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REBELLIAQ
L GRADA

a tcn-
revolta

Felizmente mallogrou-se
• taliva dc insurreição , ou

planejada por alguns sargentos do

Exercito, e cuja noticia, apenas di-

vulgatla, tanto commovcu o csptri-

to publico. São merecedores dc

appíauso c rc.conliccimcnto as au-

loridades superiores militares, a.

que se deve ter sido abafado no

nascedouro esse movimento, das
sedições militares que abundam cm

nossa historia, talvez a que, como

já se disse hontem, se tenha apre-

sentado sob mais grave aspecto.
Foram interesses pessoaes que im-

pttlsioiiaram os rebeldes, que os

queriam satisfazer pela força, con-

tra os próprios interesses , milita-
res vinculados a uma organização
contra a qual atteiitavam as suas

preterições, c sem attenção ás pc-
nosas circtimstancias financeiras
do paiz, que impõem a todos os
brasileiros a resignação a duros sa-
criticios. Para alcançar a victoria,
os rcvoltosos teriam que lançar
mão dos meios mais violentos c
chegar aos últimos extremos, á
vista da resistência que forçosa-
mente teriam dc encontrar por
parto dos officiacs c das praças
fieis ao dever c A disciplina. Seria
a mashórca com todos seus lugu-

•fores e horrendos episódios. Ainda
bem que a rebellião, frustrada por
não ter encontrado adhesão tios

quartéis, serviu para mostrar que
lia bons elementos 110 Exercito,
elementos disciplinados e conscien-
tes da sua missão, com os quaes
pôde o poder publico contar para
a defesa da ordem c dos funda-
mentos da sociedade.

Sentimo-nos muito a nosso gosto
para condemnar essa como quaes-
quer outras insurreições ou motins
militares, porque nunca app.llárnos

para as forças armadas pnra victo-
ria das nossas idéas, para reformas

por mais justas o necessárias ao

paiz c por mais que as sentisse-
11103 indispensáveis á felicidade pu-
blica. Sempre nos oppuzcmos a
une. as classes militares servissem
tio apoio a reivindicações políticas
e dc instrumento para conquistas
ainda as mais nobres c correspon-
dentes á elevados ideaes. Outro
tanto não podem dizer os que têm
vivido a especulai- com a força pu-
blica c a ciivolvèl-a nas suas tra-
mas poiiticas. Não têm força mo-
ral para condemnar a- tentativa dos
sargentos, os que têm applaudtdo c
aproveitado os movimentos milita-
res dc fins politicos, e que nunca
relutaram cm sttggcrir aos solda-
tios o emprego das armas, que a

pátria lhes confiou para a defesa
da sua integridade e da ordem in-
terna, cm patrocínio dc causas me
ramente políticas, etn aventuras c
movimentos sem outro fim que a
satisfação de subalternas convc-
niencias pessoaes c de corrilhos
l) quinze de novembro, embora
obediente a fins alevantados, tinha
forçosamente que frutificar. A bis-
toria ha dc reconhecer c prncla-
mar a filiação dos movimentos
militares que se lhe seguiram,
estes conseqüentes aquelle. Muitos
dos ofiiciaes que sairam rcvolucio-
nariamente dos quartéis naquella
memorável madrugada, traziam 110
coração e 110 cérebro o ideal repu-
blicano, mas o marechal vencedor
justificou a sua attitude, c, portan-
to, o movimento, com as queixas
t: aggravos que tinha o Exercito
do governo imperial. Com que au-
teridade condemnam hoje os des-
firairados sargentos da insurreição
abortada, os que fizeram de uma
eleição presidencial, da escolha
para a suprema magistratura poli-
tica do paiz, cargo eminentemente
civil, uma causa militar? Com que
coherencia condemnam hoje aquel-
les sargentos os próprios que, para
fins exclusivamente partidários, aui-
maram o soldado ministro da Gtter-
ra a impor soluções políticas ao
seu chefe o presidente da Republi-
ca, 05 que o induziram a trail-o, inci-
tando-lhe a ambição, desp.rtatido-Hi-
a cobiça do poder nelas suas vanta-
gens materiaes? Com que lógica
verberam aos desgraçados sargen-
tos o transvio dos seus deveres, a
violação da disciplina e a quebra
da lealdade, que é uma virtude
própria do soldado,- os que estiniu-
laram officiacs a manifestações
publicas cm prol da candidatura
do ministro da Guerra, que era sa-
bido se levantava contra o presi-
dente da Republica, a quem com
aqucllas manifestações se procura-
va coagir, e s'obre quem de facto
consummáram a coacção, que o
prostrou, lhe annullou as energias,
e finalmente o matou?

líenhuma solidariedade temos
tido, desde" que OCCupamos esta co-
l".mna, com bernardas e instirrei-
;ões militares.- Não temos, pois,
nenhum constrangimento em col-
locar-nos agora ao, lado do gover-
no, para advogar a rigorosa puni-
ção dos que se tornaram réos de
tão gr;
militar e a tranquillidade publica.
Apurem-se as responsabilidades, e
isoffra cada um as- conseqüências
tio máo passo que deu c o justo
castigo em que incorreu. E tudo
envidemos por afastar as class;s
militares da poütica, apoiando-as
ao empenho, que ora revelam por
muitos dos seus mais intelligentes
e mais respeitáveis representantes,
de se consagrarem exclusivamente
á missão militar, trabalhando- com

afinco pelo adestramento tcchnico
e profissional das forças, para que
seja uma realidade, entre nós, o
aprendizado da guerra, de tal sorte

que o paiz possa, confiado nos
seus soldados, descansar quanto á
sua defesa. E a seu turno os ho-
metis politicos, senhores do poder,
organizadores do orçamento, mos»
tretu-se menos interesseiros e mais
abnegados, para que possam exigir
dos soldados e de todos os cidar
dãos paciência c resignação aos sa-
crificios que impõe a má situação
do paiz. Não mostrem,-pelos fa-
ctos e actos, que isto de cortes o
economias é só para os pequenos,
os humildes, os desprotegidos dos
donos da Republica, ao passo que
aos ministros se conservam as pin-
gues representações, e aos senado-
res c deputados se permittc a ma-
nutenção e até a creação de sine-
curas para os seus aparentados,

para seus afilhados ou simples ser-
viçaes das suas familias.

(511 VTPATi."

bientaes? Nestas condições, quc\l p
effeito do parecer? Nenhum!

Perdão; sempre ha um effeito; o
de poetc-rem os .politicos a citjo inter-
esse ¦elle serve cmhaniieirar em
arco os seus arraiais desertos, E
assim teremos começada a agitação
política, numa época em qtea se quer
a pas, geradora do credito.

E Hido isso é feito sem que o ado-
ravel sr. José Gonçalves tivesse lido
temp-.o de estudar os papeis de' Ala-

goasl...

Tópicos & Noticias
O TEMPO

A temperatura nesta capital, hontem. os-
oilloti entre -.|".7 c .to".4.

I10NTEM
Cambio

Praças ¦»" njv A' vista
Sobro Londres. .... xa a|6-t 11 !S|iO" Paris  JP- §73*» Hamburgo. . . . $830 583.

» Itália  — ¦ ?66S" ifortugal (escudos) — =*97|
" Nova York, ... — 4V-93" Buenos Aires (pero

ouro). ...... — .'.soiá
" Hesnanlia  — ^"7
Extremas . .

Caixa matriz t_ 1 _- W 1 16
Bancário J3 1132 i_i|i6

Café — 3$ooo por arroba, typo 7.
Libras, -0*350.
J.»tra3 do Thesouro — Mdlintns dc :G

c 18 ,por cen!o.
Apólices — Não houve negocio.

HOJE
llístá dc serviço na Repartição Central

de Policia o 1° delegado auxiliar.
Paga-se na Prefeitura a folha dc ven-

cíii.cüios do mez findo da iSscola Normal.

Xa iWpaíradoria do 'fliosouro Nacional
panam-se 83 íollias do montepio da Viação,
letras 'li JV.a Zfo novo3 contribuintes do
I_CSIIl6.

A emenda ' do sr. Üulhões ao orça-
mento da Fazenda, abrindo pela dele-
gacia fiscal do Thesouro' cm Londres
a quantia do £ 300.000, para pagamento
do income-tax dos títulos do ftmding,
será bojo votada cm a" discussão. Pelo
que pudemos apurar hontem, esta des-
pesa está assim-explicada t creado o im-
posto dc renda cm França, os tomado-
res dos títulos brasileiros começaram,
pouco a pouco, a forçar a venda dos
mesmos 11a Bolsa dc Paris para se qui-
tarem com o governo francez, o que oc-
cnsionou mu rebate dc 30 o|o nos ti-
ttilos nacionaes. Comprehcndcndo a si-
tiiação que se estava tornando gravo
para o credito do Brasil, os nossos
agentes financeiros entenderam-se com
o então ministro Rivadavia,' que man-
dou effectua-r aquelles pagamentos para
desapertar os portadores dos títulos o
ao mesmo tempo evitar o pânico a que
seriam os mesmos títulos arrastados.

Em Londres, soube-so logo da noticia,
o idêntica reclamação fizeram os porta-

Cambio c'ores inS'ezcs' 1uc posteriormente fo-
1, \> .„=¦». ram altentidos pelo ministro Sabino. As

D|V A VISTA *
razões foram as mesmas.

Agora, o sr. Calogeras pede ao Con-
gresso, por intermédio da emenda Bti-
1-hõcs, essas £ 300.000 sacadas adean-
tadamente pela delegacia fiscal em L011-
dres, na seguinte proporção aproxima-
da: pagamentos do imposto de rendi-
mentos cm França, £ 90.000; ielem,
idem na Inglaterra, £ 150.000; outras
despesas com impressão de titulo», sei-
los, pt* t. fío"."nn;

¦Esses esclarecimentos podemos adeán-
tar a.; -v  ,1-.., a d:s e.-iião dc hoje
do orçamento da Fazenda. 'Diz-se

mesmo que os srs. Sá Freire o Rosa
o Silva combaterão a emenda, sol)
o fundamento de qne o Congresso dc-
veria ser ouvido previamente antes do

governo lançar mão daquelle. dinliei-
ros.

Parece que alu ó que pega o carro...

OMí <!e !
ele -.'-licia o

:rvíço na Repartição
3" delegado auxiliar.

Central

\ cnmp
iPara a carne bovina posta boje er.i 0011-

sumo nesta capital, foram .{fixados pelos
ui-rclt-iites 110 Entreposto do S. lüiogo, os
nréçoa' de ÇíSo a Sfi.o. devendo ser CO-
brado 110 publico O máximo de :fS-.o.

Carneiro, i$6<io c líSoo; porco, 'i$ o
i$ioo! vil ella. $t>oo c $Soo.

O CASO DE ALAGOAS
A commissâo de Constituição e

Justiça da Câmara- ouviu hoiilem a
leitura do parecer do sr. José; Gonçãh
ves, favorável á intervenção no Es-
tado de Alagoas.

A historia desse parecer tem qua-
tenta e oito horas de existência.
Sendo curta, pôde, portanto, ser con-
tada.

Sabbado ultimo, o sr, Mello Eran-
co, designado ha seis meses {'ara re-
lalor do caso de Alagoas, allegou
motivo de força maior que o obriga-
ra* íj não dar o seu parecer c resti-
tuir. os respectivos papeis ao presi-
dente da commissâo. -Est: distri-
buiu-os ao sr. José Gonçalves, que,
ausente á reunião, ainda assim teve
logo em, seu poder o calhamaço; e
hontem, como num passe de mágica,
surgiu na commissâo o parecer, ur-
dido, fabricado e ultimado cm dois
dias, quando sobre elle os escrúpulos,
c as cautelas do sr. Mello Vramo ti-
nliam dormido durante seis meses!

Como ss operara o milagre? Nem
o milagreiro o soube diser. De facto,
entre assustado e receoso da sua

própria literatura, o sr. José Gon-çal-
ves declarou, coram populo, ij«e; não
tinha tido tempo para estudar bem
os papeis... E ¦a- maioria dos mem-
bros da commissâo subscreveu, assim
mesmo, a obra do collega.

Certo, não falamos cm nome de
preferencias políticas. De resto, nesse
caso, ellas estão bem definidas, sen-
do, como tem sido, o Correio da Ma-
nhã contrario ás intervenções da
União nos Estados, as quaes, mesmo

quando armadas com o fundamento
de restabelecer a ordem constilucio-
nal ou a tranquiilidade publica, não
são mais que pretextos odiosos para
manejos dos partidos.

Mas, collocado o caso de Alagoas
110 terreno da mais liquida imparcia-
lidada, i impossível deixar de produ-
zir estranheza a attitude da commis-
são de Constituição e Justiça da Ca-
mara. Se ella era partidária da in-
tervenção, por que a não propôs, po-
rèm após um debate amplo da ma-
teria? E por que não o fes, desde

junho, lhe foram ter á pasta os pa-
peis relativos' ao assumpto?

Ao contrario, o que se viu foi isto:
a commissâo estendeu-se o demorou-
se tio estudo de varias outras que-
stões: formulou uma reforma judi-
ciaria, uma reforma de policia, um
código de processo, um- projecto so-
bre circulação de automóveis, um
icoKlra-iprojccto sobre a intervenção

fluminense, abordou toda sorte de.

problemas constitucionais que lhe fo-
ram entregues, c tudo isso com lenti-
dão e pachorra, '

Agora, subitamente, como se des-

pertasse dum pesadelo, esfrega os
olhos deante dum parecer do sr, José

crime contra ;i disciplina* Gonçalves, qu: > seu próprio autor
ceu-fessa que redigiu sem estudar os
papeis respectivos, c eil-a partidária
da intervenção em Alagoas, resolveu-
do um caso complexo de direito con-
stiiucional que não se dispôs a co-
nliecer no seu conjunto, quanto -mais
nos seus detalhes...

E para que? Sins, pára que, se a
commissâo sabe que r.os des dias de
sessão que ainda nos restam não ha
sequer tempo para o parecer correr
rcniúarUKnie os seus tramites regi-

O insepetor dá .1" região propor, o
major da arma de artilharia Fernando
de Souza Mello, nara membro da junta
Üe alistamento militar na cidade tlc Bar-
baceiia, no listado Je Minas Geraes.

Parece que o discurso hontem pro-
nuiiciado lia Câmara (loa Deputados

pelo sr. Moreira da Rocha encerrou
esse triste incidente em que estiveram
envolvidos o sr. Moreira c o sr, Eduar-
do Sltulart.

• Essa questão jamais devia ter chega-
do á tribuna parlamentar. Antes do

.mais, a luta entre aquelles dois depu-
tados deu-se num dia cm (pio á Cama-
ra não funeciorroti, o cm logar afasta-
do do recinto.

Para que, pois, !:v.il-a aos annaes

parlamentares, que só devem conter
coisas limpas e decentes? E| necessa-
rio acabar' com osse máo costume dos
nossos legisladores. Se a simples la-
vagem da roupa suja da politicagem
causa náuseas, que não dizer desses'
ajustes dc contas exclusivamente pes-
soaes, que vão ter ao plenário da 'Ca-

mara c do Senado?
Hoje cm dia, toda a representação

cearense tem mais cm que cuidar do

que em apurar as rasgas de alguns dos
seus membros. O Ceará atravessa um
momento bem critico da sua historia.
A crise política que se manifestou no
Estado, e já cm vésperas dc solução,
é coisa insigiiiíicaiitissinia cm compa-
ração com o flagello da secca.

No caso da substituição do governo,
as coisas devem aconimodar-se cm ve-
lação ã escolha dos viee-oresKkiite-s,
porque o futuro presidente Tliorns Sa-
boya já foi aceeiío por gregos e troia-
nos.

Essn accomtnoda.ão é tanto mais ne
cessaria, quanto os representantes do
Ceará precisam de estar uni-los para
tratar do segundo caso, isto c, o das
seccas, cm que í forçoso o manejo da
sua influencia global para a obtenção
dc certas -medidas iicutraii.ad.ras do
¦flagello.

Sellagem dos stocks
de mercadorias

A grande reunião do com-
mercio

E' amanhã, ás 2 horas da tarde,
que no salão nobre da Associação
dos Empregados no Commerciò
do Rio dc Janeiro deve reunir-se
o commerciò da nossa praça, para
tratar dc assumpto, porventura o
mais grave, que affecta absoluta-
mente a todas as casas importado-
ras, atacadistas 011 retalhistas.

O ministro da Fazenda, de noto;
ria incapacidade administrativa, é
um homem que hoje odeia profttn-
damente a grande collectividadc
que lhe enfrentou as descabidas
pretenções de a calotear redonda-
mente cm troca da boa fú e com-
plcta lisura com que o commerciò
acttdiu aos editaes dc concorrência
para fornecimento, aos vários de-
partamentos do Estado. E porque
é um homem de ódios, sem pos-
suir a menor noção da vida prati-
ca, sem ter capacidade para avaliar
sequer do grão da crise que todo o
commerciò atravessa, o sr. Pandiá
Calogeras tomou a desastradissima
resolução de ordenar que seja
cumprido cm todos os seus termos
o regulamento da" sellagem dos
"stocks" dc mercadorias, estabele-
cendo para isso o prazo fatal que
termina cm 12 dc janeiro.^

Não haverá nem uma só casa na
nossa praça que escape a essa exi-
gencia do ministro, c porque para
muito grande numero dc estabele-
cimentos será materialmente ini-.
possivel dar-se cumprimento á lei,
Snccedcrá apenas isto: o fecha-
mento dc grande parte do com-
mercio!

E' facto sabido que os commer-
çiantes não crearam - nenhum attri»»
cto ao governo no tocante ao au-
gmento dos impostos de consumo,
c se em relação a um 011 outro ar-
tigo as reclamações que foram le-
vautadas serviram para demonstrar
a impraticabiliiladc do imposto, os
próprios reclamantes levaram a
sua lealdade até ao ponto dc elles
mesmos indicarem outros artigos
que poderiam, sem inconveniente
algum, ser onerados com taxas dc
consumo.

Quem assim procede nem c ini-
migo do governo, nem pretende
crear embaraços á acção adminis-
trativa do sr, .Wenccsláo Draz.

Tratando-se, porém, da sellagem
dos "stocks", a situação ú inteira-
mente outra. A lei mio tal orde-
nou é uma lei de efièitos retro-
activos, o que seria stifíiciente
para a condemnar, su não áceres-
cesse o seguinte: a execução, .do
regulamento eqüivalerá á conde-
mnação á fallencia ou ao fecha-
niento dâ uma grande parte do
cotiimereio, por atacado ou a reta-
lho, pois diíficilmente so cijcontrá,
na quadra actual, quem disponha
de dinheiro par aa sellagem dos
respectivos "stocks".

Suecede ainda que a"tríaioí ,partc
do comnicrcio neiii 

'sabe 
.Sequer

quaes são as cxigcilclas da lei, íiois
o regulamento foi ottblicado _ íiiim
único numero do "Diário Official",
cuja edição promotamcütc se cs-
gotou, não tendo havido sequer o
cuidado dc ordenar a immediata
reimpressão, cm folheio. Essa fal-
ta é apenas uma revelação a mais
do espirito pratico de quem movi-
inenta as nossas ffcrinitoti.aà admi-
nistrativas.

Ü que é evidente é isto: é que
o comnicrcio não poderá sellar os"stocks", c que, não os seilando,
c abrindo seus estabelecimentos,
sõffrerá as perseguições c as mui-
tas que a lei impõe.

Sabemos que, na sessão de ama-
nhã, demonstrada como vae ser a
sympathica organização da. Liga
do Commerciò e da Industria, com
as suas innumeras secções c com-
missões, c exposto o actual estado
da questão dos "stocks", 

que volta
a importunar todos os negociantes,
apenas porque assim o quer o sr.
Pa'ndiá, sem ter encontrado ainda

| me. para o Estado da Bahia, onde tem
parada aquelle batalhão.

A commissâo de Finanças do Senado
di ás-vezes' a idéa de que não é com-
posta de gente mais ou menos velha.
Haja vista o que se verificou em sua
reunião de hontem. O sr. Erico Coc
lüo, relator do orçamento do Interiot,
julgava ser de inteira justiça a juann-
tenção da verba Evcntuacs, - da se-
oretaria do Senado. Alguns dos seus
collegas opinavam do mesmo modo
Mas, qnando chegou a vez do sr. Buc.
ao dc Paiva, este quiz impugnar a
reterida manutenção, a pretexto d«
que, dias"atrás, a commissâo de Finan-
ças reduziu a verba Evciiluaes do
orçamento da Agricultura, de que elle
e relator.

Não é este o primeiro caso nessas
.ondições ali registrado. Verba qui
soffra diminuição num orçamento faz
«.-om que a sua correspondente cm ou-
,ro participe de sérias difficuldades na
-ppròvação. Isso quando o relator do
orçamento reduzido não consegue a
Jcsma reducção para a defendida pelo
/eu collega,

E' uma cittmada que se não compre-
fcehde, nem se justifica icntre pessoas
graves, incumbidas dc zelar pela
fixação da receita e despesa, pelo equi-
librio orçamentário, pela salvação das
finanças nacionaes, etc.

As Condições dos vários Ministérios
não são po-ibivanientc as Injcsmaa.
Muita vez a verba que se pódc dimi-
nuir cm um é de inteira necessidade
em outro. Sc os leigos assim o enten-
dcrti, porque não ha outro rocio dc cn-
carar o caso, não podem, nem devem
ter outro modo de ver os srs. embai-
jtadoVes do3 Estados.
—' ",' mm m mi » —-

A REBELLIAO DOS SARGENTOS
O QUE SE PASSOU HONTEM

_0
Pi*oseguimento do inquérito poiicial-militai*

Quereis apreciar bom o puro café?
SO' PAPAGAIO

steve hontem no gabinete do dr.
Tavares de Lyra, ministro d_ Viação,
em longa conferência com s. cx., o
dr. Nilo ¦ Pcçnnha, presidente do Esta-
do do Kio.

ASSIGNATURAS
Aos nossos amigos, assignantes do

Correio da Manhã, pedimos mandar re-
formar as suas assignaturas até 31 do
corrente, concorrendo assim para a
regularidade do nosso serviço de e::pc-
dição e evitar a '.uspci.são da remessa.

As assignaturas novas, para ioiG.
toiíindas desde já, terão direito á folha
immciliatamente.

As'importâncias para a reforma
<lo usslgniituras deverão ser ve»
iiicííidns, cm vales iiostaes 011 re»
E-istriidns, com valor declarado e
ttlrfsldíis 1» V. A. Duarte Felix,
Kçreuto desta íollm.

Viajam os Estados de Minas,
S. Paulo c Rio de Janeiro os nos»
sos viajantes íjuíz de Mattos Neves.
Pedro Uaptistii da Silva o Louren»
co Plácido Campozaiui, pnra os
quaes pedimos todo o auxilio que
lhos?» possam prestar os uossos
assiiçiiiuites o bons nniicos'.

\ít •• Si
AIIMÀNACH DO "CORREIO DA

MANIU"
Aos srs. assignantes distribuiremos

opoortunamente o Almanach do Correio
da Manhã para 1916, que, como nos
annos anteriores, constará do leiiura
variada o útil e de grande interesse
para 03 srà. assignantes.

PREÇOS DAS ASSIGNATURAS
Annuncs  SOSOOO
Semestnies.... 1S$0(»)

11» !¦

As altas autoridades do Exercito con-
tinuam empenhadas em esclarecer o
caso dos sargentos.

O inquérito prosegue, afim de serem
apuradas as responsabilidades dos in-
feriores implicados no movimento.

Os sargentos interrogados c os que.
são .acareados, voltara, depois dessas
diligencias, para as suas respectivas
prisões.

NO MINISTÉRIO DA GUERRA
p

Hontem á tarde o'general Faria foi
ao palácio Guanabara, ofljle conferen-
ciou com o presidente da Republica,
seientificando também 3, ex. da* mar-
cha do processo.

Nesta entrevista ficou assentada a
promoção do cabo Erncstino Brasil
Dias.

De volta do. Guanabara, foi o general
Faria interpelado sobre medidas que se
prendem á abortada sedição, dcclarau-
do i reportagem o seguinte t

Considero felizmente abortado,
este movimento de indisciplina dentro
do Exercito, .>., .

¦O sr. presidente da Republica c eu
puniremos com todo rigor aquelles quo
estiverem envolvidos 110 projectado
movimento perturbador.

Quaes as penas a serem applica-
das?

Elhs obedecerão á ordem directa
do gráo da culpabilidade dc cada. um,
que fôr apurada 110 inquérito.

Teremos necéssldádo de submetter'ai-
gun's a conselho dc guerra, emquanto a
outros applicaremos as penas adminis-
trativas.

do Cattete, dirigiu ao insptetor da 5*
região, o seguinte "aviso:

"Considerando:

Que a promoção i a mais «levada
recompensa de serviços militares;

Que as exigências legacs c regula-
montares para a9 promoções só se po-
dem referir aos -casos norniacs, tanto
que actos dc distineção, como os de
bravura, praticados por officiacs, ipo-
dem dar logar ,1 promoções ind-epen-
dentemente de qualquer outro requi-
sito •

Que essa disposição da lei de pro-
moções' tem sido muitas vezes lesten»
dida ás praças;

Que c dever das. alta9 autoridades
recompensar o mérito e fazer realçar
as Rcçõès de destaque, não só como in-
centivo a quem as praticou, como para
estimulo dos outros;

Determino, eni nome do cxmo. sr.
presidente da Republica, que seja pro-
movido ji .1° saoreuto o cabo de esqua-
drá, líriicslino lirasil Dias, do,2'! re-
gimentò dc infanteria, pelo distineto
procedimento que teve oppondo-se a
que o sargento commandante da guar-
da do Hospital Central, da qual íazia
parte, retirasse a mesma com intuitos
de revolta contra as autoridades con-
stittiidas. comnuntendo ainda o crime
de abandonar .0 posto que lhe havia
_'k"ij .enfiado.

E como as demais praças 0,110 com-:
punham aquella guarda,, não vaíil)a-r._m
cm acompanhar o referido cabo na at-
titude correcta o disciplinada que assu-
miu, manda o cxmo. sr. presidente da
Republica toúvál-ás -nominalmente, dc-
vendo esse louvor ser averbado en: seus
assentamentos. (Assignado) — General

José Caetano do Paria."
SARGENTOS PRESOS EM DI»' VERSAS UNIDADES

A bordo ,(fo navio Benjamin Con-
stant, terão inicio, hoje, os exames do
2a anno da Escola Naval.

Pedimos ao sr. presidente da Repu-
blica o favor dc ler o que vamos es-
crever e providenciar cm seguida. E
se tomamos a liberdade dc incoiuino-
dar s. ex., é porque se trata de as-
sumpto do 'Ministério da Fazenda, onde
os casos mesmo os mais importantes
são deixados cm compl to abandono.

Acreditamos que o sr. presidente da
Republica ignora que ha nniitos mezes, ^ ^.^ 

Ty£ 
^ ^

esperam solução os requerimentos
Thesouro pedindo

Surgem novos pedidos ao prefeito .para
concessões ílc jardins ._>ublieo3 para thea*
tros da -íature-a.

Por esse caminlio, quando o estrangeiro
a necessária opnosição do chefe do'aportar á» nossas plagus, não poderá mais
ftoverno, a Liga do Commerciò c admirar n nossa clássica natúraleèa

A ADMINISTRAÇÃO (Io CoiTCÍO (ÍO Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
(lãs mais bem feitas publicações calho-
licas editadas cm Portugal.

-_»¦»»¦ •

Pingos & Respinps

da Industria fará" a sua estréa pu-
guando immediatamcnte pelos jus-
tissimos 'interesses coriimèrciacs,
com a energia que o momento
requer.

Como já dissemos, estamos con-
vencidos dc que 

'o 
sr. Wencesláo

Braz fará aparar as azas do seus
ministro da Fazenda, ordenando a
aniuillação das absurdas determi-
nações do sr. Pandiá Calogeras.
Isso, porém, não impede que o
commerciò acuda, cm. massa, á
sessão de amanhã, porque 6 do seu
interesse lá ir, porque é do seu in-
teresse defender-se, lutando pela
própria existência.

De resto, muitas das amarguras
que elle tem spffriüo são devidas
principalmente ao abandono a que
elle tem não raras vezes entregado
os seus interesses.

pagarj a entrada 110 guichcl do billicteiro.

* *
A. propósito do tlieatro da Natureza in-

rt"taríd!f.mos, hontem, tun dos empresários
qne pretendem levantar a Arte Nacional,
sub tegr.ríne fasi.

—- Por que não rcpresenlam vocês o Slia-
-espe-ro ? perguntámos.

AU 1 não temos essa jeça cm nosso
repertório.

Você confunde, homem t conlinua-
mos; .Slialicspcare é o autor! falamos dc
uma peça dclle: os Comadres de Windsor,
por exemplo...

• -— '¦ 'oniadrcs ? Está louco 1 você- pensa
que' _Ó3 vamos levar revistas? tornou o
C-iprcnrio, indignado.

dos ao Thesouro pedindo averba
niento da transferencia de casas com-
-.uerciacs. Os coramerciante. são obri-
gados a fazer averbar essas transfercn-
cias, pelo motivo da justa applicjção
dos respectivos impostos. O comnier-
cio, porém, não é menos interessado
do que o Thesouro na realização do
averbamento,' serviço este summarissi-
mo, quo deveria ser feito com toda a
presteza.

Pois não suecede assim. Passam-se
mezes sobre a entrega dos requeri-
mentos e competente despacho man-
dando fazer a transferencia, e 03 in-
teressados levam a vida a procurar no
Thesouro que seja cumprido o respe-
ctivo despacho. Suecede que ha-re-
querimentos que h-a um anno esperam
que os respectivos uuiccioiiarios cunt-
prani os seus deveres I Um anno 1

O sr. Pandiá Calogeras tem obriga-
ção de ter conhecimento destes factos
que se passam pelo seu ministério, mas
o que é certo e que não se move e

que o publico reclama e com razão
contra tal morosidade... morosidade
que. é bom sabe"r-se, não existirá, se
as partes se exprimirem.,, c:u moeda,
circulante!

11' o t ¦"

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Onpital-Escudos. . 12.000:0008
Rs. .... . 30.000:000*

SAQUES A' VISTA U A PRAZO
sobre todos 03 paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
n.s melhores condiçíes do mercado.
It. dn Quitanda esquina Alfândega

Agencia, Praça 11 úo Junho

lisonjcira
informação de que a borracha fina do
Pará obleve a cotação dc 5$5oo contra
a de 3Í00O que vigorou em outubro ul-
timo. E' curioso observar que quando
foi posta em execução a lei orçamentai
que alterava, reduzindo-os, 03 impostos
sobre os artefactos de borracha supe-
rior, os preços melhoraram rapidamen-
te somente caindo quando o governo
ordenou a suspensão da execução da
lei. Agora que o projecto sobre a bor-
racha, approxiinadamente 003 termos
da lei que foi suspensa, está parcial-
mente victorinso. pois foi votado pela
Câmara dos Deputados, o preço da
borracha subiu de novo e bem notável-
incute.

Todavia, parece que ha no Senado
quem hostilize o projecto. Será bom
saber se esse alguém se responsabiliza
pela nova queda que a borracha possa
soffrer, arrastando grandes prejuízos ao
Thesouro, ao comnicrcio c aos serin-
giieiros.

Não se alteraram as condições espe-
ciaiissiir.as domercado, nem a borracha
deixou de ser contrabando de guerra.
Os preços melhoraram pela força das
circuiiislaiieias que serão creadas pelo
projecto que a Câmara dos Deputados
-. otou. Quererá o Senado arrazar intei-
ramente a bella obra realizada, salva-
dora do nosso segundo artigo de ex-
portação?

Tor ter concluído a pena dc prisão
que lhe foi imposta, apresentou-., hon-
tem ao inspector da 5a região o capitão
Jorge Pinheiro, que foi transferido do
i" regimento de artilharia para o 4J ba-'.alhão.

Esse oficial deve seguir no pro___:_.

t:« *

O jockey üaujio Ferreira aggrcdiu o
seu eillega Dinarte Vaz em -plena raia do
DcrbyClub.

TJiii vespertino, noticiando o caso, dil-o
"ama vergonha", "uai degradante inci-
dente".

Tor f.iuco que o não cias. 'icou de inci-
dente parlamentar.;.,; ¦'

O circo Spinelli annuncio.u hontem, cn-
trci oc sens números dc atlracção — "o

llanuu-.-Christo, que fica cm-rrado vivo
durante dez minutos".

Wão - nada, isso I commcnta ura por-
tuguez: nós temos o nosso .Homem CUris-
to, desterrado vivo, ha quatro annos I

«
f-Tonsínlior Walfrido explicou, no Sena-

do, o motivo por que não interveiu oos dc-
bates sobre _ _'.ip.press3o da lcgaçáo da
Santa 6ú :

Como sneerjote, eu só me preo-cupo
com o poder espiritual; quanto ao tempo-
ra! i com o Arthur Lemos.

E, dc facto, nessa oceasião gritava esle
íi03 corredores, que .parecia uma pororoca
amazônica eiu dia dc temporal.

Arnolplio de Pigueiredo, o
seâuctar da menor Atsira, dis-
pulada por duas mães, va} ser
obrigado c casar.

(Dos joraars)
Sai_:liic caro o brinquedo 1
.Pagará rpclo que" fez :
•Vae ter o seu Pigueiredo
Duas eogras dc uma vez t

* *
Um sujeito aáSuaciav- r.o Correio que

daria ..:ooo$ooo a quem Uie arranjasse um
emprego publico de 300.

Péssimo negocio, nesta ípoea de cortes;
a -I.C--03 qua não seja'uni emprego no Ma-

^iadouro, único logar em que o cirte são
assusta singuea.

Crrano & O.

O GEXERA-- CAT.XBII.O DA
PONTOÜKA

O general Manoel I.ones Carneiro da
Fontoura, .òniniandanto da 6' brigada
de infanteria e qne foi indubitavel-
mente, pela sua vigilância, argúcia e
energia, o destruidor do hacillo da re-
volta, com as providencias que tomou
nos 1° e _" regimentos dc infanteria,
encerrou hontem o inquérito a -que pro-
cedeu naquelles regimentos, tendo pren-
diuo como implicados nn movimento 36
sargentos pertencentes aos mesmos, fal-
tando apenas 03 qne se acham foragi-
dos.

O INSPECTOR DA 5" REGIÃO
O general Pedro Augusto Bittencourt

que hontem, pela manhã, recolhera á
sua residência, do onde estav.i ausen-
te, havia dois dias, regressou ao seu
gabinete pouco depois do meio dia,

Ahi chVgand-, conversou s. cx; com
os seus auxiliares, dando depois
varias ordens para apresentação de
inferiores e praças referidas pelos im-
plicados ua tentativa da sublçvação.

Dentre os inferiores requisitados,
acha-se o sargento do i" regimento de
artilheria Arthur I.eite de Castro, que
foi mandado á sua presença.

Em seguida dirigiu-se o general Bit-
tencotirt para o Ministério da Cttcrra,
onde se demorou cerca d-c uma hora
cm palestra com o titular da pasta.

Regressando a seu quartel-general,
recebeu s. ex. inimmeros officiaes e
despachou todo o expediente, que dc-
mandava sua assignalura, ¦

Foi também requisitado tclegraphi-
cameiite o sargento Mesquita, que ser-
ve em um dos corpos aquartelados na
Villa Militar, afim de depor no inqueri-
to presidido pelo coronel conimandaii-
te do 3° regimento.

O general Pedro Pinheiro Bitlicn-
court o os officiaes do seu estado-
maior pernoitaram ainda hontem, no
quartel-general.

(PROMOOAO DH UM CABO A
SARCiENTO

O govcrne\ artendendo ao acto do
cabo Erncstino Brasil Dias, que ser-
via na guarda do Hospital Central do
Exercito, c que com abnegação e leal-
dade se oppoz á sublçvação da mesma,
quando o sargento Lourenço Izidoro
de Freitas tramava esse acto de indis-
ciplina, ordenou que fosse o mesmo
promovido a 30 sargento.

Pouco depois 'das 5 horas da tarde,
regressando o general Faria do palácio

Acham-se presos o íncommunicaveis,
nos corpos abaixo, 03 seguintes infe-
riores:

No 3° regimento de infanteria, o -°
sargento Pedro Marques Calh.vj, da
mesma unidade; sargento ajudante Lco-
poldo ele Aniorim Bastos, primeiros
sargentos Pedro Teixeira de Lima, Eze-
quiel Ferreira 1.8- e Vicente Borges
Pinheiro Júnior, segundos sargentos
Germano Faria, Augusto Ilerbster Dias.
Irtneu Ferreira Nunes, Octaviano Rir
beiro Vianna e Francisco Junquilhp
LòiVrival, terceiros sargentos Lourenço
Isidoro de Freitas. Hugo Corrêa Paz,
Arlindo Pereira do Azevedo. Olympio
Ferreira dc Carvalho e Cândido João
do Nascimento, do 2" regimento de in-
fanteria; 1° sargento ainaiiticnsc Tran-
quilino Alves dos Santos, do Dcparta-
mento da Guerra: primeiros sargento.'
Octavio José Cardoso Antônio Alves
Bastos e José de lOliveira Guimarães
2" -sargento Valeriano Rodrigues Col-
lares, terceiros sargentos José de Sen-
ua e Silva, José dos Reis, Trajano Eli-
phrasio dos Santos Leal, Osório de
Oliveira Góes c veterinário Valdomiro
de Macedo Pires, do i° regimento de
infanteria; i" sargento Tibttriino Oon-
çalvcs de Souza, do _o° grupo de ar-
tiliieria; no 3" grupo de ohuzes; i° sar-
gento José Cuncrtiilo Vieira ,e seguil-
dos sargentos Tariccrdo Francisco Lou-
rival e Fernando Porto, do 2" regimen-
to de infanteria; no Io regimento dt
cavallaria, i" sargento Alieio Solano
Bastos, segundos sargentos Martins
Carlos de Medeiros. Manoel Soriano de
Oliveira, Annibal , Goulart Pinto; Filho
e, 3o sargento Oswaldo da Cunha Vai-
passos, do i° regimento do infanteria:
no 13" regimento de cavallaria. jsegun-dos sargentos Antônio de Oliveira e
Oniar da Fonseca Moura, 30 sargento
Francisco Antônio 'Pereira, cabo lAdoli-
110 Amerino e Soldado Antônio Teixei-
ra de Souza, do i° regimento dc in-
fanteria; e na fortaleza de S. João:
segundos sargentos José Emigdio dc
Souza Ramos, Antônio de Campos Gua-
chala e Antônio Lisboa dos Santos, ter-
ceiros sargentos Antônio Rodrigues
Barbosa. Francisco Cordeiro Toscano
Barreto. Cândido de Souza Ramos e
•René Ribeiro, do 2" batalhão de arti-
Hiena de nosição.

Os sargentos o praça acima, com
excepção do sargento Calhau e dos per-
teneentes ao 2" batalhão do artilheria,
foram mandados considerar addidos ás
¦unidades onde. se acham presos, desde'o
dia em que foram recolhidos.

XA bÚ-GAÍ-A POT.TCTAL XADA
HOUVE DE ANORMAÍ.

Com o dr. Carlos Maximüiano, mi-
nistro do Interior, teve hontem longa
conferência o general Agbbar, çórhmán
dante da Brigada Policial.

O general Agohar communicou a
s. cx. que, na corporação a seu cargo,
nenhum inferior ou praça se acha cn-
volvido no movimento de sedição pre-
parada pelos inferiores do Exercito e

que no entanto, como medida de pre-
caução, continuam de sobreaviso as for-
ças de policia.

A mOMPTIDAO XA MARIXIIA
A rigorosa promt.lidão cm que so

ichavam as forças da Armada, cessou
iesde hontem, tendo ficado somente d.
.obreaviso, que corresponde a meia
iromptidão, o Corpo dc Marinheiro-
Nacionaes e o Batalhão Naval, cujo
eonimandanti', capitão dc corveta Pr.»
.ogenes Guimarães, esteve, á tarde, cm
loníerencia com o ministro da Ma»
rinha.

Em cada navio permaneceu apenas
um destacamento dc promptidão.

No gabinete do almirante Alêxandri»
no de Alencar pernoitou o seu ajudante
de ordens capitão-tenente Elyeiario Fe-
reira Pinto.

XO GUANABARA B XO
CATTETE

Ainda a rebellião promovida por ir*
feriores da guarnição federal, nesta ca»
pitai, deu motivo a confejencias, hon-
tem, no Guanabrtfa-c no GaH~ter-£n-tr.° -¦
o presidem¦;- da Republica, ministros da
Guerra q da Marinha c o chefe de po-
ücife. Trataram elles desse importante
fucto, tendo ainda scientificado a s. cx,
das providencias que vão sendo toma-
das, para a sua completa elucidação, o
as medidas postas cm pratica afim do
pr.ivenir qualquer alteração que se ve-
nha a manifestar na ordem publica.

Ficou deliberado também que o cabo
Erncstino Dias. que evitou a sublçvação
da guarda do Hospital Central do Exer-
cito, bem como os soldados que a com-
punham sejam elogiados pela maneira
correcta e disciplinada com que se con-
duziram, é o alludido cabo (promovido
a 3° sargento.

VXO APPA1.ECKND0 MAIS IM>
PtiOADÔS XO MOVIMENTO

Hslão apparccçrído novos implicado,
nos cornos aquartelados fora da Villa
Militar. Hontem foram presos alguns
sargentos do S5° de caçadores e uni
outro do 3o regimento.

Nas diligencias que se estão effs»
ctuando, esperam as autoridades encon-
trar novos indiciados, no quadro do)
__-amie_sc3,

A PBÒMOÇaO BO CABO ERNEá
TINO SERÁ' COM SOLEN-

XIDADE

O general Bittencourt, tendo ordena»
do a promoção do cabo Erncstino Diat
ao connuandaiite do 2" regimento, re-
cpmmcr.dòu ao general Carneiro da
Fontoura que procedesse a esse acto
com solennidade, de accordo com eu
instrr.cçõcs do governo.

S, ex. não comparecerá á cerimonia
por necessária sua presença na sede da
5* região.

TJ3LL PRAÇA ESPANCADA

Hontem, á noite, foi barbarament-
espancada na Villa Proletária, por uma
patrulha de policia, uma praça do i°
batalhão de engenharia.

Deste facto tiveram conhecimento M
autoridades militares, que tomaram as
providencias necessárias .

NA POLICIA
Nada de anormal se deu hontem tiA

policia íoai relação ao mallogrado mo-
vimento,

O chefe dc policia manteve-se ctl.
seu gabinete durante todo o dia, -:,i
saindo para' jantar. A' noite voltou
s. cx. á sua mesa dc trabalho, despa-
chando expediente da sua secretaria,
não tendo até á noite recebido do Mi-
nisterio da Guerra qualquer solicitação
para intervir nas diligencias que aquel-
le ministério está .movendo sobre o tal
movimento militar.

O dr. Aurelino Leal, hem como o df.
Osório de Almeida, 30 delegado atrai-
liar, pernoitaram na Central de Po-
licia.

EM NICTTTEROT

No 58o dc caçadores nada ocoortea
de anormal. Apenas por precaução fa-
ram enviados para os fortes do Pico í
Fioriano Peixoto pequenos contingea-
tes.

NATAL DOS POBRES
A iniciativa do "Cor-

reio da Manhã"
Continua a ser generosamente aco-

Hiida pelo povo carioca a iniciativa do
Correio da Manhã dc promover o Na-

«1 dos pobres.
•Os valiosos donativos que temos re-

cebido, constituindo mais unia prova
incontrastavel do elevado espirito de
philantropia da nossa população, nos
permittirão beneficiar os necessitados
cm proporções muito além da nossa cs-
pectativa.

Continuaremos a iccc.cr quaesquer
esportulàs até o dia 24 do corrente.

Hoje, da.s 10 horas cm deante, co-
meçaremos a distribuir os cartões _ac

P. de Botafogo, 120 . io$ooo
R. S. [Vergueiro, i-S io$ooo

'N. S. Copacabana, 587 io$ooo
R. G, Sampaio, 192 . io$ooo
R. V. da Pátria, 203 . jo$ooo
R. S. Clemente. 355 . io$ooo

Dcnositario da C. lira-hma
(Copacabana) ...... 55000

Lui_ Alves Teixeira, . . 5$ooo
Manoel Lopes Ferreira . ao$ooo
llolmberg. Beck & C, R.

de 8. Pedro, 102 . . :oo$ooo
Yvonc F. io$ooo

Quantia já publicada
, 351W00
s:_i9$2oo

3:570*700
Em gêneros:
(Por intermédio do sr. J. Cana-

¦barro) :
Manoel Francisco dc Brito, rua da

Alfândega n. 88, importação de arma-
riuho — Uma boneca e duas collc-
cções de bonecos de madeira.

a. Spoeri &C. (Ao Telhado Moder-
habilitarão 03 pobres a receber o que ,,„)_ rua General, Câmara, 5». c Cattc-
Ines couber na divisão, quer cm di-
nheiro, quer eni gêneros e cuja entrega
será feita a 25 do corrente, no novo
edificio do Correio da Mauhã, no largo
da Carioca,

Hontem, recebemos o seguinte;
Em dinheiro:

Produeto da venda, dc 50
cartões, com direito a 1

oífc-
Ran-

duzia de retratos.
recidos pelo sr. A.
gel  100*000

Dr. Trigo de Loureiro Ju-
nior (Palma, E. de Mi-
nas) J?joo
—(Por intermédio do sr..

J. Canabarrò) —
José Galo (Restaurant Lã

Toscana) Rua de São
José. S5 6Í000

Salão Pompca, H. da Qui-
tanda, 11 _$ooo

Casa Galo, H. da Asaem-
bléa, 59 •' 

' S*000
C. A. L. A. -íooo
Gayo Martins _ C.:

R. M. Abrantes, 20., T io$ooo
P. dc Botafogo, 213 , s io$ooo
jR, V. da Pátria, 409 _, _, ioíqoo

te, ,t3 — 2 cadeiras o 1 mesa, com os
dizeres — ''Correio da Manhã, Natal
dos Kobres, de 1915".

lOscar Machado (Joalhcria c Reio-
joaria), rua do Ouvidor ns. 101 e 103
— 3 ann.is de prata; 23 berloques,
¦idem. "Fe, Esperança e Caridade"; 2
idem. Chaleiras; 7 inedalhinhas idem c
19 acceridedores tlc cigarros...

A Riste "(Adega Rio Graiidense) —
77, rua 7 de Setembro — 20 pacotes
de boribons, de 100 grammas; 20 la-
tas de conserva (mocotó); 20 1 (e. gar-
raias de vinho Rio Grande "Soberbo".

ccionarios foram substituídos por in{»
rinos, sendo que estes são consid.r__os
addidos para todos os effeitos.

A demissão dclles representou M-
dos muitos "trues" com que o =r.
Hermes da Fonseca fingia obedecer à
lei ao seu famoso estado de sitio de
oito mezes.

O Congresso não pôde deixar dí o\
amparar neste momento, por isso que
se trata de unia reparação mais do qua
justa a incongruências praticadas por
esse oicsmo Congresso.

Se empregados interinos da Agri-iil-
tura são addidos actualmente, por que
não o podem ser funecionarios do
quadro, demittidos sem a maÍ3 leve ne-
cessidade ?

"'
.''¦a

O ministro da Viação transmitira ao
da Fazenda a informação prestada pebInspectoria Federal dc Portos, Rios 1
Canaes a respeito de poderem os enge-
nheiros prestar officialmcntc o seu con-
curso, ás alfândegas no exame de mer
cadorias com isenção de direitos ou di-
minüição de taxas.

No orçamento da Agricultura figura
urna emenda estendendo a funeciona-
rios do Serviço de Protecção aos In-
dio?. dispensados cm virtude da lei
orçamentaria de 1914, todas £. vanta-
gens e garantias do3 addidos do „es-
mo ministério.

E' justo que essa e_ie__a seja ap-
provada, não só pela commissâo de
Finanças do Senado, como tarobeia pelo
plenário.

Uma >•« disp.s.ad.3, *.ue!_es fun-

.0 ministro da Viação dispensou a
engenheiro Theogcnes Rocha, que se-
via na commissâo de verificação dc con*
tas das Estradas de Ferro Central do
Brasil,' Oeste de Minas e Ciuz Alta a
Ijuhy, determinando que o mesmo enge-
nheiro se apresentasse na sédc do 2'
districto a que pertence, visto serem ali
necessários os seus serviços.

O couraçado .1/ína. Geraes vae e»
trar para o dique Affonso Penna, sfin
de soffrer uma limpesa no casco.

Desse dique foram hontem retiradas
os tres submerciveis, que ali estiveram
com o mesmo fim.

¦Pelo prefeito foi resolvido Íi03*-.rri
qne a concorrência para publicação do?
actos officiaes da Prefeitura seja ar.eer
rada, !u 4 horas da tarde, de 27 do cor-
rente . aS. a -3. como estava detenm-
nada.

¦S-8
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0 CASO DA INTERVENÇÃO
fEDERAL EM ALAGOAS

0 parecer do sr, José
Raives/]

Na rcuniãq,, extraordinária hontem
efíecluada da" commissão dc Constitui-
ção e Justiça 4a Câmara, ô. -sr. .José
Gonçalves lcüvo s^u bareccr relativo ao
projecto do. Senado, mandaudo o gü-
verno federal, intervir uo . Estado de
Alagoas, de accordo com o paragrapho
3o do artigo ,6o.da Constituição da Re-
publica. Esse parecer, que foi favora-
vel„ao projecto,.é longo, escripto era
17 folhas de papel almasso, e apresen-
ta as seguintes conclusões:

"'0 Congresso Nacional resolve:
Art. 1" — O coverno federal inter-

virá cm Alagoas para restaurar, na-
querlò Estado, a ordem constitucional,
ora ali subvertida, restabelecendo a le-
gitinia constituição e o regular funecio-
namento dos poderes constitucionaes e
o império da tespectiva Constituição.

Paragrapho 1? — Com esse intuito,
nomeará o presidente da Republica um
interventor de sua confiança, mas que,
notoriamente, pelas suas antccedcncias,
não, tenha relações próximas ou remo-
tas, de corrcsponsabilidade ou 6ympa-
•thia. jios acontecimentos daquella poli-
tka, nem se,ache ligado a nenhuma
das parcialidades . que entre si conten-
dem, pelo governo do Estado. 

Paragrapho 2" — Ao interventor
cumprirá: .. .'. ,

i°, manter, cm Alagoas, a Constitui-
ção daquelle Estado! '' ., 

,
2°, restaurar a ordem, a tranquilh-

dade c a legitimidade no Estado;
3°, garantir aos cidadãos, que por

ventura *lc!Ie'se retiraram o -livre]'-"-
gresso ao Estado e o uso da sua liber-
dade individual;

4", reintegrar a liberdade de im-
prensa, afiançando o seu mais livre
exercicio a iodas as opiniões;

5o, mandar proceder, no mais breve
termo possível, secundo o processo lc-
gal no Estado, á eleição de governador
c viec-governador, membros do Con-
gresso Legislativo, de intendentes -e
conselheiros municipaes e dc juízos dis-
trictacç, assegurando, no pleito ao elei-
torado, a mais completa liberdade;

fi°, observar e fazer observar, leve e
serenamente, as sentenças e actos ju-
diciaes dos tribunaes do Estado c da
União, mandando executar as até ago-
ra não respeitadas, e respeitando as que
de futuro adoptarem essas autoridades;

•>", deixar plena liberdade ás cómmu-
nicações telegraphicas e postaes, evi-
Laudo e reprimindo os abusos contra a,
inviolabilidade!dn sçti.-sjgillo; ,.

STTnstaurar ò mais rigoroso inqtieri-
to sobre os arrentados contra-os quaes
se tém levantado-queixas -na imprensa'
•o na tribuna, ou'«que .põft qualquer .v,ia;
fidedigna çhefrarein .ao sçu. conhecia,
mento; ... 

'„" 
." , . •'¦ , ! ,

9o. promover a responsabilidadelcgal
dos culpados nos actos dè violência ou-
prevaricação contra as leis .estaduacs
ou federaes; -'-'•-...,  .-, .

10o, proceder na. fôrma dessas yleis
cm todos os seus. actos;

11o, utilizar-se da' força publica dn
União e requisitar do seu. governo as
providencias: necessárias para' o boin
exito da intervenção aqui prescripra;;

12o, relatar, apenas concluida a sua
missão e findo seu mandato, ao Con-
gresso Nacional a situação cm que hott-
ver encontrado o .Estado, as medidas
que tiver adoptado, para a corrigir,, e
o estado em que o deixou;'

Paragrapho, 3° 7- As .autoridades, cs-,
tadiiaes e federaes darão obediência e
mixilio ao interventor, no desempenho
das funeções que aqui se lhe encarre-
«am. cm observância ao estatuído na
Constituição da Republica, artigo C.
paragrapho 3".

Paragrapho 40 — Fica autorizado o
governo a nomear os atixiliares que fo-
rem indispensáveis á missão do inter-
ventor, e dc lhes estipular os venci-
mentos.

Art. 2o — Revogam-ss as disposi-
ções cm contrario. , ¦

Assignar.-tin logo esse parecer os srs.
Cunha Machado, presidente; José Gon-
çalvés relator: Mello Franco, Arnolpho
Azevedo. Barbosa Rodrigues, Gumrrcin-
do Ribas, pelas conclusões; Felisbello
Freire, pelas conclusões; M. de Fi-
gueiredo, com restricções.

Terminada, porém, a leitura do pare-
cer. iinmcdiatamente o sr. Caldas Fi-
lho pede vista dos papeis pelo prazo rc-
gitncntàl tlc 5 dias. .-;

O sr. Felisbello Freire requer a pu-"ilicacão dó parecer e demais documen-
tos a' elle referentes para o estudo da
commissão. sem prejuízo do pedido dc
vistas já concedido.

O sr. M. dc Figueiredo, tomando á
palavra, manifesta-se pelo deferimento
do duplo requerimento do sr. Felisbcl-
Io. Proseguindo, o deputado parahyba-
110. alludindo ao conteúdo das conclu-
soes do parecer, indaga se, finda a. mis-
são do interventor, se se dér a inter-
venção, como e quando termina o exer-
cicio de seu mandato? Essa interroga-
ção fica sem resposta.

O sr. Gumercindo Ribas, tratando do
requerimento do sr. Felisbello. diz que
se devia seguir a praxe assignando o
£lrccer, 

'dosde logo. .os membros da
commissão que com elle concordassem.

O sr. Felisbello Freire solicita a re-
tirada do seu requerimento, o, que é
concedido.

O sr. Prudente de Moraes,' então,
toma a palavra e renova o requerimen-.
to articulado nelo representante sergi-
pano, solicitando a .publicação do pare-
cer e de todos os respectivos documen-
tos. afim de ser o caso conveniente-
mente estudado. Fundamentando ainda
o seu requerimento disse o deputado
paulista mie tinha elle como escopo po-
(ler examinar a questão sem pedir vis-
ta dos papeis: o seu pedido de vista vi-
ria demorar a ronicssa do parecer á
mesa da Câmara e esse não é. absolu-
lamente, o seu intuito; só quer conhe-
cer a questão para sobi'e cila se pro-
nunciar com perfeito conhecimento de
causa. Quando mesmo venha a concor-
dar com o proiecto dc intervenção,
pensa que a concederia for outro fun-
(lamento que não o constante do pare-
cer.

O sr. Gumercindo Ribas obtempera,
nessa altura, que o requerimento do sr.
Prudente dc moraes já não tinha razão
<!e ser. porque o parecer se achava as-
signadó.

O sr. Cunha Machado, concordando
com essa allcgnção do representante
siil-vio-gra-ndcnsc, »,ppclla ipara o sr.
Prudente dc Moraes 110 sentido deste
retirar o seu requerimento, no que não
é atfcndido,

Osr. Mello Franco diz. que o rc-
querimento em debate deve merecer a
!aNprovn<-ão da commissão. mandando-
se publicar o parecer e documentos an-
nexos, mas com a necessária urgência.
podendo a commissão voltar a rennir-
se hoie. . ás. 2 horas da tarde, afim dc¦serem clistrihtiiclos os avulsos. l'osto a
voios. foi effectivámente o requerimen-
to annrovndo, e o sr. Cunha Machado
convoca Jiova reunião extraordinária

para hoje. aquellas horas. O parecer e
papeis n elle referentes foram immcdia-
taniciite remeitidos para a Imprensa
Nacional.

1— » 1 > ¦» ——.

THESOURO NACIONAL

UMA REPRESENTAÇÃOr 
JUSTÍSSIMA

Uma justíssima representação foi lion-
tem entregue' ao secretario do -sr/prè--

feito municipal. Publicamos abaixo esse
documento, <•• 1 as respectivas assigna-

'turas, todas ce commerciantes.da rua do

J Lavradio. '_.'..
Movem-se altos 'emperihòs 

para que,
aproveitando-se as obras de asphaltairien-
(o que vão ser feitas naquella rua,
sejam dc vez: retirados os trilhos dos
bondes.

Tal'medida pefmittirá-qüe' aquella rua
volte a ser o que foi: povoada pelo niè-'
retricio, Bem nenhum respeito pelas fa-
milias que nella residem, pela impor
tancia do commercio, dos estabeleci-
mentos de instrucção c outros que ali
estão funccionando.

Acreditamos ^que o sr. Rivadavia Cor-
rêa não cederá a pedidos nem a empe-
nhos, c que ha de manter o saneamento
moral daquella rua.

Eis a .representação:
Exmo. sr. dr. prefeito do Districto

Federal — Os _ abaixo assignados, nego-
ciantes, industriaes", moradores á rua do
Lavradio, scientes de que alguns^ pro-
prietarios de botequins, situados á mes-
ma rua, requereram a v. ex. para que
na oceasião do asplialtamento fosse sup-
primida a linha de bondes, com o en-
sejo de burlarem as- ordens do exmo.
sr. dr. chefe dc policia, que prohibiu
á residência de meretrizes nas ruas que
trafegam bondes, tornando-se assim no-
vãmente a rua mencionada um antro
de meretrizes prejudicando o commercio
c atlcntando contra a . moralidade pu-
blica. Em vista disso solicitam a v. cx.
que a linha de bondes se conserve, evi-
tando, prejuízos incalculáveis que advi-
riam aos negociantes'c moradores com a
sua suppressão. ; ~ ¦

Confiantes no espirito de justiça de
v. cx., que se tem manifestado em to-
dos os momentos precisos para a felici-
dade da população esperam sejam atten-
didos nas suas justas aspirações. —
Domingos de.Luca, Alfredo Gomes Loiv
reira, José Baptista Soares, Thomaz Cos-
Ia, Vieira & Marques, Manoel Ribeiro
fle Souza, João da Silva Machado, Ho-
racio Antônio Teixeira1, Augusto Cou-
tinho, Ismael Cordovil. Henrique Cardo-
so dos Santos, Alves & Ribeiro. José
da Costa Carneiro, João de Castro Mi-
randa, João Alves Pereira de Andrade,
João Ribeiro de Souza, Francisco Lu-
cas, Antônio de Lemos Silva, Augusto
da Costa Santos, Cardoso Sr Fonseca.
Joaquim Colleiro da Fonseca, Tancre-
do de Barros Paiva, Jeronymo Benevi-
des, Camatho Andrade & C, Domingos
Freitas. Joaquim Gonçalves--da Cunha,
A. A. Alves de Brito, Antônio '.Al:
varo de Souza, Manoel Lopes de Oli-
veira, Francisco Seira, Soucauchoud,
Tormiaio ,'Juliano Dietrò, Francisco De-
siderato, .João' Desidorato. Dcsidera-
to «5- C., C. Giorelli. Joaquim. Mòrwr-*
da . Silva. rL . Rosa & . -Filhos. Feilino
Efirgonòvo. Antônio Pulüeiros. Antônio
Fcrtóira Barbosa, Paulo Corenza." José
Antônio Alves Almeida, João Cortea.
Pedro Cardoso Soares José da Silva
Figueiredo, Augusto Campos e F. Fer-
reira de Souza. ..'.•.

CORREDORES DA GAMARA

BIBLIOTHEGA

O sr. Euzebio dc Andrade:
Gainboim, sempre -tivemos ¦ o parecer

favorável á intervenção .em Alagoas l Vem
de lá esse abraço . _ .

O sr. Camboim-: ^- ;,,•,;.-.. . . -
15' verdade; tivemos- o mesmo pare-

cer qüe o Sòdré, do 'Estado do Rio, teve...
. ' * * * .

Vocês não me dirão .por que é que
o Álvaro de Carvalho é partidário da in-
tervenção em Alagoas?

Por uma questão dc simples cohcren-
cia: porque tambem quer a intervenção
no Amazonas.,.

O sr. Studart :
Elle pensa que c duro de vencer,

que i duro como a rocha ; mas água tnollc
em pedra dura tanto dá/ite que fura...

¦¦ » .» * *¦'
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„ Continua hojo - ú venüa no"CORREIO DA MANHA'1. Ou-¦ idor 162, e na Casa A. MOU-
RA, roa da, Quitanda. 114, o
9° volume da nossa coUcccão

ODÍO IRREGONGILIAVEL
Do notável escriptor francez

CARLOS M. 00ANT0S

Aclinui-so tambem ú venda os
volumes jn editados

O MARQUEZ DE FAYOLLE
Do -notável escriptor francez

GióKARD DK NERVAL

O TAMANCO ENCARNADO
Do apreciado escriptor

IIENRY MÜRGER

UM CASAMENTO NA .
ÉPOCA DO TERROR

Do escriptor
MIRECOTJRT

LÁZARO
¦ Do illustre tscriptor hespanhol

D0N JACINTHO O. iUCON

DUAS ORPHÍS
O extraordinário romance de

MHíTTE MARIO

PEDRO E THEREZA
Sensacional romance de

MARCEL PREVOST

UM ERRO JUDICIÁRIO
Emocionante romance de

MARO MARIO

AMOR VENDADO
Magnífico'trabalho

SALVADOR FARINA

VIOA pi
à senatoria federal do sr. Soares

dos Santos
O deputado sul-rio-grandcnse sr.' .Soares

dos Santos recebeu hontem o seguinte te-
legramma ''- '¦' "- ¦ *

"tPoaro Alrcbb, 18 — Tendo attingido
o total d3 votação a 6a. 154 vot^s,. ernrioj
effusivas congratulações ipela brilhante; Jia-j
nifestação republicana, attcstandô ainda
uma vez 05 nossos méritos de dedicados
servidores do Kio Grande. Saudações 'jif-

fectuosas. — (a) Salvador Pinhewçr.iJí 5
. Em resposta, o sr. Soares dos Santos
passou o seguinte telegramma:_.

' "General Pinheiro Machado — Minto
agradeço ao illustre amigo os conceitos do
seu telegramma, commuuicaiulo o resultado.
Completo da eleição senatorial. KstÕvT" cbri-
vencido que a aftlnencia dos cleitoreB que
compareceram ia -nriias de um . pleito não
disputado, após o dcEapparccimcnto do incs-
quccivcl senador ÍPinheiro Machado, teve
a alta significação do revelar ao resto ido
-paiz que continuamos na mesma cofccs&o.
apezar do golpe recebido, c sempre vígi-
lantes pela verdade do regimen federafíyo.
Abraços. — (a) Soares dos Santos. $ 

',-
¦¦L.íôí •
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A plataforma do sr. Antônio •
Moniz

(Do éorrcspoiíBcntc) -$ Sabei

O dia no Congresso

deputudo iAntonio *>£oriii accla.

Preços ilpglSfi
chadoi, 2$ooo; encadernados cm
percalina, 3Sooo;.com encadernação
de amador- (especial), 4$ooo,

No interior: — Volumes brocha-
dos, 2$joo; encadernados cm perca-
lina, 3$soo; com encadernação de

•amador (especial),'4$5do..; "
.- InstrucçScs para assignaturas, :

vide números anteriores.

. B/.iriA,
mos que
nrado candidato para siicccssor- dQÍáfe^.|J.,j
J. Scabra pelo Partido Pe'moerato;^^'tHifi
iprompta sua Jilatafórnia, que lçr&.'átB!'•?«?'
correligionários-.e. apresentará aos íctiS-jiion^
cidadãos. , ;,-.'.„.' . ; •¦'. jí-v

Podemos "accrcsccfilnr'.-:fliie. ''. i.nm_.;do;
cuincnto dc iniporlanciaV^^tílíigç^te^iemi^
elaborado e dividido 

"ern 
diias part^'; itej

tratando de' política -c butra da M^.'-'|d{;
ministrativa. ' . :• . • •• '. '^S/í1"?

Espera-se coru grande anciedade -.filia JA-,
vulgação. ;

* » ¦«

E ahi está em qne deu òen-
gross amento

Toaro Aleciie, 20 (Do correspondente)
— Ha tempos que a população dc Cacim-
binlias andava desgostosa eom o intendeu,
te, devido á mudança do nome do muni-
ciplo 4>ara Pinheiro (Machado. . ' ' '

Agora, o mesmo intendente mandou
prender diversão pessoas de posição ria so-,
ciedade, atigmentando a antipathia do >povo.

Hoje grande massa pojmlar foi á inteu-
dencia afim- de depôl-o. O intendente jul-
gando insustentável sua situação, abando-
nou o oargo.

O governo do Estado determinou o par-
tida para ali do sub-chefe de policia, acom-
(unhado de uma força da brigada, afim de
repor o intendente. 'Espera-se que este'não
queira .permanecer ali, visto a exaltação
dos ânimos. ,

Marca Veadifumem
só

São reputados os melhores até hoje.*¦«¦*>*¦

A DIÁRIA AOS MEMBROS D0,K H^J""»

ALMIRANTÀDO

Companhia de Lote-
rias Nacionaes

Na secção competente da nossa odi.
ção de hoje a Companhia de Loterias
Nacionaes faz uma importante publica-
ção em a qual fica demonstrada a sua
situação financeira o o seu estado de
prosperidade. E' inquestionável que o
publico tem gráridé conveniência em
procurar ler a alludidá publicação, tra-
taudo-sc, como se trata, de uma com-
panhiá qnc opera, principalmente, cm
grande escala nesta capital.

Em menos de 6 mezes, a Companhia
tíc Loterias Nacionaes distribuiu, cm
premios, a quantia de 4.16.1 :ooo$o.oo,
sendo em sortes grandes — Rs
2.671 :ooo$ooo. e nas sortes de 10, 6,
S, etc, 1.49c :ooo$ooo, sem contar com
a grande quantidade de prêmios de
500j. 200$ e ionSooo, e as terminações.

Na referida publicação, para atithen-
tical-a são citados os nomes e as re-
sideucias dos felizardos que obtiveram
os prêmios durante áquelle periodo.

LORD Cigarros,
de cortiça,
200 réis,

brindes. Lopes. Sá & Comp.

ponta'para
com

íír
§»'.'.
r,t?

Uma pequena contradança
de directores

O sr. Pandiá Calogeras designou, por
neto de hontem. o sr. Jovita Eloy, di-
rector geral da Contabilidade Publica,
para substituir o sr, Alfredo Regulo
Valdetaro. 110 cargo de dircc'or da
Despesa do Thesouro Nacional, visto
ter. sido este funecionario posio á dis-
posição do dr. Carlos Maximiliano,
ministro do Interior, para fazer parte
da commissão qnr vae apurar as irre-
Rularidades que dizem haver nes cofres
de Orphãos.

O sr. Jovita E'oy, que assumiu bon-
r.-m mesmo áquelle cargo foi substi-
tuido no de director de Contabilidade
pelo sr. Chagas Gabão. sub-director
respectivo.

O sr. Valdetaro aprasentou-se hoa-
tem ao ministro do Interior.

AS MISSAS DE HOJE
"Rezam-se as seguintes, por alma de:
Haydéa Macedo Cavalcanti, ás 9 ho-

ras. na egreja dc São Joaquim;
Alfredo Machado de Vasconcellos, ás

9 horas, na cgrtja do Divino Espirito
Santo de Maracanã;

José Baptista de Souza, ás o horas,
na -rgnja do Sagrado Coração de Ma-

jfi.i, em Todos os Santos.

O TUNNEL DA GAMBOA E O
MORRO DO CASTELLO

Escrevem-nos:
."Sr. redactor. — Pelo seu excellente

artigo de 13 do corrente mez sobre a
demolição do morro do Castello e
aterro de parte da nossa bahia de Gua-
nabara, com um enes que uma empresa
nacional se propõe a realizar, _ cmbelle-
zando assim ainda mais a cidade do
Rio de Janeiro, oceorreu-me lembrar a
v. s. que essa poderosa empresa para
coadjuvar o nosso governo, 110 presente
sem recursos dc espécie alguma, poderia
introduzir simultaneamente outro va-
lioso ine'hornmeiito, já ha bastante tem-
po reclamado por mim c outros nego-
ciuntes cm grosso. Levóniris até uma
petição ao exmo. sr. ministro da Via-
cão a esse respeito. Trata-se da per-
furacão de um tunncl, que commttmque
a rua João Ricardo com aGainbõa e
Cacs do Porto, facilitando assim im-
mensamente a vida commercial e o
transito publico.

Ora, para demolir aquclle morro, a
empresa, encarregada desse grandioso
cmpreliendimento,- ba .de precisar dc
grande quantidade de pedra, que so
obterá nas pedreiras de. Botafogo, de
onde a conduecão tornar-sc-á não só
difficil. como dispendiosa.

Para simplificar todo eslorço c gas-
ios onerosos, basta que a primitiva
planta do tunnel seja niod:ficada de
tal fôrma que a perfuração_ comece
junto da pedreira, para aproveitar esta
até ás vertentes. A quantidade de pedra
que deve exigir essa valiosa obra não é
pequena, pois bem extenso é o cacs
que se deve construir. O transporte
pôde ser cffcctuado pelos vagões da
Light. que já tem os trilhos nas duas
faces do morro, cm seguimento ao Ar-
senal dc Guerra e Santa Luzia, o que
determina, sem duvida verdadeira eco-
nomia para a empresa e governo.

Certo de que o alviíre que lembramos
corresponde a uma aspiração amiga do
commcrcio e do povo. que mu:to ha a
lucrar com a sua execução, e contando
com o obséquio de sua publicação,
subscrevemos de V.. etc. — Um ne-
gociante. Rio, 20 de dezembro dc
1915."

T1.'T*. MENTO O AS MOi.RSTTAS
PKTiAS GRANDES MEDICA
CrtES PHYS1CAS. PELO ESPK
CIATilSTA
Dr. Álvaro Alvim — Exs.ro

pelos raios X. Cura todas as moleí
tias nervosas pela electricidade. Trai
do beri-beri, da diabete, da anemia, d
obesidad.- dos rheumatismos. etc. La;
ro da Carioca, 11. 1° and«r, de 10
ás á.

li

O ministro da Fazenda resolVcu ap-
provar o acto pelo qual o delegado fis-
cal no Paraná, resolvendo uma consulta
do inspector fiscal Benedicto Roiz,
declarou que o imposto dc consumo não
incide sobre peças de tecidos de algodão
visto como essa mercadoria não est;
sujeita ao dito imposto, pois a lei _só
cogiia dc camisas e ccroulas dc meia.

Escreve-nos o sr. conira-almirantc
Américo Silvado:

"Sr. redactor. * ¦

Em uma local publicada no numero
do vosso conhecido jornal, de sexta-
feira ultima, sómentc- lida hoje por
mim, resultante dc informações pres-
tadas por pessoa devidamente autori-
zada, sem estar dito por quem,, entre
outras coisas relativas ás diárias regu-
lamentarei dos membros almirantes do
Conselho do Almirantàdo correspon-
dentes ás sessões ordinárias a que com-
parecerem, lê-se o que se segue: ' O
sr. Alexandrino de Alencar ...pretendeu"harmonizar as coisas" mandando abo-
nar-lhes to$ooo pelo comparecimento a
cada sessão. Nem todos os membros do
Conselho do Almirantàdo se .submette-
ram a essa deliberação do-ministro, da
Marinha, por julgarem que o abono
era illcgal. Os que recusaram foram os
almirantes taes e taes."

Tendo sido declinados os nomes dos
almirantes que, 110 dizer da local, _)i5o
se siihmclteram ã deliberação ministe-
rial, parece que aos que agiram dé
modo contrario assiste a garantia de
explicar o seu procedimento, porque
nada é indifferenfe ao sentimento. E'
sú por isso que saio do meu retraimen-
to habitual c vos escrevo esta.

Por haver uni regulamento do Almi-
rantadb, com força dc lei, poroue foi
autorizado pelo Congresso Nacional,
que concede aos membros do Almiran-
'ado. almirantes, nos dias de sessão or-
diluiria a que comparecerem, uma dia-
ria de 23$>ooo, destinada a alliviar-lhcs
despesas de conduecão extraordinária.
de acnuisição de livros technicos, de rc-
presontação c outras imprevistas, o Po-
der Executivo incluiu ua proposta do
orçamento da Marinha para 1915 a
verha necessária ao pagamento dessas
diárias, pontue é seu dever cumprir e
fazer cumprir os regulamentos em vi-
gor.

Congesso Nacional, sem haver rc-
vogado o citado regulamento, omittiu a
verba siróradita para o exercicio cor-
rente, difficullando assim a acção do
Poder Executivo, que ficou sem meios
nara poder cumprir o regulamento do
Almirantàdo. O ministro da Marinha,
valendo-se espontaneamente da autori-
dade legal que tem para arbitrar dia-
rias aos funccirliarios militares e ciris'do seú ministério que desempenharem
commissões fora da sede onde estive-
rem servindo e attendendo ás grandes-fduecões que soffrcram todas as ver-
i<ns a-t-bítrou oara os membros do Al-
mirantado almirantes a diária de 70$,
nas condições previstas pelo regula-
mento.

Por haver eu julgado esse acto do
sr. ministro da Marinha plenamente
Justificado, além de o haver interpreta-
-Io como uma prova de cortezia para
com ós seus collegas do MnmamT^o.
acecitei o .paramento da referida rija-
ria e, ngitilTo assim, estou persuadido
de que procedi com accrlo. A rceusa
dessa (liaria, csnnntaneamcnte arbitra-
da nelo sr. ministro, sem ter 'liavidn a
menor rcelamacão nem sequer uma sim-
pies suggestão dos almirantes, poderia
parecer a alguns tuna descortezia. além
•lc poder ficar sujeita a oulras^ inter-
nretaeões, á vista da divergência tra-
Hicinnal de opiniões e de sentimentos
nn meio naval brasileiro ouc torna dif-
fieil e muito precário tudn nitanto a
elle se refere, e oor isso acecitei o pa-
"anieiUn das diárias, de accordo com o
nue iirf*Írmu o sr. ministro.

Depois de quanto acabei de vos di-
rer, sr. redador, parece ciue esta mal-
fadaria .ouestãn das diárias dos almi-
-anies eslá escoimada de qualquer vis-
hrmhre dc ganância on de faHa de es-
crtipulos de quem ruier mie seja e. por-
'anlo. pnde ser encerrada, embora os
almirantes interessados no- assnmnro
não devam deixar dc tomar nota de
ntii» alciins dos seus coní-idadnos os
offpnderam. oiiando acreditaram ser
nossivel a versão de que não se reuni-
-iam se as diárias reeulamctitarcs uno
'lies fossem nagas. Por mim confesso
mie seria melhor que o dito ártico do
-eeitlamento vigente fosse revoarado de
uma vez. nara auc não Durb-ser-m mais
^•rtHr semelhanfcs ¦mal-entendidos n"--
'anto nos deprimem ans olhos al tentos
'annelles que nos observam cobiçosa-

mente;
Sem assiimnto para majs, sr. reda-

-tor. e muitíssimo ^ aeradeeido á vossa
benevolência pnWicnnrtn rs***?* linhas,
=e siifcsrreve o vn«;>o enncirladão, Amr-
-tro S<H'nda. cnntr'alniirante. — Rio.
'n dc r1c»omliro dc 1915. — 932, Ave-
nida Atlântica."

*mm m ajtj^^aammmn ¦ . ¦
"¦PK* V. CHOCOTíATT* "AVPAT.U-
^.^"...Oe tnnis nfnninflos íirodiictns

¦» a «a
0 sr. Pandiá Calogeras, ministro da

fazenda, transmittiu ao secretario da
Câmara- (los Deputados a mensagem pre-
ddcncinl sobre a necessidade do credito
extraordinário de 22:9915096, para oc-
-orrer á despesa com o pagamento devi-
Io, cm virtude de sentença judiciaria,

d. Annita S. de Mendonça, viuva
io ex-auinistro «io Sitiremci Tribunal
''ederal dr. Lúcio de Mendonça c seusrilhos menores Edgard. Carlos e Irene.

Segundo informação fornecida pelo
governo, o resultado até agora conheci-
do das eleições fluminenses è o sc-:
guinte:"Primeiro districto; — Para depu-
tados — Resultado conhecido: Antônio
Leal (governista), 5003; Fábio .Sodré!
feov.), 46S4; Ferreira Aguiar (go.y.)
4624; Mario Quintanilha (gov.)',: 4^03;
Mario Vianna (liberal), 4.147;:'Santos-,
Abreu (dissidente), 4428- Matiiiicio,
Medeiros (gov.), 4ijr\ chapa ^.Erjco';
Mendonça Pinto, 2330; Carlos'Palmer;
ip6o; Raul Macedo, pai; avulsosVINb:'
rival iFreitas, 1901; Souza Leão, ,87a;.
Cunha Sodré, fisô; chapa Miguel t.lllá'-'
ckeuscr, 342: Manoel Duarte, ->6; títl-
larmino Tatti, 488; Eduardo PorteLla;
207; F. Baptista, 224, outros menos vo-
lados.

Terceiro districto: — Par.', deputados
Resultado conhecido — Chapa do

governo: Lengruber Filho,- ai54íí*'ey:
Fortuna, 2187; Constancio Monnérat,
2190; Raul Rego, 2106; Irineu »>pdré,
2153; José Moraes, 2206;. CollçtíjaSJ^
clia«a Erico: Belisario Souza, rVor;
Bar.oso, 270; chapa Miguel: Galdino
Valle, 15S; Romulo Barreto, 151; Pa-
dilha, 174; Sanchcs,' 158;' Modesto
Mello, 159; Álvaro Neves, 157; Wab
demiro PiUa (candidato avulso)»; :\".t)t.

Quarto districto: — Para deputados
Resultado conhecido — Chapa do

governo: Marcondes, 3479; Teixejrai
Leite, 2563; Teixeira Lima, 2S74; .Xí^-:
nocl Reis, 3306; Domingos Marianno,
3111; Modesto Guimarães, .2537; '.H.en-
rique Hora, 2676; c"apá"Erico: -Aseoiy,
973; Bulhões Carvalho, 1582; Carmil,
(139: avulsos: Soares Filho, S44; Ar-
thur Barbosa, 599; Jorge Pinto, 134.

Quinto districto: — Para deputados
Resultado conhecido — Chapa do go-

verno: Francisco Guimarães, 2377; Syl-
vio Rangel, 1859; Cicero Costa, 1615;
Arthur Costa, 1568; Mario -Ratiibs,
1413; Sucena, 1561; Leite Pinto; U3Ò0";
chapa Erico: Rodovalho Leite, 775;
Ranulpho Bocayuva, nos: Condéixa,
516; avulsos: Eloy dc Andrade, 1737:
José Maria. 388; chapa Miguel:-'Álvaro
Rooha, 509; Afratlio, 156; Adilio Mon-
teiro, 265; Lassancc, 203; Silveira, 28?.;
Catão (avulso), 38; Aquila Miranda
(avulso), 183"'"

0 sr. presidente do Estado recebeu
os seguintes telegram.nas:

Moíjdalcna — Çommunico a v. cx,
resultado pleito, correndo -perfeita. j)az:'
Cba|ia do governo, faltando segundo'dis-
tricto, 1154; chapa Erico, 678; chapa
Miguel, 758; candidato avulso mais
votado, C82. — 7'nde Portugal.^

Mucalic — Resultado conhecido, 
'fal-;

tando dez sçcçõcs: Julião, io9'i;José'
Guimarães, 1073; Peixoto, 1062; Buar-
que, 97S; Azevedo Castro, n6o: "Nòcl'
Baptista, 946; Tude Portugal,' 931;
Gouvêa, 402;. Henrique Borges, 120;
Norberto, 504; outros menos votados'

Benedicto Peixoto. . . .- .-* -n*., 1
Campos — Resultado nove sccCões

cidade: Guimarães.. 967:- Noelf .Çt^ifa-ji
zareth, 4S9i;' Peixoto,' i->6: • 'A'^'rtdoS

Castro, 473.;. Julião. 473; .Tudclwrtü-:
gal, 440; Nilo'Alvarenga, 334 &C{BfO-
dio Vianna,. 253; Teixeira .D.uarie,.i5í-
Tancredo Lopes. 142; HenriqueJ-Bprgjjsl
142; Álvaro üiniz, 100. C'oni"létá Vi-
ctoria na eleição municipal Sfl 'Jóãó
Guimarães".

Do dr. Júlio Zamilh, recebeu o dr.
Mozart Lago, o seguinte telegramma: ;

"Friburço, 20 — Recebi agora; resul-
tado Luhnar. Vencemos no município
fazendo sete vereadores". -,- r -

São estes os candidatos considerados
eleitos no pleito ali realizado, pela or-
dem da votação: drs. Alberto Guima-
rães, Leopoldo oí Bulhões, Cândido
Martins, coronel Domingos NogUelral
coronel Arthur Barbosa, majot Theo-

philo de Carvalho c Antônio Francisco
de Oliveira. ':'' {

A minoria elegeu tres representantesS
drs. Sá Earp, Joaquim Moreira e o sr.
Sebastião Rddâo. .. ^ • '

Bom Cale, Chocolnte e Boínbons
Só no MOINHO DE OURO. ¦«. « 1 ni '

Os 
exigentes, de fino pnladar, çó podem

comer bem c pjr preço módico uo
RESTAURANT CASCATA...

A VIGILÂNCIA INGLEZA -:..•.','

Um navio nacional "apri-
sionado na Mancha; ¦

A Inglaterra, mais uma vez, aeaGá.dc,
mostrar seu pouco caso pelos pa:zcs
neutros que não têm força para reagir
contra suas violências. Di:sta veí, rj-àtj-
se do paquete nacional Rio Branco, que
foi aprisionado no canal da Mancha, e
rebocado para o porto de Falmouth. .

O vapor, que pertence ao armador
coronel Francisco Solon, levava um car-
regamemo de 42 mil saccas dc café
pertencentes ás firmas Pinto Si C.
Nordskog & C„ e And Iland &H";
Depois de tocar em S. Vicente e Vigo,
o Rio Branco ao entrar no canal da
Mancha, foi detido.

O pretexto das autoridades nnvaes
que effecttiaram seu aprisionamento
foi. que, havia a bordo contrabando de
guerra, apezar de a carga .ser consigna-'
da a uma firma ingleza, uma brasileira,
e outra sueca.

Ao que parece, cm Falmouth, o Rio
Branco descarregará todo seu café para
que se eftcctue uma busca completa cm
ledos os seus recantos.

NA CÂMARA
Ecos da scena de pugilato

entre os srs. Studart e
Moreira da Rocha

A discussão da reíor-
ma da policia civil

Sob a presidência' do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro c Juvenal Lamartine, abriu-se
hontem a sessão da Câmara, com a
presença de 64 deputados. Sobre a
acta falou o sr. Moreira da Rocha.
ECOS DO PUGIIjATO ENTRE.

OS SRS. STUDAKT E MO-•
BEIRA DA ROCHA..; " '

O sr. Moreira da Rocha, começa,;-'di-
zendo que desejaria que não figurasse
na acta a: ràais ligeira referencia ao
írxidenlq eírt-que involuntariamente se
viu envolvido. Passado elle fora do
recinto parlamentar, melhor seria que
nãp visse 

"repercutir nos trabalhos da
Câmara, como"'; «iprouve trazel-o ao
deputado • cujo! nomo regimentalmente
— diz:o:orádòr —;declina, o sr. Edu-
.ãrdtf-Studart. Este; tanto .quanto o ora-
;da'ri deriayiitercssar-se para sepultar'isso; caso'pt|i.-.'.sjlenciq. perpétuo, -porquC
jíkèíÓs.,dosfa-'o'rdein são .sempre des-
-agradáveis ,-parji." quem 

'quer 
que nellcs

: se ;ê'rivolva.
Não é. pois, verdade, como áquelle

deputado aífirmou, qtt* o orador tives-
se referido o caso de qualquer forma a
alguém, depois que se retirou da Cama-
ra, porque logo após o incidente nar-
rou-o em termos comedidos, a alguns
amigos, sem, todavia, autorizar a pu-
1 licação das palavras que proferiu em
sua defesa, palavras nas quaes não ha-
via injuria nem aggressão a pessoa
alguma.

Não se propunha a restabelecer a
verdade do oceorrido, que o deputado
descreveu ao seu modo, porque a pa-
lavra do orador seria, por certo, acoi-
mada da suspeição que, na hypothese,
invalida a sua, moral e juridicamente.

Pediu a palavra sobre a acta, apenas
para responder ás allegações de factos
que se encontram no discurso a que se
está referindo.

Começa o deputado Studart affir-
mando que o lamentável incidente de
sexta-feira veiu provar a deslealdade
com que os "rabellistas" cumprem a
entente estabelecida entre si e o pre-
sidente do Estado, por oceasião das
eleições de 30 de janeiro.

Ora, essa entente, que não envolveu
outro compromisso além do de vota-
rem os eleitores dos dois partidos em
seus respectivos candidatos, perante
mesas legalmente organizadas, termina-
ria com a apuração c conseqüente ex-
pedição de diplomas, se os "rabcllis-
ias", que nunca comeram o menor pe-
ri"o dc depuração, não a prolongassem
espontaneamente até o momento do rc-
conhecimento de poderes, quando em-
pregaram todo o esforço cm favor do3
alliados.

Da lealdade com que se houveram
então podem dar testemunho, não só
os próecres da política nacional, como
tambem o deputado Frederico Borges,
o senador Pedro Borges, os membros das
duas coinmissões sorteadas e, especial-
mente, os respectivos relatores, deputados
Irineu, Francisco Alves dos Santos e Oc-
tavio Mangabeira. ...

Outra alíegação de que se serviu o
sr. Studart foi a de ter o oradorin-
sultado o seu cunhado, o sr. Ilenninio
Barroso.- Do insulto nunca se serviu ò orador
como arma de defesa, na sua carreira,
política, da mesma fôrma que _ jamais
oc valeu do aiionyiiiato para ferir o ad-
versario. Luta sempre de frente e de
viseira erguida, embora, muitas vezes,
não possa lobrigar o inimigo pequenino,
que só se aventura a atirar-lhe os dardos
da sua maldade. e da . sua malediceiicia
protegido -por «sse -processo ifjnobiK :..':.

.A affirniativri não .é, pois, verdadeira.
Apenas, negou o'orador áquelle político
à« qualidade, que 

' õ alludido' depurado
lhe altribuia, " dc ser o homem de fibra
mais forte que possuía' o Ceará".
Achou o orador simplesmente estulta
a pretenção. E mais nada.

O sr. tSudart — diz o orador —1 não
esqueceu de trazer para o seio do parla-
mento uma torpeza-, que esse mesmo
parlamento já pulverizou, e que por s. cx
próprio já fora esmagada, cm aparte
ao discurso,do orador a que se referiu
a sua catiliiiaria recente.

Disse o sr. Studart:" Esse mesmo deputado, quando pela"pela primeira vez veiu á tribuna desta
" casa, este anno, foi para detepderse
"de um crime ominoso, praticado com"os mesmos indícios dc cobardia e trai"ção com que hontem procurou se ex-
"hibir. "

Essa calumnia, a que maliciosamente
alludiu, já foi. como acabou o orador
de declarar, pulverizada pela Câmara •
quando approvou unanimemente _o_ pa•ecer da commissão tle Constituição e
Justiça, parecer que deste modo tenri-
nava: -" Assim, não havendo a mais pequeni-" na prova, nem lia menor apparencia"de participação do referido deputado
" no crime de que trata a presente pe-" tição. é a commissão de parecer que" seja denegada a licença requerida. "

Admira-se o orado!- da coragem da-
qiuelle deputado, só explicada pela ce-
inieira do odío c amnésia da. paixão
alludindo a semelhante torpeza, quando
s. ex.. etr aparte ao discurso cm qne
o. orador lavrava a sua defesa, na sessão
de 25 de junho, declarou qne, no Ceará,
ninguém fazia a injustiça de o suppòr
responsável por tal crime.

E, terminando, o orador lê os tópicos
no Diário Official, do seu discurso, onde
tambem se acha o aparte do sr. Stu-
dart alludido.

A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO
, -.. DESTA CAPITAL'"O 

expediente" lido .careceu" dc impor-
tancia. Não houve lambem oradores no
expediente. .-'¦

Entre, porém, ,-os poucos papeis dos
importantes, do expediente achava-se a
seguinte indicação:" Indicamos que a commissão de Con-
stituição e Justiça formule um projecto'e lei ampliando e estendendo as attri-'iuíçõcs e a competência do Conselho
Municipal do Districto Federal, desse
nodo respeitados os princípios da Con-
¦lituição de 24 de Fevereiro, garan-
tida cm toda a sua plenitude a autono-
mia ínunicinal, principio, básico do regi-

íen republicano -e assim reintegrados
is seus direitos e satisfeitos nas suas
ispirações a municipalidade da capital
da Republica, o seu povo c o seu ciei-
torado.

Sala das sessões, em 20 dc dezembro
de 1915. — Irineu Machado. — Flavio
da Silveira c Vicente Piragibc."

MATÉRIA VOTADA
Não havendo oradores no expediente,

passou-se logo á ordem do dia. A lista
da porta aceusava a presença de oitenta
c poucos deputados. Foi annunciada a
matéria de discussão.

O sr. Justiniano de Serpa oecupou
a tribuna, defendendo o projecto 11. 264
de 1915. autorizando a abertura, pelo
Ministério da Fazenda, do credito es-
pecial de 57:692^690, para o fim de
oceorrer ao pagamento devido ao dr.
Jcronymo Baptista Pereira Sobrinho,
em virtude de sentença judiciaria, e
dando outras providencias, e impugnaii-
do a emenda 'apresentada a esse pro-
jecto. Foi tambem ligeiramente dis-
cutido o projecto da reforma da policia
civil desta capital.

Havendo porém, em dado momento,
numero para as votações, foram vota-
dos e approvados, cm 3" discussão, os
projectos 11. 253. de I9'S- autorizando
o governo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o credito especial de réis
i3:i73$4S-\ para pagamento a d. Fran-
cisca Chichorro Galvão Mclello. em vir-
tude dc sentença judiciaria; n. 256, de
1915 autorizando-o a abrir, pelo.Mínis-
terio da Viação e Obras Publicas, o
credito de i6:540?ooo, supplementar á
verba 16*. do art. 29 da lei orçamen-
iaria vigente, ipara pagamento ao cr,
genheiro Ernesto Otero: e o
tivo ao projecto n. 11 D, de 1915, au-
torizando a abrir pelo Ministério dò
Interior, os créditos e=peciaes dc réis
t-8 :ooo$ e 30 :82o? para pagamento aos
324 trabalhadores das Capatazias da
Alfândega da Capita! Federal c aos 67

operários dispensados pela administra-, Armada. Depois de varias «°P°i<lcra-
ção da mesma Alfândega. I Ções, conclue o deputado paulista oi-

Foi ainda approvado. em 3* discussão,' zendo quo pelos fundamentos çonstan-
o projecto n. 233. de 1915, autorizando tes das observações acima alinhavadas
o governo a inverter, dentro da verba e dos papeis que lhe foram.JJ^a-
total de 50:000$. votada no orçamento 'es, 

,e a commissão de Consütuiçao e
do Interior para 1915, rubrica 15'. as Justiça de parecer que as tí«en«»s
respectivas pParcellas \ dando outras adiadas a 

ll^J^^h^llprovidencias, com iparecor da commis- 5la'\ em .q .nsi,f"™." P„f„rmafi0, ,s_- 
de Finança_s contrario á. emenda %J^j£gS&g&i%to3toStâ*sao

apresentada. Dada como rejeitada a
emenda, o seu autor, sr. Costa Rego.
reqüercu verificação de votação. Não
houve numero, o que foi confirmado
pela chamada.

Tassou-se, de novo, á matéria de dis-
cussão.

A REFORMA» 0A POLICIA CIVIL
Sem discussão, foi encerrada torla a

do

capam á competência do Congresso
devem ser, pelos seus interessados, pe-
didos por meio- de . acção competente,
ao poder judiciário federal.

lEsse parecer, foi ,tambem unanime-
«nente assignado. ....

COMMISSÃO DE MARINHA
E GUERRA

Tambem esteve reunida, sob a pre-
sidencia do sr. Alberto de Abreu e

respectiva, com excepção do com a presença dos srs. Joaquim Sal-
projecto n. 274, dc 1915 reformando I les. Caniillo de Hollanda, Lcbon_KegisJ

policia civil desta capital, que foi
largamente discutido, até o ultimo mo-
mento da sessão, que foi levantada ás
5.30 da tarde.
COSOUSSâO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA
Sob a presidência do sr. Cunha Ma-

chado e com a presença dos srs. Fe-
lisbello Freire, Barbosa Rodrigues, Cal-
das Filho, Gumercindo Ribas. Arnolpho
Azevedo, Mello Franco. Prudente de
Moraes, José Gonçalves o M. de Fi-
gueiredo, esteve reunida extraordinária-
mente, ao <ncio-dia, a commissão de
Constituição e Justiça. Além do pare-

"Augusto""Amaral, 
Ildefonso Pintt e

Alfredo Ruy, a commissão dc 'Marinha

c Guerra. _-,.'."• ,
O sr. Joaquim dc Salles deu parecer

favorável ao projecto 116-A, do cor-
rente anno, abolindo as restricções ain-
da existentes -nas amnistias concedidas
aos revolucionários de 93 a 95. Este
parecer provocou largo debate e delle
teve vista, por tres dias, o sr. Augus-
to do Amaral.

São estes os officiaes do Exercito
aos quaes aproveitará a abolição de
restricções ás leis de amnistia: coro-
neis Francisco Emilió Jtilien é Francts-
co de Salles Brasil, que apenas conta-

cer do sr. José Gonçalves, relativo ao; rão tempo; tenentes-coroneis Isidoro
projecto de intervenção, de que damos | Dias Lopes e Jorge Cavalcanti de Al-
noticia noutro-local, o sr. Cunha Ma-1 huquerque, idem; majores Paulo José
chado deu parecer, que foi unanime- | de Oliveira e Arniinio de Almeida Rego,
mente assignado. sobre a emenda of-1 idem, e Ramiro Monteiro Rangel, de
ferecida, em 3" discussão, ao projecto artilheria, que passará a teu,ente-cpror

162, do corrente anno, oonsideran-1 ne!; capitães Aristides Olympio Sam-
do de utilidade publica as associações'brasileiras de escoteiros.

O sr. Arnolpho de Azevedo leu,
tambem,.o seu parecer acerca da inai-
cação do sr. Barbosa Lima sobre a rc-

paio, José Ignacio da Cunha Rasgado
e Vital da Silva Cardoso, que serão-
promovidos a major, e Augusto Candi-
do Caldas, Leopoldo Ttacoafiara de
Scnna, Thomaz Aquino e Carlos de

forma illegal dc vários officiaes da Araújo, que contarão somente tempo

IVo Senado
A commissão de Finanças dis-

cutiu o orçamento do
Interior, o da

Marinha e a fixação de forças
navaes nas sessões diurna

e nocturna

O PISTOLAO
CARTA A GIL VIDAL

O vosso artigo de hoje, inserto no
Cotrcio da Manhã, sob a êplgraphe "As
recommcndações", censura acremente
aquelles que procuram por meio de pis-tolões conseguir o que desejam.

Num paiz onde , existe moralidade,
honra e justiça, o rccorrer-se.:;aò pis-tolão deveria ser uma. .affrpnta.l Mas
naquclle onde a lei não é egual para
todos; c qúc a justiça não se pratica,
pelo que no funcionário publico nãd
pôde persistir o ' estimulo,- por serem
preteridos ..nas ..promoções, esses poicerto têm forçosamente de. recorrer au
pistüláo pára"fazer''valer os seus direi-
tos. - X .-

Nesta Republica, onde reina feroz-
mente a politicagem e ¦afíromosamente
o filhotismo;

Num paiz onde aquelles qi. se dis-
tinguem peja honradez e cumprimento
dos deveres sãõ atirados á rua, para- *sc darem os logares' aos varlios e ve-
naes, filhos e parentes dc políticos que-não sentem o menor escrúpulo e ve
xame cm concorrer para uma revoltan-
te injustiça t pa.. j desgraça alheia;

Numa Republica onde não se faz dis-
tineção entre o bom c o máo funecio-
nario: torna-se necessária a interfe-
rencia do pistolão.

Portanto, é muito justo <me aquelles
que são attingidos pelas injustiças do:
que nos governam procurem obter poimeio de grandes empenhos o que em
outros tempos muito naturalmente ob-
tinham.

Desgraçadamente na (Republica, para
que prcyaleça a justiça, é indispensave'
o -istolão, c mesmo assim ainda í
difficil conseguil-a.

Desappareceudo o único recurso que
pódem ter as victinias de arbitrarieda-
des e injustiças, não será de estranhar
as desagradáveis surpresas- que advirão

Outr'ora, apezar de haver moralida-
de c justiça, tínhamos um monarcha
que a qualquer ouvia; hoje lemos um
presidente que a' ninguém ouve!"

A commissão de (Finanças do Senado
reuniu-se hontem, pouco depois do meio
dia c antes do -plenário. Sob a -presi-
dencia do sr. Glycerio, presentes os
srs. João Luiz, Bueno de Paiva, Erico
Coelho, Bulhões, Francisco Sá, Victo-
riuo Monteiro, Guanabara c João Lyra,
a commissão começou a trabalhar.

O Sr. Victorino relatou c foi appro-
vado o credito de 432:5065000, desti-
nado ao Ensino Agronômico. Assignou-
se a autorização para o governo man-
dar collecionar todos os trabalhos refe-
rentes ao Código Civil e já publicados,
devendo mandal-os imprimir na Im-
prensa Nacional.

O sr. Guanabara relatou e foi appro-
vado o credito pedido de 290 :ooo$ooo.
pagamento do pessoa! operário da Inv-
prensa Nacional e do Diorio Official,
inclusive os domingos e feriados. Tam-
bem foi acceita a proposição da Ca-
mara que autoriza o credito de 
198:320$, para liquidação da percenta-
gem a qtie têm direito os funccionarios
da Alfândega de Manáos. O requeri-
mento do coronel José Porphyrio de
Miranda pedindo dispensa do pagamen-
to do imposto a que é obrigado como
arrendatário das fazendas, nacionaes no
Piauhy foi approvado, sob a condição-
do interessado entrar para ós cofres pu-

¦bUcos com 50,:,"4° do devido.'.''' ' O sr. João Luiz teve a -palavra para
relatar, o: orçamento da- Viação e Obras
Púbicas/ Coni/açou explicando que o

governo já entrou em accordo com a
Mogyana e a Còmpagnia du Port, na
narte que diz respeito a garantias de
juros, sem prejuízo do orçamento. Re-'atando uma emenda do sr. Bueno de
'aiva, autorizando a concessão de uma
¦slrada de ferro de Ubatuba a Paraíso-
lolis,. passando por Taubaté, deu-lhe
larcccr favorável, sendo acompanhado
ielo voto da commissão._ Leu depois
odas as emendas já acceitas de accor-
Io com o vencido, c que já publicámos,
íendo afinal assignado o seu parecer.
Disse o relator que o orçamento da
Viação e Obras Publicas promette um
onfortavcl equilíbrio entre a despesa c

1 receita. Acredita mesmo, que com
•im pouco de esforço e boa vontade,
•orlando aqui, reparando ali, escoran:
do acolá, esse ministério brevemente
lará saldo. Pela impressão que teve.
10 dar á ultima demão no seu trabalho.

1 relator afiançou á commissão que o
ministério do sr. Tavares de Lyrá.
mantendo-se no regimen da economia,
lará de futuro bons resultados pelas
rendas nelle naturaes.

O sr. Bulhões sorriu, áquelle seu
¦sorriso .mixto de scepticismo e anuibili-
lade, como quem queria.dizer:

— Até ver, não ' tarde...
O presidente annunciou, depois, a dis-

:ussão do orçamento-do Interior, Jus--iça e Instrucção Publica. Teve a pala-
ura o relator.

O sr. Erico Coelho começou a ler
uma longa exposição sobre a defesa
que lhe foi confiada. E' um trabalho
dc fôlego c documentado, que consu-
miu quasi todo o tempo da commissão.
Em resumo, a exposição do sr. Erico
Coelho girou em torno .dc tres pnn'ns•ardeaes, aquelles que lhe mereceram
uma attenção particular por ter o rela-
tor idéas e divergências a accentuar..
A primeira questão é a da Escola de
Menores Abandonados. A proposta do
governo e o projecto da Câmara auto-
rizam a transferencia dessa instituição-volicial -ara o Patronato dos Menores
Abandonados, instituição particular,
transferencia esla que leva comsigo a-lotação orçamentaria de zootoooíooo-

O sr. Erico não concorda, mesmo
porque não ha economia e não vê
vanagens com semelhante mudança. O
relator fez aceusações graves aos in-
teresses que inspiraram essa desloca-
ção, taxando-os ide nencios escanda-
Iosos. A segunda questão refere-se ao
ensino publico superior. J sr. Erico
é contra as subvenções aos institutos
de instrucção secundaria, reduzindo o
que o governo dava aos funccionarios
públicos anteriormente ao dec. de 5 de
abril de 1911, devendo cs,ses institutos
viver de accordo com a receita das
escolas, isto é de taxas, emolumento?
e demais contribuições de alumnos-.
Ahi, o sr. Erico faz um largo esboço
Ja situação em que se encontra o cn-
sino 110 paiz, criticando as diversas
reformas. A terceira "ueslão é a de
que se deve incluir 110 orçamento do
Interior, como despesa transitória, de
modo que não escasseie. a receita dos
ins itutos por inscripção aos exames
liminares, porquanto o dec. dc 5 dc
abril de 1911 arrazou os lvccus c gy-
mnasios equiparados ao Collegio Pe-
dro II e o dec. de 18 dc março de
1913 confirmou esse arrazamento, des-
mantelando o reslo que havia ficado de
pé sobre os escombros da ruina da in-
strucção secundaria no Brasil.

O que ahi está é uma essência do
longo e cxhaustivo relatório do sena-
dor fluminense, que teve de ser in-
terronioido ao meio, visto a commis-
são ser chamada a plenário para votar
a ordem do dia.

Depois do olenario, o sr. Erico cou-
timiou a leitura do seu trabalho, re-
unida novamente a commissão.

Terminada a exposição, passou o rc-
lator a discutir a- nrn->os;a do gover-
no, o projeCo da Câmara c as cmen-
das o.ue linha a oficrecer. Disse que
não linha precipitação na elaboração
do seu orçamento e não nueria que oa
seus collegas repetissem a mesma cen-
stira auc alguém articulou contra a sua
altiltu1f*. .nin=.ia p extemooranea, flor-
atie não tinha culna ffiic nem todns

substitu- estivessem presentes á confecção- do
seu trabalho. Os subsídios do presi-
dente, vice-presidente da Republica, se-
nadores e deputados ficam como estãe-,

O sr. João Luiz observou que vo-
taria qualquer reducrão, comtanto que
eVsi fosse de caracter geral.

_Mas a commissão passou adeante. A
crise financeira não exigia tão penososacrifício... O gabinete do chofe da
nação ficou intacto. Na Secretária do
Senado, diminuída de 1 :Soo$ooo peiasuppressão das gratificações addicio-
naes ao extineto conservador da Bi-
bliotheca. Angmentadá de 12 :ooo$ooo
para o material de expediente. Expli-
cou o relator que o uarão Homem de
Mello teve um contrato com <à' mesa
para organizar os documentos parla-
nientares do Senado desde o primeiroimpério, por ao:ooo$ooo annuaes, com
a obrigação de imprimil-os por conta
própria. O barão lutou com muitas
difficuldades, pois muitos rbontamen-
tos se haviam desviado. Agora, porém,
esse serviço deve ser feito na Iinpren-
sa Nacional, por autorização já inchisa
no orçamento da Fazenda, e a razão
do ,preco elevado da verba desàppa-
rece. Ficou mantida a verba Even-
ittacs, de 25:000^000, para a mesma
secretaria. O sr. Bueno dc Paiva per-
guutou <jue applicação tinha esta ver-
ba. O sr. Glycerio convidou o dr. JoãoPedro, '. viec-director da Secretaria, a
informar .o. que. fez o.'alludido: funecio-
nario. A conunissão - satisfez-se, visto
as necessárias reparações¦' de' ¦' obras,'
concertos, etc, ho—ediiicio dd Seriado,
scrciji feitjs com essa verba. . ..,_

>, Oi' srs. Bueno c- Erico esclareceram
uma-troca de cortezias existente entre
a Câmara e o Senado: estas duas ca-
sas do. Congresso úão-'modificam, por
motivo algum, as dotações das respe-
ctivás secretarias. As. cortezias, é ver-
dade, são feitas com' 6 chapeo do The-
souro...

. .Na Secretaria de Estado, o relator
fez 'unia. modificação. 'Especificou a
distribuição-d'ã' gratificação de '15:600$

para. os aúxiUares incumbidos- da re-
mcssa_ dos' papeis para o Archivo, Ço-
licrenfe cóm •' os outros relatores, ò sr.
Erico manteve os 6:000$ de aceresci-
mo para a representação do ministro.

Uma emenda do chefe de policia,
propondo o • augmento dc iStoooS parao serviço material c pessoal das caixas
policiaes, foi approvada. O relator pro-
poz o restabelecimento da verba de

oo.:ooo$ooo para a: Escola de Menores
Abandonados, e nue esta continue a
ser administrada pela policia do Dis-
tricto Federa!. Adiada a votação para
a 3o discussão.

O sr. João Luíb propoz e a commis-
são acceitou a inclusão da verba de
4:200$ para a installaçâo dô cartório
de um escrivão - da delegacia do 30o
districto, visto haver-', dotação dó de-
legado e não?.haver cartório montado.

Concedeujse ¦ força motriz e luz. para
a Escola,Premúiiitoria 15 de.Novem-
bro. Augnícníoií-se de 18:000$:-a Ver-
ba para. o pessoal da -.visrilanciaV e. para.
a luz da' Cásá.*' de Detenção. Com!. a
Guarda Nacióírnl, ha um caso curioso.
A Câmara havia sup-rimido a dotação
para o commando superior da Guarda.,
que era 'lia. ihiporíancia dc '29:4i6$oqo'.
Isto, porque, estava na espectativá de
que o projecto. .'do. Senado, eojloeahdo
a briosa ,sób' a vaàministração doj Mi-
nisterio dá' Otjcrra? íósse aporov^do
Mas o projecto-, isoffreú 

' impugnações
Na própria -.còmníissão de Finanças1' do
Senado, os srâ. íiãrj Luiz c Erico Goe
lho considerarant i projecto da com-
missão de Marinha.,'.e Guerra inconsti-
tueional. O relator propoz e a com-
missão acceitou o restabelecimento da
verba.

Na rubrica de Assistência a Aliem-
do3, ficou estabelecido aue as casas
para os respectivos médicos fossem no
local das colônias. Na Directoria dc
Saúde Publica, atigmentou-se dc
7:20o$ooo a sub-consignação da po-
licia sanitária. O relator, com surpre-
sa geral, mostrou como c aue o chauf-
feur e o ajudante de mecânico do
automóvel do director recebiam, fingin-
do empregos phantasticos. Assim, veiu
na proposta da Câmara dotação para
elles como se os ditos fossem maebi-
nista_ c mestre dc navio da policia sa-
nitaria. O orador disse que só conhe-
ce dois navios em serviço: o Republica
e o Paslcur. Aquclle cm que devem
trabalhar o chauffcur c o ajudante do
automóvel do director, o sr. Erico
achou que era um arranjo, admirando-
se que a Câmara tivesse sido engazo-
pada lão facilmente. Ainda assim, a
proposta da Câmara foi mantida, reser-****- ' **¦'¦ ns nicmliros dfl COtuniis^no
modificarem os seus votos em 3" dis-
cussão. \

O relator leu uma representação de
600 e tantos guardas do serviço de
prophylaxia (niata-mqsquitos) .pedindo
o augmcntO' das diárias que percebem
de 3$ para 4$non. Houve debates, e fi-
cou-se sabendo que a maior parte des-
,scs guardas vieram das capatazias.
Abrangendo todos os interessados, isto
vale por um acerescimo no orçamento
dc ifo:227$ooo. O sr. João Luiz é
contra o augmento; disso que clles
fossem melhorados dentro do possível
da verba já dotada ou, pelo menos,
cora um accresciino de 500 réis cm
cada diária. O sr. Victorino tambem
fai contra. O sr. Glycerio aconselhou
mais magnanimidade, [ponderando que
os maia-mosquitos formam um verda-
deiro corpo civil, com o oual o gover-
no poderia contar en-. emergências dif-
ficeis. No momento actual, a boa po-
litica manda não desgostai-os. O sr.
Guanabara defendeu os guardas, alie-
rrando que, mesmo com 4$ooo, o ser-
viço é tão extenso que não pagarão o
trabalho desses homens. U relator im-
mignou a verba de 1 :ono$ouo para o
custeio do automóvel do dr. Carlos
Seídl.

Disse que habitualmente anda a pé
e nunca possuiu automóvel. Parece-
lhe exagerado um conto mensal para
esse custeio. A conunissão disse que
não, que uai atilo custa cavo, ficando

adiada ti votação dessa verba para 3'discussão. Propoz o relator que as de-
lcgaoias sanitariais sejam transferidas
para''os prédios onde estão Installadas
as delegacias policiaes, cconomisando-se
assim .cerca de 30.:oop$ooo E' uma me-
didá provisória, tanto mais quanto ao
relator consta" que as delegacias poli-
ciaes estão installudas em palacetes. O
5r. João. Luiz fez uma objecçâo: mui-
tas- dessas, dclègacifts sanitárias, senãn
quasi todas,, são alugadas ao governo
flor meio dc.contrato.

A transferencia não será tão fácil.
Então, a conunissão resolve modificai

a emenda do relator, dando ao governo
autorização para fazer o serviço como
c quando convier.

Diminue. 1-6:000$. na verba material
movei. A -rubrica Juventudes do Ilospi-
tal d eS. Sebastião, diminuída paia
io:ooo$ooo.

Foi restabelecida a verba de .-.(:ooo$
para o 

'Instituto 
VaCcinico. Na directo-

ria do Expediente da Saúde Publica dt-
niinuida'de'25 :óoò$ a verba destinada
ao material. A cominissão entendeu que
era muita desinfécfante. Tara os quatro
hospitaes de tuberculosos, a conunissão
Calculou a' diária de cada doente em

$, no miê r'"' ""xiliada nMo senador
guel de Carvalho, prcseaile á reu-

nião. U ^cue.i.o Hiivia *Jt*üiuo i?5oo.
A dotação estabelecida é de

145 :ooo$ooo.
O3 médicos desse hospital haviam so-

licitado a gratificação para cada qual
de 2:4oo$ annuaes. A commissão, pou-
derando que a gratificação só se justifi-
ca em época epidêmica, negou o pe-
dido.

Por ultimo, o relator annunciou um
ponto importante. Trata-se da liquida-
ção do debito (pie o governo tem iparrt
com a Santa Casa de Misericórdia, cm
virtude de adiantamentos que a Santa
Casa tem feito para o sustento do Hos-
pitai de Cascadura. O senador Miguel
de Carvalho deu explicações que a com-
missão ouviu religiosamente. O total
da divida governamental é de.......
223:g30$9i5, tudo de accordo cc-Yri-um
•projecto de lei especial neste sentido.
O sr. Erico ficou dc redigir ,a .emenda
neste sentido e o sr. Glycerio levau-
tou a sessão, pelo adeitntadb-.^SiTiOrii.
Hoje; a commissão reuiie-s&ji.*» -meio-
dia, devendo se. recomeçar adiseussão
Ho. orçamento do Interior A secreta,'
ria do Consellio"do Ensinoi'"», TO 

'¦'
¦a. sessjio Diurna • «

,, Presidência do sr. Azeredo., presen-
tcà ^:'-s^a^oj.és,.''A<;ta-Ida..-5c(i:s,io ame-
rior ápprovarhr- sem observações. Expc-
diçtlte-lido dc pouca, importância, tão
lidos: alguns pareecrès assignados na
commissão de Finanças. . .

O sr. Lopes Gonçalves ¦ responde : ne
discurso que o sr. Victorino- fez ua
véspera. Ò senador amazonense argu-
memou ainda o caso da supprcssão da
legação junto á Santa Sé, ' discutindo
quaes as nações que a mantêm c quaes
as que não a mantêm, F,' um dis-
curso rápido, que .0 Senado ouVe.:com
attenção. '¦¦/•'¦'¦

O sr. Raymundo de Miranda faz ura
discurso de opposjção... aQ\iregimcnto. .

Passa-se :i ordem do dia. E' appror ,
vada a seguinte matéria:

Votação, cm,3' discussão, da propo-
sição da Câmara dos Deputados n. 85, ¦
de 1915, que abre, nelo Ministério da
Guerra, o credito especial de 
4.985 :(í3i$752, para liquidação das
despesas ','dfercirtcs a soldos, sratifi-
cações e ctaipas de nraças dc pret, no
exercicio de 1914 (co»i parecer favo-
ravel da commissão de Finanças) ;

Votação, em 3" discussão, da propo-
sição da Câmara dos Deputados n. 87,
de 1915, que aibre, pelo Ministério da •
Guerra, os créditos de 153 ;.156$J4-',
3.632 :So3$S96, 65i:í23$7"i c 
2.i5o:ooo$ooo, supplementares, respe-
ctivamente, ás rubricas t," 8*, g* c 13",
da lei n. 2.924, dc 5 de janeiro dc 1915
(com parecer favorável da cominissão
dc Finanças);

Votação, em 3* discussão, da propo-
sição da Câmara dos Deputados n. 98,
dc 1915, que concede um anno dc li-
cença, em prorogação, .-m bacharel Ca-
mões dos Santos Lima Thompson, ser-
ventuario vitalício do 2" officio de
escrivão da i" vara de orphãos e au-
sentes do Districto Federal (eom pá
recer favorável da commissão dc Fi-
uanças);

Votação, em 3" discussão, da propo-
sição da Câmara dos Deputados 11. 105,
de 1915, que' concede um anno de li-
cença, com dois terços da diária, a Ro-
berto Gomes dç lesus, servente dc 3'
classe da 2" divisão da Estrada de
Ferro Central do Brasil (com parecer
favorável dd cominissão de Finanças)',

Votação, cm 2" discussão, da propo-
sição da Câmara dos Deputados n. 39,
de 1915, que abre, pelo Ministério da
Viação, o credito especial de 
1.497:268$747, para 'a liquidação de
compromissos assumidos pela commis-
são construetora de linhas telcgraphi-
cas e estratégicas de Matto Grosso ao
Amazonas (com parecer favorável 

'da
commissão de Finanças).

Os srs. Si Freire r Miguel de Car-
valho fazem declaração de voto cou-
trario.

E' annunciada a 2* discussão da
amnistia dos revolucionários civis e mi-
litares do Ceará, de i° de janeiro de
1913 a 7 de setembro de 1915.

O sr. Pires Ferreira pede a votação
por parles, o que é concedido.

Pelos civis, a votação é unanime.
Pelos militares, votam contra os srs.

Pires Ferreira, Rosa e Silva e José
Murlinho. O sr. Pires declara que o
momento não é de se dar' amnistia a
militares indisciplinados...

E' annunciada a 2" discussão do ei-
çamciHo da Agricultura, ao qual são
offcrecidas muitas emendas. Interrom-
pida, deverá essa discussão ser comi.
nuada hoje.

Entra cm 3" discussão a proposiçãi
da Câmara fixaudo as forças navacl
para igi6.

O sr. Si Freire pede esclarecimen.
tos ao relator sobre uma reforma re.
gulamentar.

O sr. índio do Brasil attende-o, t
que satisfaz a reclamação do senador
carioca.

E' encerrada c votada.
O sr. João Lyra pede dispensa de in.

tersticio para que a mesma entre cm
ordem do dia da sessão nocturna, c
que llic é concedido.

Em 
"seguida, 

o presidente convida o
Senado para a sessão nocturna, levan-
tando a diurna.

¦¦¦a » .flB» ¦> Wsm --t

A Brigada Policial e a re-
forma da policial civil

O sr. Costa Rego apresentou liontcm
na Câmara a seguinte emenda ao pro-
jecto dc reforma da policia civil desta
capital, óra cm discussão:"Onde convier

Art. — A Brigada Policial fica .solas ordens immediatas da policia civil.
Sala das sessões 20 dc dezembro dl

1913. — Cosia Rego.

a
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CORREIO DA MANHÃ — Tcréa-feiia, 21 dc Dezembro de 1915

Deutscli-SnílainerikanisGhe Bank A. G.
(Banco Germânico da

America do Sul)
1UO DU JANEIRO

Rna 1- de Março, 57

¦¦^^"^^^s^^

Faz todas aa operações _ banca.
rias. e abona os seguintes juros:
Em conta corrente do

movimento. ....'-. 3 *l
Em conta corrente limi-
tada 4 '['
E a prazo fixo:

De i mez. .....' 4o'» 2 inezes. . • ¦ « 4 > 2 ° '
"3 "...«* 5"
" tí " * . . y, 6 • '
» 9 »...,. JU"
» 13 J'

A TRAGÉDIA DA RUA JANNUZZI

FOI ADIADO 0 JULGAMENTO DO
TENENTE PILO
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'O 
iniinfe Paulo, o da esquerda, aeomp.anhddá de um collcga, ^

fece que já não' tem fielas "ko dalts" a aversão de tempos atrás
pe.-

I-Yinda se niío realizou Itouícm o Jul-
gameuto tio tenente Paulo do Nasci-
monto Silva, pronunciado, como se sa-
lio, como autor do assassinato do sua
esposa d. Kdina.

'.'or muito tempo foi esse escândalo-
s.) caso o facto prcdilccto dos not:-
narios, desde, que foram descobertas
pi? relações criminosas do indigitado
autor da morte de sua icsposa, com a
irmã desta, d. Albertina.

Ó dr. Álvaro Bittencourt Belford,
juiz da 3° pretoria, que presidirá a ses-

são .tio Julgamento, visto ser impedido

o dr. Costa Ribeiro, abriu a sessão,

faziindo a chamada dos senhores jura-
dos.. Por ella verificou o presidente
que apenas haviam comparecido i-l,

não podendo por conseguinte consti-
ív.ir-se o tribunal julgador.

Ficou então adiado para tamanha,
quarU-fcra, 22 do corrente.

O réo compareceu trajando uniforme
garance e acompanhado -por um aspi-
rante.

AINDA O CRIME DO HOTEL DOS
ESTRANGEIROS

Será entregue hoje, .. ao
meio dia, ao chefe

de policia, o relatório sobre
o famoso "complot"

Será definitivamente entregue hoje
ao chefe de policia o relatório do dr.
Albuquerque -Mello, delegado do 5° dis-
tricto, sobre o famoso "complot" que
03 amigos do finado general Pinheiro"
Machado, engendraram. . .

O relatório & longo, minucioso, feito
com o critério que presido 03. act03 da
zelosa autoridade. Nelle o delegado
Albuquerque Mello estuda o crime pra-
ticado, as causas que determinaram
o novo inquérito que durou nada «nc-
no3 d: tre3 mezes e as duas correntes
que desviaram a opinião publica: uma
que admitlia a' existência do ".complot",
outra que só encarava o crime com a
responsabilidade única do seu autor.
E para a primeira a autoridade seguiu
por quatro veredas, chegando- sempre
a resultados negativos. Todas .as pes-
soas indicadas como conhecedoras dos
membros do "complot", dos seus fins,
foram ouvidas. O sr. Pampilio Dias

Jpediu para ser interrogado, acusou, ic
nas acareações recuou ante a verda-
de dos factos. -

Falando sobre o "complot", diz lex-
tualmcnte o dr. Albuquerque Mello:

"Desde o dr. Mudo Teixeira com a
sua sciencia occnlta alô o' 'longínquo
ambulante a quem m 'pousada de um
hotel do interior de Minas se attribue
uma indiscreção, todos os elementos
que poderiam fornecer á policio, série-
mente empenhada cm punir os delin-
quentes, qualquer subsidio foram apro-
veitados, examinados c expostos a pro-
va. Que me era dado fazer mais?"

Vê-se, pois, pelo relatório do dele-
gado do 5o districto que a policia per-
deu o seu tempo, oecupando a sua acli-
vidade num caso de nenhum resul"ado
pratico, pois o famoso "complol", não
foi senão uma fantasia perversa dos
amigos do tuallogrado senador gau-
cho.

Do gran.le Olavo, da fjenial Bilac,
Diz o T>g.rô 00 Éinílió de Menezes!

Invejo 1 l-V- o poeta de maior destaque
E fuma -Cicarrillios Ilavânczés I

"HABEAS-CORPUS" NEGADO
Em favor dç Jovilino Jacinthò de

Abreu, preso á disposição do juiz da
7' pretoria desde o dia 14 de novcni-
bro íoi impetrada ao juiz-da 50 vara
criminal uma ordem de " liabeas-cor-
pus", sob o fundamento do que não
fora ainda ultimado o seu siunmario
de culpa.

_0 dr. Cesário Alvim' pediu informa-
ções ao respectivo pretor, sabendo que
duas testemunhas numerárias já depu-
zoram, faltando apenas uma, que não
tom sido ouvida por accumtilo dc ser-
viço.

A' vista disso, o juiz negou a ordem
pedida. :~

IMCOVESISi com 20 e "3:0 •[.
de descontos sobreos preços cie catalogo

Marcenaria Brasileira - Rua da Constituição 11
10' Secçã.0 Companhia Edificadora

O "Kroonlând" encalhou hontem
próximo á ilha das Enxadas
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Qiier V, Exa fazer ura presente bonito
e útil, gastando só 145$ ou 135$000 (

Acoüselhanios-lhe as interessantes
como a gravura, que pôde obter
cores com ou sem estofo, uo

PARG ROYAL
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O "Kroonlând" cnealhado

i?

MAPPIN& WEBB
JOALHEI

ARTIGOS PARA PRESENTES

GRANDE VARIEDADE EM JÓIAS FINAS, PRATARIA, "PRATA

PRINGEZA", PORGELLANAS E GRYSTAES
* o VISITAE OS N >SSOS SALÕES «• *
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Na manhã de hontem, entrou em nos-
so porlo, procedente de S. Francisco
da Califórnia, o paquete .americano
Kroonlând, commandado pelo capitão
Daimann. ,

Após ter recebido as visitas da Saúde,
Policia Marítima o ser desembaraçado
pela nossa aduana, tomou rumo do an-
coradou.ro, estando ] no passadiço de
commando o itumediato dé bordo.

liste official aproou o navio para a
ilha das línxadas, onde tencionava lar-
gar ferros. ,•'.¦*

Ao approxunaqpè o AroowíWíí üa-
qüellrí ilha, .um choque violento fez-se
sentir e o imtríediato verificou entttp
ter tomado rumo errado, lanando o
navio sebre as Feiticeiras.

Dado o si«ual de maelunas atras, o
navio permaneceu iramovcl. Estava cn-
calhado. ' . I

Os srs. Wilson Sons .1 C. enviaram
enlão em soecorro do Kroonlând o rc-
bocador Qtípirfi-oí, que conseguiu pol-o
a nado ás -I i|a da tarde.

Segundo -nos disse um official (je
bordo, não deve ser grandb a avaria
do navio, pois era muito pequena a
marcha que levava quando abalroott.

O Kroonlând ó um vapor -1-- " - =

maoTravessura que deu
resultado

Buliçoso, travesso, o pequeno Os-
waldo, de 2 annos de edade, filho do
negociante Benjamin do Freitas, mora*
dor á rua do Livramento n. oC, cn-
tendeu hontem que devia virar de per-
nas ipara o ar um fogareiro que cotiti-
nha álcool em ebulição.

O objecto transformou-se em foguci-
ra, ns íhammas envolveram o pcqtieni-
no, que recebeu graves queimaduras
pelo corpo.

Depois de ourado pelo medico dc ser-
viço no Posto Central de Assistência,
ficou cm tratamento na residência de
seus pães

< "ATLANTIDA"

uma hospedaria eu polvo* \0s caftens"rosa

Tcutou assassinar a aman-
te e depois quiz sui-

cidar-se
Por alguns momentos estev-s lioníe:u

«n polvorosa a hospedaria de baixa es-
libera da rua Luiz de Camões n. 7ó.
esplorada por um fuão Sylvio, que lhe
deu o nome de "Pensão Familiar".

Almiro Carlos Alberto, indivíduo eo-
f>ccido na roda dos valentes, que fa-
i.en •ponto de suas ostripolias ás ruas
do baixo méretricio, ettlrou na famosa
espelunca, cm procura di* sua. amasia
-Jeolinda do Rosário, uma maratona
iiue habitualmente frcqticnta a hospeda*
ria dc Sylvio.

.Depois de uma ligeira troca de pa-
lavras eom a amante, Almiro saeott dc
um revólver e disparou vários tiros,
cujos projectis foram cravar-se no 1--
cto da casa.

iFormado o escandajo, quando todo?
corriam para prender o desordeiro, c-uc
fingiu querer ínatar-se, disparando mais
-.uu tiro", cuja bala teve o mesmo desli-
no das outras.

A policia do 4o dístriclo compareceu
nó local, cffectuatKlo a prisão dc n\-
j iii-o que foi inettido no xadrez."i »i

Mais um caso de perseguição
jj levado ao conhecimento

da policia

Cliogon a segunda remessa, pedi-da por telcci-aiiuiui. do primeironumero do "Atltmtida", o nien-
sario artístico literário o social
par» Portugal o Brasil, dirlirido
por João do Barros c João do Rio.

A' venda em todas as livrarias
o pontos do jornaes. Agentes ge-
raes Bra/. Lauria — Kua Gonçal-
ves Dias n. 78, telcphoue, 1.06S,
norte—Ilio do Janeiro.
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Não comprem ves-
tuarios para me-
ninos, sem visitar
os armazéns da

<<
CASA

AMERICA E JAPÃO"
ARTHUK CHAVES f, C> convidam

n-H sei'..-, p.-esailoá auiiso* o tresuezes a
vi<iilarem o seu v^5'.-j ejtabelcciinento_ para
iipreciarctn a linda c variada cxponçSaj -de
ivrtifíos próprios para g.í festas -Jc NA1AI*
.- AN.\'0 BOM, que venjem por prc-;os
;ú'.-..to razoáveis,

Tem tambem grande sloclc /;e .-.-tiE-x-,
<'.e verão, como sejam: (.iclndciràs c ur.
na? americanas para ogua, r.s melhores
.j-.io vem ao mercado, sorveteiras amenca-
:-pu c italianas, trah-spàrcntcs o Stores ile
codas -í qualidade!, cstciriulias para cama,
jiliros "ilüllic", leques, ventarolas, etc.

Rua do Ouvidor n. 74——¦— ¦» m » ¦ 
V. l-V*. JA' SK ÍIABIMIJOD A'9

GBA3S'1>BS LOOTÚÀS 1)0
l'IJI DO AXXO '.*

Visito ti CASA líACClH) — Itua
Koiliiiio Silva O (antiüa Ourives)
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de 7*750

toneladas, tem x.j-1- uomens do equipa-
gem e tem sido empregado cspecialmen-
te no transporto de cargas para a Eu-
ropa_ por via do actual canal do Pa-
uaniáV •¦ :;' -¦¦-

C) carregamento do iu-ooji/aiit! ó do
vários gêneros e entrou elle no nosso
porto _ exclusivamente -para abastecer-se
dc carvão.

São consignatario3 do Kroonlând os
srs. Wilson Sons & C., que vão pedir
ao ministro da Marinha permissão para
se proceder a uma vistoria no seu casco,
afim .de/.serem, feitos os reparos que
forem necessários.

<•
A Capitania do Porto, logo que re-

celeu còcmfttiicação do encalhe; _ cn-
viou o official de .'serviço, capitão-
tenente Edgard Lynclt, em companhia
do auxiliares, ao local.

Aquelle official, depois .do _vcrificar
a maneira como havia ò Kroohlana
passado por entro as boias que assigna-
Iam as- feiticeiras, solicitou auxilio .do
Ai-se.nai de Marinha, que mandou mi-
mediãtaiiiente o rebocador Laurindo
1'iUa, ..afim de "prestar serviços no
dcsciicíülic.

õs alliados consideram inevitável
o aiaaue dos allemães a Salonica

Pedimos aos n0ssos leitores quo visitem a
•a grande exposição do ruüpas. para creanças, da
Casa Colombo, oncie enconlrorão desdo o avcii-
íaí deWpelo preço de 1*900. ao fl.no vestido; do ki-
mono e combinação para ambos os sexos, próprios
para a Estação, pelo preço de nm, ao vestuário dc
Nanzouk ; do vestido de perci-tle fcstonnó com cinto do
fantasia pelo preço do 2S500 o 5|000. ao mais fl no yes-tido allingòí-iò; do terno dc brim pelo preço do 38000.
ao mais fino vestuário para presente, ele-, etc, cio.

Grande Stock neste gênero.; -¦'

IIh^^d lliH SI Kl I9i^ HV h>'iLp hm IMb^1/ 'tüT

\^m m\WWÊmW^m^mWmW^í^^m^^-\\\ '

'^^^jjíaBI______H____j^EJ____Br^jiBB_y -t>»^^B[|i^ÍBBtoBiBÍ^EB^lM^i^^^^^s^S^'^^^

II 'TSI^I^H^I^Ib^i^b^^^^^^^^^^^ >^^^t^.tlm^'9**v^m^KSwBtm^Uf^ *^^Ç^^^^^^'^^^^^^_______itf_\^^r__W^t____Vi^j •i*^^'^-^* ** f^' __. • ,.VÍ®
lll^Si . .,-, jii|jB__Hi|_jjji^^ . ¦-¦» -«t-Xiãffl
Ul WmaS^^-\mWfSm-mlS^9S-^S^KmWÍ^ -.¦ümai

O tscir e o toaremtcH assistem a mií officio religioso no camfo de totaltia

A SITUAÇÃO
BALKANICA

OS 3I0NXEXEGBIJÍ0S UBPEIi.

MAIS UMA FAIJJgJXCIA

OUVIDOR 97 E 99

O sr. Affonso Camargo
vem ao Rio

S. Paulo, aa — (A. A.) — Pelo no-
cturno dc luxo. segue lioje para essa
capiuil o dr. Afíouso Camargo, pre;t-
dente eleito do Estado do Paraná.

-S. cx. vae acompanhado de sua fa-
f-\;l!a.

1.000 CONTOS
E' uma foriunia que csiú

reservada para os fregue-
xos cia Casa Guimarães.
Que Boas Festas!!

sva
TYP08 MODERNOS

Preços excopoionacg
"A INDEPENDÊNCIA"

Rua do Theatro, l
¦ UM li I» 1 WS* ¦¦»

O prcfeflo concedeu seis mezes de
Jicemtá, em prorogação c com ordena-
<Ío, paia tratamento de saudc, aó guar-
<la amnicipal Rayinnndo Pires Oa Cosia,
Je coníormidde com a alei n. 1719, de
1 de dezembro corrente.

¦Ml > ¦» > CM.

[Ürnesto tfávifró'. ou Souèielfe
Ao coalicciinenío do dr. Osório de

Almeida, e" delegado .auxiliar, foi le-
vada sabbado denuncia de um caso dc
caftismo.

Trata-se dum argentino que usa o
nome de Ernesto Navarro, de 25 an-
nos de edade, (pto se diz artijta bai-
larino.

Navarro, cnj'o verdadeiro nome c
Sombielb, aqui aportou -lia já alguns
mezes, a bordo dum paquete nacional,
expulso pelas autoridades baliianas,
por explorar na capital daquelle listado
a daiisariua hcspanhola " La Uranada",
muito conhecida no nosso meio íhea-
trai.

Não fosse a desi-Jia das nossas auto-
ridades marítimas, que muitas vezes
deixam dc examinar os papeis dc ecr-
tos passageiros, qttc por todos os mo-
tivòs se tornam suspeitos, e a nossa
capital não seria um campo magnífico
para os repellcnícs exploradores do
torpe commercio.

Mas vamos ao caso.
Ccrlo dia aprcseiitott-se no Kcsíatt-

rant Assyrio Soaibiclle. Ali conheceu
clle uma das muitas artistas que têm
trabalhado uo reslauratf.e do Muniei-
pai.

Vingi-iJo-se apaixonado, combinou
logo -coiu í: sua victima formarem um
numero de "cabaret", o que foi accei-
te Ik!o proprietário.

Í3ali foram trabalhar cm outros cs-
l.-ibclceimcntos do nicsmo gênero, até
que, setitindo-se cansado, Sombielle rc-
ífilveu não trabalhar mais. prissando_ a
viver á custa da artista que ó uma j'o-
véu franceza, muito conhecida.nas ro-
das da "j'enncssc <l'orée". Não con-
bordando eom o novo modo de vida de
Sombielle, íoi ella procurar, 110 sabbado
passado, o dr. Osório d'Almcida, 20
delegado auxiliar, afim de lhe pedir
uma providencia e garantias, pois Som-
bielle persèguc-a o.-ide a encontra, fa-
zendo-lhe ameaças terríveis.

O 2" delegado promclteü tomar as
providencias podidas e dentro de mui-
to poucos dias terá o "danscur" a
mesma sorte que teve ita Bahia.
•- ¦¦ «i ep i ¦

ESCOLA DU ESTADO-MAIOR

Requisição de professores
de línguas estrangeiras

O coronel Alcino Jlraea Cavalcante,
cbmmandan-te da Escola de listado-
Maior, requisitou do titular da pasta
da Guerra providencias oara que os
professores de línguas estrangeiras da
Jvscola Pratica do Exercito sa apre-
sentem a elle, afim de. conjuntamente
com- os da escola sob_ seu commando,

iconslitlhirenà as çomcníssõcia. etxamin-a-
>doras de francez, allemão e inglez, que
j terão de funçcionar respectivamente
•nos dias S, 10 e 11 de janeiro pro-
ximo.

PHOSPHORO DE CERA IPIRANGA
Artigo finíssimo

Andriia-Giordano, Irmão & C-, con-
struetores, estabelecidos- na Avenida
Rio Branco Í35, rcqnereram_ ao juiz da
3o vara eivei a homologação de uma
concordata com os seus credores, me-
diante o pagamento -de uma Jierccnta-
gem sobre os seus créditos.

Ouvido, porém, a respeito o cura-
dor das massas, oppoz-se este a -me-
dida solicitada," uma vez .que ella. inci-
diria sobre a exigência' expressa no ar-
tigo 149 da Lei de Fòllciwias, que cxi-
ge tenham os supplicantes a sua nr-
ma devidamente registrada. _ _ .

Por quatro vezes sttecesstvas insisti-
ram aquelles construetores no seu rc-
querimento, sendo afinal hontem decre-
tada a fallencia pelo dr. Ovidto Romci-
ro, juiz da 3° .vara eivei.

Aquelle juiz -marcou o prazo dc quin-
zc dias para as declarações de créditos,
o dia 18 de janeiro para a assembléa
dos credores, e nomeou syndicos Mu-
chado Bastos & Companhia.

CAFÉ'COM TERRA
AO PUBLICO E IIYCtI-KNE

Chama-se. attenção do publico para
toda a vez que coar o café examinar
a quantidade dc ierr-a ttue fica. no
fundo do sacco, pela péssima qualidade
do gênero que empregam, independente
de outras misturas .para poderem ven-
der barato.

ANDRADE $ VEIGA
Tintas preparadas para pintar casa,

de p.oecdcncia ingleza, franceza e fiinç-
ncciiici

RUA 7 DE SETEMBRO. 67

Transferencias de officiaes do
Exercito

Em virtude dc proposta da divisão
de infanteria, serão transferidos: ps
segundos tenentes José Carlos Uuoois,
do ii" regimento para o i" -regimento;
Othelo Carvalho de Oliveira, do 3° re-
(dmento para o n"; e Alfredo Angus-
to Ribeiro Junior, da ia- companhia
Vrritorial do Acre para o 3o regimento.

G. E.

TRUC

EDISON
tnrtaa « awas.

Lampndiis ele.
ctricas. A'

cigarros sem nicotina, :520o,
da fabrica PENNA FIEL.

Do jogo á desordem, com
escala pelo álcool

A respeito desta local temos a nc-
erseentar que o facto se passou no
club de jogo da rua Í5. Clemente, n. 40,
i" andar, e não no 11. 56. q"c e tini
botequim e bilhares, de propriedade dn
firma Rocha & Irmão, que nada tem
que ver eom o caso.

Pica assim restabelecida a verdade., — » m * ¦»

Assisti, agora, ha potidi,
A uma scena conjugai:
O marido, quasi louco,
Ií a mulher muito nervostt
Pedia, toda chorosa,
Um IUlhetu do Natal.

AERÓ-OTjTJB BKASIIiRinO

Diz um joven da alta roda,
r.ú na Avenida Central:
liu, que sou rapaz da moda
Bello, cheio de esperança.
Vou já comprar, sem tardattça,
Um Bilhete Uo Natal:

«*.

A CAMPANHA NA
RÚSSIA

O O.üB INFORMA PM COM-

«n-w».-.

A JiOfl'iinA_jHNElB._t_
O ministro da Fazenda autorizou o

registro da l(p»eria do listado de Mi-
nas Geraes, depositando no ihesottro
Nacional, em garantia, 40 apólices gc-
rües de tini con-to de réis cada.uma c
sujeitando-se aos imioslos devidos, c
sendo as extracções fcilas aqui ua ça-
pitai, 

'dc conformidade com o regula-
mento- das loterias.

JJ-IM OS BÚLGAROS

Jtoma, 20 — (A. A.) — Próximo
a llerane, no ilonienegro, os moniene-
grinos rechassaram 8.0001 búlgaros,cm-
sando-llics grandes perdas.

.is posições tomadas nesse feito fo-
ram consolidadas,

GItüPO.9 NÔMADAS PE AT>
*"' 

BANRZJS DERROTADOS
Nova Yprk, 20 — (A. -A.) -- Os

servios quo operam próximo a Kroja,
derrotaram grupos nômadas de albanc-
ces, cm numero de 2.400 homens, que
fazem a guerra sob o commando de
officiaes a,uslriacos.

09 APT-R.IAC08 N'A ALBÂNIA~Nova 
York, 20 — (A. A.) -- De

Vienna. anmunciaiii que a cayallaria aus-
triaca se approxima da Uibassan, ei-
dade da Albânia, que fica sobre o rio
Chkoumbi.

OS ALTíEMãKS IRÃO A SATiO-

NICA

Paris, ;o — (A. II.) — O Matin ta-

j'p>n»a que os Eslados-Mqiores dn Trança
c Inglaterra chegaram a completo aecôr-
do quanto & applicação das medidas uc-
cesserias d segurança e liberdade de ae-
ção das tropas franco-ingiezas que estão
cm Salonica,

O mesmo jornal refere que, «3 opi-
niâo de altos personagens militares gre-
gos, o ataque, dos allemães a Salonica
á inevitável.

•MUNIOADO RUSSO
Com-
exer-

Peírogrado, 20 "— 
(A. II.) -

municado do estado-maior do
cito: ,"Na frente de oeste, ao -norte do
lago do Miadzie!, disnersámos uma ço-
lumna inimiga, iniligindo-lho grandes
perdas.

O inimigo atacou por duas vezes as
nossas posições na estarão de Pochçrc-
vitch, sendo em ambas repellido.

Na Pérsia, entre Teheran o Hama-
dan, tambem repelltmos a offcnsiva dc
consideráveis forças inimigas."

o
A OPFKNSIVA D13 VONHTN-

A GUERRA NO MAR
A PERDA DR UM SUBMARINO

Para os enjôos do mar e das senhoras grávidas
Em todas as pharmacias o drogarias

AS CHUVAS NA ARGENTINA

| Inundações na província
da Catamarca

Biieiioi Aires, 20 — (A. A.) — Devir
do ás tmlimas chuvas, cresceram extra-
ordinariamente as águas do no Andai-
galã, inundando a localidade do mesmo
nome, na província de Catamarca. Os
habitantes surprehendidos. pela encheu-
te, não conseguiram fugir todos, ha-
vendo a lamentar muitas desgraças
pessoaef, o desmoronamento de grande
numero de casas c importantes -prejui-
zos materiaes, pois a localidade é gran-
de centro produetor dc cereaes.

Até agora, foram encontrados vinte
cadáveres dc pessoas, morlas algumas
sob os -escombros das próprias casas c
outras afogadas, quando, procuravam
salvar-se da enchente. O governo da
jjrovincia dc Calámarcai providenciou
para serem enviados soecorros ás vi-
climas da inundação.

BB

MUSll SPJBT Gravatas para pre-santos. 53 — Gem nal-
vos nias- 03.

Reimir-sc-á, boje. is S horas da noi-
te, no primeiro andar do predio n. íS.i,
da Avenida Rio Branco, a directoria
deste Club.

APYRENE
Cura dor de cabe

PHOSPUORO DK CítRiV IPIRANGA
Artigo Je gosto

BOAS-FESTAS
As lindas jóias com pedras preciosas

brasileiras c os mimosos objectos dc
arte da CASA IIUÜO UKII.L, á.Avc-
nida Kio Branco 11 .112, constituem
os melhores e mais aprceia-los presen-
tes de festas do Natal c Anno 1io:n.

J A27i

Grande slòck dc papel BR asseti-
nado, para obras. Ale:<andrc

Ribeiro Cr C. — Rua do Ouvidor. 72.

IMPOTÊNCIA
Cura certa, radical. Dr. Jovine, lar-

go da Carioca. 10. sob, o ás n c 2ás5.
 m» mi «»»

A POLICIA

Os que morrem no hospital
No hospital da Santa -Casa verifica-

ràrii-sjj" hontem dois fallécimentos re-
suitantes de ferimentos recebidos pelas
victimas cm aggressão.

O primeiro óbito foi o do oper.-.no
João Joaquim dc Oliveira, que no dia
21 de novembro findo, cm D. CUra,
fora aggredido, recebendo graves feri-
mentos pelo corpo. _ . . .

A outra victima foi o carpinteiro
Francisco.Comariz, que na roa General
Canabarro, -dia ires dias, recebera um
ferimento por projectil de arma de
fogo, no tborax. , „ , r ,

A administração da Santa Casa tez
remover. ò's cadáveres para o Necro-
terio."" , ¦!»«»

Vende-se tudo que pôde SM
lido c apreciado_

- na Casa Ilraz lAuria
Uua . Gonçalves Dias 78

(Kntre Ouvidor c Rosário)

DO CHILE

DENBURG FRACASSOU ?

Londres, 20 — (A. A.) — Segundo
noticias aqui chegadas de retrogrado,
sabe-so ter fracassado o movimento
offensivo levado'a effeito pelo aiiarc-
cbal vou Hiiipdenburg contra a linha
Riga-Dwinslc.

Retrogrado, aa — t.A. A.) — Ape-
zar da impctttosidade eom que se pro-
cedeu i nova offetisiva tillcmã na li-
nha Riga Dwinsl:, dirigida -pelo marc-
chal von Hindêenburg, o movimento
fracassou inteiramente.

Não só as nossas tropas responde-
ram com galhardia ao ataque; como
conseguiram, vantagens de cerla monta
sobre o inimigo. _

OS RUSSOS PROGUIDEM EM

RAPASSEM

Nova York, 20 — (Á; A.) — Se-
gtlhdo noticias do^ Berlim, os russos
tem obtido algumas vantagens sobre as
linhas allemãs na- direc-;ão do Ka-

AUSTRÍACO *

Nova York, 20 — (A. A.) — -T«k*
grámínás officiaes de Roma eonfirniiitu
a perda de um submarino austriado ria
bahia dc Cattaro, por ler balido cm-
uma mina collocada á entrada da ntes-
ma.

Movimento nos
Dardanellos

Londres, ca (A. H.) -- Ániutncia-
se offieiiilmcnte que as tropas inglcza-i
estacionadas cm Suvla e Anzae, uos^
Dardanellos, foram transferidas cor.i
suecesso para outra esphcra de opera-
ções.

As re.'cridas . tropas íransportaram
toda a artillieria c provisões.

As suas perdas foram insigulficaii-
tes.

Londres, 20 — (Official) — O mi-
insiro da Guerra annunctou que todas
a.i tropas que se achavam em Suvla cj
Anzae, juntamente cotn seus canhões o
provisões, foram transferidas com su;--
cesso e com perdes insignificantes parti
outra esphcra de operações.

A GUERRA NO AR
OS FRANCRZES VOAM SÓBRIO

BRINDES E FOLHINHAS
Recebemos da Papelaria M.ascoíle, do

sr, Antouio Bruno, estabelecida na rua
do Ouvidor 165, quatro fo'Í!Ínbas ir.il-'iísimas,

Fc-i dispensado hotiíem o cüer:vão in-
terino do iS" districto policial, Uoavoti-
tura Pinto, por haver o cífectivo, Hen-
rique Moutinho dos Reis, reassumido
o cscrcicio do seu cargo,

"ACAUTELEM SUAS ROUPAS" —
Procurando para a sua".lavagem as mar-
cas dc sabão " Regàdór*' branco, marca" rer-ligeuiro" e Cbalcíra. As faHííícaçõcs >
são muitas j tlcsembrulhem e verifiquem a3
marcas que pedem*

Metrópole Hotel
Diária de

5:3. U:o d
Grande jardim,

cima, Laranjeira?
0$ para
Jcneiro.

A posse do novo presi-
dente

Scniiaoo, eo - (A. A.) — Seguiram
para I,os Andes, os representantes do
governo, que ali vão receber-os srs.
drs. Romulo Nadn, Souza Dantas c
coronel Abel Botelho, que, respectiva-
mente n-preseiitarão, conto embaitcailo-
res cm missão especial, 03 governos
da Republica Argentina, Brasil e 1'or-
•ufjal, no acto da -posse do dr. J0110
lÃi-i Siwfiíeüte* novo prejtdcntc da
tcpuhlica do Chile.

 in *¦ « ¦ ¦

PHÓSPHOROS "INDI-PÊXDENCIA"
(Pau) 

'— Caixa mignon
Artigo do luxo

FORMICIDA PASCnOAIj — O
maior amigo da lavoura; cncontra.se
<-m todas as ear.as de primeira ordem,
desta capital e de todos os Estados;

A luta entre italianos e
austríacos

Roma, eo - (A. A.) — " A, Tribu-
11-." nptieia, a propósito das oceorreu-
cias tia linha do -frente italo-austriaca,
que as baterias dos exércitos do rei
Victorio dispersaram um -contingente
inimigo, que se concentrava uo rasso
de Girarncnda.

Km Vai dc Sugana. lambem, segundo
iiffirma o mesmo órgão, os tiros dc
artillieria italiana sobre OS quartéis
austríacos cm Levico produziram -mor-
tiferos ef feitos,

No- % York, eo —• (Ai A.) -- Des-
p-icli-^„ tclègraphicos procedentes de
Vicnn.-t aífirmam que aa batalha ulti-
mamet)tc travada ás margens do Ison-
zo, os exércitos italianos perderam ecr-
ca de ,-0.000 homens, -entro -mortos,
feridos c extraviados, não incluindo
nesse computo 03 prisioneiros feitos, os
quaes attingem a ura numero bem con-
sidcrr.v-el.

A causa do suicídio do ge-
neral Jonescu

Nova York, 20 — (A. A.) -r. Os
jornaes daqui, sympathicos aos alliados
e aos allemães, commcntam cada qual a
seu modo o facto já divulgado do sui-
cidio do general runiaico Jonescu".

O general Jonescu commandava o e"
corpo' do exercito da Rumania, attri-
buinJo-so o seu acto do desespero a
ter sido denunciado ao gowrno desse
paiz que esse official se tinha vendido
a uma das aações europías actuilmen-
te cm gtierrá.

Entretanto, correm outros boatos
quanto ao vcrdacdiro motivo Jo sutci-
dio do general Jonescu.

O problema da paz
Londres, eo — (A, A.) — Nos cir-

culos bemi informados desta capital i_a-
siste-sc na affirmação. de que a maio-
ria do -ministério austrò-hungãro é ta-
voravcl ao terminus da c-'erra neste
atomctito, sabendo-se nuo se pretende
forçar o governo a obter isso da AUc-
manha.

Essas àffirmaçôes encontram apoio
no facto de considerar a Áustria tcrtir-
nado o motivo que a trazia cm pé dc
guerra com o suce»-:30 da campanha
da Servia.

Cqnrmcnía-sè vivaaichte es?e facto,
cuja divulgação muücu aqui a maior
sensação,.

Eleições na Grécia
Londres, eo — (A. II.) — O í'í»i«

publica uni -telcgratitma de Athcnas (li-
zendo constar naquella capital que o
partido do sr. Gounaria obteve grande
maioria nas eleições parlamentares de
hontciu.

A LUTA NO
OCCIDENTE

UM PUNHADO DÜ NOTICIAS
~~DÕS 

CAMPOS »K BÃTATillA

Paris, eo — Communicado official
das 11 horas da noite -Je hontem:

" O dia de hoje foi assignalado por
uma intensa áetividade da nossa artí-
lliaria cm i-arios pontos da linha dc
frente.

Na Bélgica, as nossas baterias, oe
accordo com as Inglczas, bombardearam
violcntissimániente as trincheiras alie-
más; donde eram dirigidas nuvens de
gazes asphyxiantes contra as linhas
britannicas a lésle de Yprcs. O inimi-
go não pronunciou, entretanto, nenhum
áfique de infanteria.

Aviões inimigos voaram esla manha
sobre a região de Popcringhe. _onde
lançaram dezenas de bombas. Foram
-attingidas duas creanças e duas malhe-
res. Uma destas morreu.

A artilharia franceza dispersou ao
norte de Artois uni grupo dc trabalha-
dores inimigos.

Os allemães lançaram cm Arras ecr-
ca dc Cem obuzes.

Entre o Sonimè c o Oise, na região
de Dancourt, os nossos engenhos dc
trincheiras destruíram uma obra for-
lifioada inimiga,

Mi:i7i

Londres, eo —- (A. A.) - -. Accenltta-
se cada dia a intenção em que se acha,
a 'França de diminuir, tanto quanto pos-
sivel, o poder defensiva da. cidade ile
Me',;:, atacando-a quasi sem interrupção
com st'a valorosa esquadrilha tierea.

•Nestes últimos dias têm fido cous-
tautes os .ataques ás fortiücaçõcs de=-
sa cidade.

Ainda hontem, continuando a súri-
os francezes realizaram mais uma vi-
sita a Melz. A esquadrilha compunha-
se de sete aeroplanos, que,, partindo
dos campos de Verdum, dirigiram-se di-
rectamente ao ponto collimado e uma
vez sobre a cidade, despejaram algumas
dezenas de obuzes. .

Os estragos devem ter sido do monta,
pois, os apparclhos voaram muito baixo

A artillieria do inimigo nada pôde
fazer, porque logo quo foram pres.-.íti-
dos 03 aviadores elevaram-áe a gratído
altura, fugindo ao vivo togo de terra.

*

A ORIGEM VERDADEI-
RA DO TRA-

GICO CONFLICTO EU*
ROPEU

UM DOCUMENTO AUXIII-INTÍ-

<;<> W? PASSARA' V 111S-

TORIA

Para a conclusão definitiva da paz,
cujas negociações parecem ínjuancii-
ícs, terá pnt-li? pris o segutnto do-
Ctttncato, deixado no archivo de uma-'-
das partes beiligcranícs:"Um bilhete inteiro da Grande IVo-
teria do Natal, comprado por 40 mij
réis no Centro Loterieo, porá fim á
terrüica contenda, iporque *alr;l pre*
tniado com hii, contos dh m:is.'

úüTTwyrESTO no -hjizo

Entre Soissons o Rcrais a nossa ar- Limited,
tilnaria alvejou os lança-bombas o os 1 c _ -

canhões allemães -lescobertos pelos, Suraüa .
nossos aviadores a leste de Bcrry-a«- ''-'•«"
Bae.

• Na 'Ciiampagnc os nossos tiros -le ar-
íilharia .(esapJa contra as primeiras li-
nhas de trincheiras allemãs ao sul de
Sainíc Marie-Py deratn excellentcs rc-
sultados.

Na região de Saint-llihiol alguns, ti-
-•os felizes contra a3 posições inimigas
do Cliauvoncourt provocaram a respos-
ta !da artilhari-. aUemi, que íoi obriga-
da a silenciar.

Durante a noite de iS para 19 do
corrente uma das nossaí esquadrilhas
aéreas, composta do- diversos aviões,
lançou em Mctz o Sablons cinepenta
obuzes do 90 miliimetros e dois de

Um dos apparclhos qtte tomaram par-
te no raid soffreu um desarranjo no
motor, mas pôde aterrar sem noyiilado
dentro das linhas franoezas, nas pró»-
midides de Dieulouard', ao sul de
Pont-á-Mousson".

FEDERATi

Perante o juiz da 2*
foi hontem apresentado
eiety Fokalon 'I.imite-1
contra a International
Chimists f,aboratorÍ3

por infracção
io denominada

*,ara federal
pela The So-
um protest"

Droguists anil
Incorpòratións
da marca du
í Magncsia Ei-

citados a União
:o í" procurador e

Federal na
o itispecío.-pessoa

da Al-fandega
A medida visa impelir a importação,

dc produetos falsificados.

1.000 CONTOS
E! uma fórtürijà que esta]

reservada para os fregueh
zes da Casa Guimarães.
Que Boas Festas!!
o publico não CASCATINHAseíeegar.o, pri#r*; w

SO' NA CASA P0R1ÜGUESE -IOÉI

Rua Asscmblca, 40 — é_qus sé éá*.
contra manteiga fresca ".:: tra sup«r

írior; kilo ?S;oo.
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I CORREIO DA MANH£

i- MMJrWi£® N
Sl^'S^av.N.ÁÃ;*iií

Para recuperar as forças a despeito da edade
Em todas as pharmacias e drogarias o nos depósitos t—7 do Setembro 61 a

63—f<enerul Câmara 11,7—7 de Setembro 99 ...

ÇO{SAS DO-SITIO. ..« ;_.

Uma demissão ¦ injusta é
reparada pelo judi--

ciario
, O capitão do Exercito Mario ,,'Clc-

mentino do Monte propoz no juizo fe-
deràl da ííí vara' uma acção para o fim
de annullar o decreto de ii dc março
de 1914, que o exonerou do cargo de
professor da Escola Pçatica do Exerci-
to e lhe fossem asseguradas,.as vanta-
gens de seu cargo e os pagamentos que
deixou de receber.
*. Comoi nullidade deste acto, apontava
entre outros o facto dc ter sido demit-
tido na vigência de um [ dos estados de
Jitio havidos no quadriennio passado.

Em sentença dc, bontem, o dr. Raul
Martins julgou procedente. cm parte a
acção do official do Exemito, sob o
fundamento dc que, conforme! «precei-
tua o art. 2" das disposições finaes do
decreto n. 10.198, "os cargos do cor-
«po docente, excepção dos . professores
dc línguas, quando estrangeiros, instru-
ctores, mestres e seus coadjuvantes, se-
rão providos em commissãò periódica
¦de 5 anrios, respeitados,' de aceordo
•çòtti a lei,-os .-direitos inhercnleá aos
professores vitalícios". ". [..'.;¦

E como "o autor foi provido neste car-
go cm 1 de junho dc 1913., mandou o
juiz que lhe fosse assegurado o direito
de xomnletar o quinquennio, para que
íòra nomeado. ,

Ainda' c; a ' me.
lbor cerveja CASCAT-NHA

0 DIA DO PRESIDENTE^
O presidente da Republica receben,

bontem, pela manhã, no palácio Guana-
baia, o ministro da' Fazenda,' o senador
Bernardo. Monteiro é o -dé-jjit-db Ah-
tonio Carlos, leader- da maioria;na- Ca*
mara, tendo com elles cdüferenciado, so-
bre questões financeiras e políticas e o
andamento dos trabalhos legislativos.

No palácio do Cattete onde esteve
s. ex. toda a tarde -foram.- recebidos: o
prefeito do Districto Federal, que con-
ferenciou sobre negócios affectos ao de-
partamenlo que dirige; os: senadores
Lopes Gonçalves, Guilherme ¦ Campos,
Lauro Sodré e João Luiz í Alveaj os-
deputados Monteiro de Souza, Maciel Ju-
nior, Simão Leal e Alaôr Prata qne sé-
oecuparani de assumptos de interesse
privado. Os lentes de Faculdade' 

"Livre'

de Direito conselheiro Cândido de Oii-
veira e dr. Viveiros de Ças,tro e'o ba-
charelando Renato de Campos, foram
convidar s. ex. para assistir já cerimo:
nia da collação de gráo dos alümhos
que terminaram o curso naquella Facul*
dade, no corrente anno. .¦¦ ' ... '¦

Hoje, o chefe da nação não, irá do
palácio do Cattete, • ---.

ma » m» mu ",'",' 
,.—•—

UM ESTEDIONATARIO • ¦•* '

Perante o dr. Silva Castro, 'juiz da
2* vara criminal, foi hontem..denunciar,
do Silvio Mourão como incurso, nas
penas do cstelüonato. ¦¦'.¦¦-¦-

.E' aceusado de haver passado um
"conto do vigário" cm J6sé> Rodrigues
Lampino, no dia 17 de novembro, ar-
rancando-lhe cincoenta mil. réis,. ,. .

t

. -1

NFW-Y.Wli LIT I U.lllli
PRESTAE ATTENÇÃO: fKA. ', .50$, 60$ e 7o$ooo Uttuil
Ternos sob medida de lindas case miras ins-lczas do pura'lã. Corto
americano, fino «rosto o -elegância. Confecção primorosa com avia.
mentos do primeira. Sòrtimento a,,"obuí"l}2rv5™tt«^-i.» oIípor"Lancia a quem não ficar satisfeito. — KUA URUGUAYANA 93 «—
(Entro Hospicio o Alfândega). (R 46Z»)

0 DIA NAS ESCOLAS

IV

Si*.
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i VIDA ACADÊMICA '.-•'.
l«ACUI,DADii' DG MEDICINA — Re-

lação para o exame, dc -dcEcsa dc Tbeses,
hoje, «esta Faculdade,
..i" Mesa, ás 11 horas, na sala de P.hysilo-

.'.RÍjí ,*-£-'': Aprigio Alves dç Almeida Pilho,
Henrique Guimarães dc Sá Brito, Francisco'de.'Paula Màsctreilhas Filho; Henrique Ro-
ilriRiuia-.da Rocha e José do Monto Serra,

2* Mesa, ás ".11 horas, na saia Ií — Ma-
rio Krocff, Abelardo Marinho dc Albuuucr-
que Andrade, Luiz Deodoro de Faria, Car-¦ íos.dc Souza Pereira*. .Edcr Janscn do Mel-.

; lo c como extranumerariò Luiz Osmuitdo de
Medeiros,

3" Mesa, ás 12 horas, na sala de Physica
— Aniaury de Medeiros, Mario do Amaral
Aràujoj Alfredo'dc tíouza Mendes c Paulo
dc Valladão Gomes Brandão.

4» Mesa, ás 11 lioras, na sala C. — Eni-
manocl Mamtica Porto. Sylvio Corrêa ' dc
Camargo Aranha, Pedro Bauer, Luiz Lima
dc Macc'do, Américo Gomes Fialho, Nathan
de Arauio Macedo e Adamastor Ferreira da
Costa.

,5* Mesa, ás 11 1 |a, lioras, na sala de Hy-
f-iene —' Aristóteles Nogueira Guimarães,
VValdcmiro Alves Potcch. Francisco Figuci-
ia do Mello e Vasconcelios c Aldcrico Vici-
ra Perdigão._

6a Mesa, ás n horas, no pavilhão Domin-
gos dc Góes '— 

José Abreu de Azevedo,
Gustavo dc Sá Lcssa, Heracüdcs Ccsar de
Souza Araújo, Deodoro de Lima o'Luiz Nu-
nes Briggs,

it
ESCOLA POLYTECHNICA — Hoje,

terça-feira, ás 10 horas da rnanljj,. serão
chamados para exame oral os seguintes
senhores:

Calculo —.2" chamada — Julio Tavares,
Francisco C. Brandão ¦ Caví1c_inti„ Jorge
Leothnrlo Mctssner, Plínio Marques da
Silva Ayrosa, Gódnfrcdo Spinola Dias, He
rald.o dc Souza Mattos.

TuTina supplcmentar — Nelson Leoni
Werneck, Lcvy Castex, Wilnar Parente
Paula Pessoa, Henrique C. Coelho da Ro-• cha, Annibal Bontfim -' c Paulo Pereira
Nunes.

Geoniotria descriptiva — Agenor Gui-gcl
de Rourc, Luiz Pizarro Dias Carneiro (2»
chamada); Arthur Ferreira dos Santos,
Lauro Vieira- Braga, Adalberto J. dc Los-
sio e Seilbitz c Einiliu Kcgnicr.

Turma supplcmentar Altivo' doa San-
tos Hafíeld c Clodofredo Portugal Borctti.

Physica experimental — liadanlis '1'upy
-¦'' Arànlcs, Antônio O. Moraes, Lacerda,

Moadyr" da' Costa Seixas, Francisco Bclinn-
rio Tavora, Horacio Uoson c Luiz José da
Costa -Júnior.

¦"Turma supplcmentar — Luciano Borges
Barroso.

Topographia — Emilio R. Ribas Júnior,• Martiniiirio- Junqueira. Carlos Gonçalves dc
Carvalho, Octnvio Corrêa Lima,, Álvaro
Magalhães Corrêa c Julião Martins Cas-
tello;

Turma supplcmentar — Alberto Calvct,
Francisco Paula Figueira, Waldcmar José
ile Carvalho, Adalberto Faria dos Santso,
Wallcr Eulcr c Antônio G. dc Andrade
Pinto, ....Clnniica inorgânica — Ao meio dia —¦
Tose F. dc Paula Pessoa, Guilherme Ri-
maus,' Reiwto Machado Wefricck, Ante-
nor do Araújo Los Casas, Paulo Naza-
reth, c Carlos Lncombc.

Turma supplcmentar — Carlos Carnei-
.. ro Leão, Tose C. Lima Ferreira, Ruy M.

de Lima 
"e Silva, José Ribeiro Martins,

William R. Marinho Luiz c Laopolüo J.
Amorim do Valle. . .

Mecânica applicada — Hildcralilo u. m
Rocha, Luiz Moreira Lima, José Gurgd
Dantas, José Maria Bicalho c Manocl II.
Pereira Soares. , - , ,

Turma supplcmentar — Antônio Vieira
da Silva, Gcorgcnor Chaves, Ccsar Angus-
10 Mello. Cunha (2' chamada), c Alberto
Cândido Martins (idem). .

Miucralogia — llraulm Eugênio. Mullcr,
Alberto Rodrigues de Barros-, Aurélio dc
Bulhões Pedreira, Julio Miguel dc Fretas
Filho, Francisco Magalhães Castro c Al-
ciilcs Ballariny. .

Turma stipplementr.r — Jayme (ic Almei-
da Rebello. Lamarlinc Fcssor, dc Mello,
Adclmaro Fclicio dos Santos c Odis Dias
da Costa. _, . _ , ' _- ..

Electrolcchnlca — -Heitor, José Malilo-
nado Brandão. Edgard Jovila Garcia de
Souza, Torge Guimarães Ferrei-, Oscar A.
Portella, Sylvio C. Aquino c Castro, Adol;
pito D. Lopes, c Germano . Cupcrtmo r.0-
ííuctra Durão, --, .. * r. i ¦

Astronomia - Julio Fábio de Saboin ç
Silva, Ávila de Vasconcelios Linhares Gíl
Morta, Álvaro Freire Junior c Joíc Jun-
inteira Botelho. - .

Turmr. supplcmentar — Renato Leite c
Silva. Mario Freire, Oswaldo b Mn An-
na, Mario Gusmão, Antônio B. Mendonça
Filho c Aíionso Celso Marcliaml.

Construcção _ Djalma Hasselmaim,
Elias Coelho Rodrigues, Francisco Mo acs
Vieira. Emygdio Moraes Vieira,, lhcodoro
\uguslo Ramos. José dç Oaminiia

c Helvécio Coelho Rodrigues. .
Turma supplcmentar — Anlonio

niciila e Souza e Oscar Amazonas Pinto,
Arnaldo do Valle Lins. Jorm T. da Costa
Franco, Mario de Gouvea Ribeiro.c Octa-
vio Valdctaro Coimbra

Machinas - Raul Cavalcanti dc Alhif
nucrnuc. Ciro Romano Farina
Valle, Oclavio dc Lima Ilon. ,
Souza Freitas Filho. Octavio Lima Bom-
um c Mauricio Murgel Dutra. .

Turma siipplemcnlar — Joaquim linlo
e Souza Júnior, Demostlicncs Kocbr.r ,
Luiz V da Costa Pinto, Francisco de Pau-
Ia Cocího. Armamlo B; dc Aqumo Auto-
uio V. Ferreira Braga c Jayme dc Lima
Brandão. , «¦•

Desenho Topograpluco, ao meio dia. —
Renato Schastiany, pllo fccireiner Ben-
:amin F. K ngston, Alfredo Carneiro San-
tiacó José Ernesto Coelho, Carlos Jul.p
Galliéz 

" Filho. José Joaquim Cosme m-
tf Adriano C. II. Dias llrocos, .Ldivigcs
Síria Bcchcr. Sylvio Adertie, Paulo. M.
Mendes da Rocha c l-rancisco Th. Icrc.ra
daTu™àsú'pplcincnlar — Osmany Coelho c
Silva, Francisco G. dc Apuar Vicente C.
,le Sá-Leilão. João José F. «Ia Cunha "i-

lho, Heitor Moreira Alvos, Annibal A cs
Bastos, Gilberto V. Miranda Urvalho,
Jlaliba Pas-os Lepaee e, Luiz Dias Lins,*tcphane Vannicr, Franci«sco A. dc Salle»
Moraes, c Gilberto Mendes Lage:
dc ciiReubaria industrial. .

Dcscirho dc aguadas^— Ao meio <'•',*
Manoel Lconldán dc Albuquerque, Oc.awp
EWcrton Pinto. Tli.írcilio Alexandro Quei-
foz Ferreira, Henrique Paulo dc Frontin,
Mauricio dc Frontin Hess. Henrique Mo-'' • 

Manzollclo, Pedro 1-ranzcn
l.eal Burlanmqui, Newton

c Publio Rangel do -Oliveira (este so faz
direito- .penal).

Turma supplcmentar — «Ranulpbo Perel-
ra da 'Silva. iRaymundo' Marques de .«Oii-veira, Renato Octavio Brito dc Araújo c
Roberto Ilall Machado.

— Hoje, terça-feira, -i,. serão chamados
á .prova oral do 40 anno, á 1 hora da-tarde:
Pedro de Lamare dc IS. Paulo, Ricardo
Sampictro. Rubens Cunhara, Themistocles
Graça Aranha (este não faz direito com-
niercial), Urbano Mullcr Salles, Victor de
Carvalbo Ramos, Victor de Faria Gonçal-
ves. Victor de Freitas 'Marba e 'Victor
Vianna. . .

Turma supplcmentar (segunda chamada)
— Adhcrbal Salvador Cnttcte. Anisio Viei*
ra de Almeida Jíamos, Benjamín Eniüiauo
Corrêa do Lago, Josc -Maria Mac Dowel
Costa e '.\Fario Madeira dos Santos.

Deve também comimrcccr o alumno Ru-
bem Vasconcelios para concluir as .provas
escrtptas que deixou de fazer na primeira
chamada por motivo que 'justificou.

* * !*:
VIDA ESCOLAR

EXTEUNATO UO COLLEGIO PEDRO
IT — Hoje, 21 do corrente, ús 9 horas da
manhã, serão chamados a exame parccllado
«fs' candidatos seguintes:

Fortuguez i" mtisa (turma cffectiva) —
J«uiz Guilhcrríre de Araújo, d. ¦ Carolina Nel-
va dc Lima Trigueiro, Mario Ribeiro dc
Souza, Manoel Augusto da Silveira Mes-
quita, Manocl de Macedo Netto, Mario Pin-
to dc Oliveira, Miguel Frederico Peixoto,
Miltiades Albuquerque Rebuá, Maftiniano
da Rocha Bastos. Manocl Alves Caldeira
Netto, Manoel Vicente dc Lavór Paes Ma-
nocl Corrêa Dias Garcia, Moacyr Laport
Leitão, Mario de Queiroz, Mano M. B.
Catão, Marctlio Dias Ypyrau_ia dus Guará»
nys, Mario, Bclisario de Carvalho, Custodio
Cardoso dc Almeida Junior,' Duilio Renato
Storiuo.

Turma supplementar — D. Maria Frago-
so de Lima Campos. Manocl Joaquim da
Fonseca Netto, Martim Martins Fontes, Ma-
À-imino Ramalho, Marip Ronchini, Mario
Pinto Pereira, Mario Augusto Pereira, Ma-
noel da Fonseca Santos. Miguel Rodrigues
fragoso, Miguel Lago Sayão.

Portuguez, 2a mesa, (furma efíecliva) —
Tacl Pinheiro dc Oliveira Lima, Luiz Black
do Alcncaslro, Mario Avellar. Tinto, Manilio
Corrêa Glndicc, Mario Augusto Serafim da
Silva. Mario Leão Uulolí. Maíio da Silva,
Martinho Antônio Luiz Moreira, Manfrcdp
dc Araújo Carvalho, Manoel Fragoso Ribei-
ro, Mario Tinoco, Mario Raia Gabaglia,
Moacyr Alves de Brito. Manoel Pereiro Lei-
te Mario Schinidt. Milton Ferreira Vianna,
Marcos Ingloz de Souza, Mario 1-errara
Goulart, Mario Pinto lio Amaral, Mano de
A. Portella. .-,.¦,/-

Turma supplcmentar — Mano de Carva-
lho Valle, Mario Wriglt de Miranda Tache-
co. Moacyr Pciuia dc Azevedo Soares. Mo-
zart Soares, Manocl Azevedo Leão, Manoel
Raymundo Lage, Murillo Pira Brandão,
Mario Corrêa Guimarães, Moacyr Carvalho
Guimarães, Moacyr Homem Martins.

Portuguez, 3" mesa (turma cffectiva —
D. Maria Burlamaqui de Moura. Milcto
Rizzo. Manoel da Costa Mondeis. Mano Cha-
cas Doria, Mario Lopes de Castro. Nelson
Pereira da.. Silva. Milton Peixoto Maia, d.
Maria Eugenia'Gonçalves Ferreira, Marianno
ile Oliveira Moraes Pinuo, Manoel Bra-
rança dos Santos. Mario Tavares. Marcollo
de Faria Alvim. Moacvr dc Pailla Lobo, d.
Maria da Conceição Pereira, ;Nqwton Par-
reto. Milton Wittct Potcr; Moacyr Monteiro,
Ávidos Misscl. Dionysio Bandeira dc Mello,
Miguel Pinto Sampaio, ""clson do Alvarenga
Peixoto. ,

Turma supplcmrntar — "cs,tnr„ ÜQ Je,
meida Vergueiro, Ncckir Freire '1 elles, Nilo
Fernandes, Nilo Colona dos Santos, Nelson
Dourado, Nelson Augusto Pereira, Ncstor
ile Souza Costa Leal, Nelson . Teixeira, dc
Faria, Nelson Moura Brasil do Amaral,
Nelson Borges dc Carvalho.

. Francez, (turma offectiva) — Amarilio
Lticcna, Alváro P. Tatircnosso, Augusto Ba-
rata. Clovis de Britto, Carlos Caetano Mi-
ragaya. Carlos Salamonowsty de Bivar, Cui
Bandeira de Souza. Daniel Ribeiro Borges,
Edgard Almeida Rabello, .l-.vcrardo Vieira
Ferraz, Fclisborto Natal de Carvalho, Gastao
Cavalcanti dc Albuquerque. Pastar, Ruch
Pereira, Heitor hcrraris. Hugo Mello Mat-
tos de Castro, Hcnriauc Mcssedcr da Rocha
Freiro. llclio Alves de Britto, Henrique
Goulart Julíior, Henrioue Marques .Porto,
Hugo Tanasco. Alvim Hcrmann Pereira Vi-
rira Ignacio Montaury, Ilüilio CVortcs Vil;
leia. José Barbosa Luz. José Junqueira, Josç
Gabriel do O'. Tose de Almeida Neves, .Jpse
Lavnqinal Biosco. José da Cunha Vieira,

Toáo Ricardo -Monte-Mór, Joaquim de Arau-
lo Cintra Junior, Luiz Ramos Filho, Ma-
noel Cláudio da Motta Ma.a e Max La»-
sance Frend. ,

Turma supplementar — Octavio de Avei-
lar Balthazar da Silveira, Oswaldo Ribeiro
Rosado, Oswaldo Soarei ¦ de Souza, Olavo
Marcos da Rocha -e Silva, Octavio Lem-
«ruber, Oswaldo Loíes da Silva, Olympio
Godoy Tavares, Ocwvio . Rodrigues Lm»,
Orlando Schmidt Cabral e Ottorino Avau-
cini.¦ .Arithmetica — 2' tneaa' (turma effe-
ctiva) — José Teixcria de Oliveira, Lçal-
dino Soares Alcântara, Luiz Soares de Fa-
rias, Luiz de Almeida* Pinto, Luiz Felippe
Pereira da Cunha, (Luiz Burlamaqui, Lm-
mo Soares Ferreira, "Lio Castro, Luiz de
Oliveira, «Luiz Felippe de Camargo c Al-
meida, Lúcio da Silva..-Labuto, Luiz Go-
mes da Paixão, iuiz.do Amaral Garcia,
Manoel Ribe.ro Leal, Messias iLutterbacu,
Murillo Cordeiro .Autran. Mario de Carva-
lho Valle, Mario Fernandes Guedes, Manoel
Paranhos •Giibriarãos c Manoel Costa Fur-
tado dc Mendonça.

- Turma súpplímentar — Oswaldo Kneese,
Oswaldo Murgel Rezende, Oswaldo de Brl-
to Gomes, Oswaldo dos'-Reis Teixeira, Os-

joar Ferreira dc Carvalho Soutello, Oswaldo
dos Santos Dias, Octav.o dc Avellar Fi-
gueirsdo, Octavio _efpa de Carvalho, Octa-
vio dc. Carvalho «Valle e Oswaldo da Silva
Loureiro.• Arithmetica — 3» «mesa (turma effe-
ctiva) — iLafayctte Stockler Pinto de M»
.uézés, Orcstes Cavalcanti," Osmar da Ca-"mara Oliveira Reis, Oscar Santa Maria Pe-
reira, Octavio Pimentel do Monte, Otto
Nabuco 'de Caldas, Oscar .Augusto Macha-
do Filho.- Octavio Ângelo da Veigo, Otto
de Magalhães .Péccgo. Octavio Nunes, Os-

Rivaldo Tavares da Costa, Oswaldo Mon-
tezuma Esquerdo Cuíty, Oscar Drummond
Franklin,, Olindo Denys, Octavio .Mendes
da'Costa, Orlando Malafaia da Fonseca -e
Cunha e Olymp.o Corrêa da Costa.

Turma supplementar — Octavio Francisco
Dias, -Oscar de Figueiredo Bandeira, Octa-
viò Valladão Furquim, Oswaldo Pereira da
Cruz, Paulo Franklin Mendes Vianna, Pau-
lo Trigo de Macedo, Paulo de Que.roz Mat-
toso, Paulo Kirchliofer Cabral, Pedro M_-
ria da Costa Santos Filho c «Pablo -Manoel
Juan.

Álgebra (turma cffectiva) — Alfredo
Ellis- Machado, Fernando. Brasil Machad»
Portella, Gerson Victor da Silva, João Ba-
ptista Maunerat Lutterbach, José Hygiriq
de Miranda Filho, João Jacintho de Fraga,
José. Figueira Saboya 4c .Albuquerque, José
Joaquim. Tavares Btlfort, João Kirchhofer.
Cabral, José Thomaz' Nabuco, João iBa-
ptista Isnard de Gourcal João dc Sega-
das Vianna, Julio* Roca ^rartins, H.uiz Mat-
¦tos de Castro, Luiz Santos dc Oliveira,
Luiz Francisco ••Fernandes, Luiz de Souza
Aguiar, I,uiz Antônio de Souza ILeão, Moa-
cyr. Teixeira dc Andrade. Reis, Moacyr Au-
gusto.Soares, Mario^Mcge, Nelson do Li-'vránicnto' Coutinho, • Nelson de Sampaio
Mitkc, Nelson Calheiros da . Graça, Obvio
Uzeò—" Moreira, Oscar Motta Vianna da
¦Silva, Orlando de Albuquerque Silveira,
Octavio Carlos de Lima e Cirne, Oswaldo
Ferreira da Silva Santos, Octavio Alves
do Valle, Otto- Figueiredo Jlarbosa, Octa-
vio Barbosa do Couto c Silva, Paulo Leal
Burlamaqui, Paulo dc Freitas Henriqucs,
Paulo Mario de Si Freire, Paulo Machado
de Souza, Paulo Duvivier, Paulo P. Poncy,
Paulo Ccsar Machado da Silva c iPolycarpo
Ferreira da Rocha,

Turma supplementar — Paulo de Oliveira
Toledo, Pericles de Souza i,isboa, ninio
Frota, Raymundo. Moura, Ruben3 Ferreira,
Roberto Vieira Issler, Roberto João EmilioWatteau, Rubens dc Mello e Souza, Ray-
mundo Delmiriano Padilha. Roberto Dole
Maya.

Geometria e Trigonomctria, (turma effe-
cjiva) — Roberto julíão dc.Baere, Renato
Francisco Canojò, Rodrigo Antônio Brandão
Raymundo Lopes da Cunha, Raymundo Ser-
ranò. Giovanni Ferreira, Godofredo A~—L'

tJA ARMADA

Os melhoramentos> dp
Arsenal de Har^pJ-'
O Arsenal de Marinha «.entro im

breve vae apreíentar, um novo a»p«c».;
devido ás obras de vuibellezamcnlo ois/t.
ali estão sendo levadas.a .effej«*,: desde
que foi inaugurada a ponte' pensit' qiie
o liga á ilha das. Cobras, tornandorO,.
portanto, muito movimentado^..."'" ;..

Está sendo construída urna "aÇjmcpa

asphaltada,- que se estendera!,, "deàde *o
portão a abrir-se junto - á Capitania do
Porto, defrontando o Cáes dos Minei-
ros, atí ás proximidades oaquclla ponte.

Acham-se também quasi terminadas
as obras de aterramento do. «*tánde
Cues do Arsenal, no trecho cpmprehen-
dido entre os cáes denominados, da Or-
dem c di Bandeira.

A alameda acompanhará todo • esse
cáes e servirá para a passagem de ve-
hiculos que se dirigirem oo interior do
Arsenal ! p á ilha das Cobras," pelo
transportador da ponte nietallica. .

Vae ser demolida, para alar_arhfO*o
daquelb. alameda, a frente db edifício
era que funecionava a Inspectoria Jo
Arsenal, que foi transEerida ;paca o
edifício ha pouco reconstruído,..no qual
estava installada' a Inspectoria de En-
genharia Naval, ' c
i Esse edifício foi ha tempos quasi, to-
talmente destruído por um inVendiói

Todo o pateo do Arsenal será. calça-
do e as suas ruas asphaltadas. estando
incumbido dá direcçâo desse, serviço o
capitão de mar e guerra dr. João Cor-
deiro da Graça.

O inspector daquella praça de.gucr-
ra, almirante Kiappe Rubim, espera ler
as obras concluídas até ao fim do mcz
de janeiro entrante. • , ¦

A alameda receberá o nome do actual
titular da pasta ài Marinha.

|_.Terça-feira, 21:.de Dezembro de 1915 - ¦ •" ¦¦—-¦¦ ' •.-—-¦..-

'--¦ * 
.. C:  - ¦ -' ' '

AGUERRA

3f anno — Gcograpliia — Alumnos ns.:
2375. a7°- 276« 3W- 4».-450. 454- 47=«
494. 544. 560 e 814. .., *

Turma supplementar.—. 722. S_t__fe«^!l7.
3° anno — Geometria — Alumnos ns.:

240 e 655. _ - . „":4° anno — -Geometria — Alumitos -ns.:
313. 327 342 o 359- •' ' :4 :¦Turma supplcmentar — 371. 390 e-444.

4o anno — Historia ccral — Alumnos
ns.: 1. 4. 27 50. 74. 198. .siO, fao.
652. 710. 751 e 784.

GY'MNASI-0 PIO AM-RICANO' — Ha-
verá hoje as seguintes provas oraca : •

Ia série — Portuguez, ás 11 horas;, fran-
cc2. ás 2 horas.

3* série — Álgebra (continuação), 'ás
O horas; portuguez, ás 2 horas. ¦' ¦,

¦ »¦»»_,  . ¦

__ Af!os1'-nho de Oliveira, Gcrdal Gonzaga de B1.1,!/,
Ijllbcrto Rossctti, Hamilton L,oiireiro , ÍS «•
vacs. ¦ Henrique Post, Henrique do QueirozMattoso, Ivo Corrêa Meyer, -José Gayoso
Neves, José Augusto Coelho da Rocha Ju-nior, Joaquim L. Carneiro da Cunha, Jorj-eBruno de Miranda, José Ncdcr.: José Ferrei-
ra do Barros, José Ignacio da Rocha Wci»
netk Junior.

Turma supplcmentar — Murilltf Tas? o
Fragoso, Mano Moreira, Mario Novis, Ma-
nocl Joaquim Guedes, M«inricj Lattari, Mi-
guol Pereira da Motta, Osmany Nunes Ma-
cedo, Walitemar dc C. tt, Duarte, Waldc-
niar Botelho do Mello, Wcldcmar Waihín-
gton de Oliveira.

Geographia. (turma efrectlva) — Aliciar-
do dc Figueiredo Mc.rcl.c3. Albano de Ma-
galhães, Árino Souza Mattos; Adolph. cc
Abreu, Otaltba Bittencourt, Bencvcnuto dc
í-iouza, Krnesto Laniillo Morizc, Felisbcrio
dc Bulhões
Francisco _...
Magalhães Martins Costa, Gndofrcd. da Sil'
veira Mesquita, Guilherme Woods, Soarc3,
Gaspar Labartho da Silva. Castão Gabriel
Miranda Santos, Gerson B. Tavares, üus*
tavo Scrrão. Porto Gonçalves, Henrique Tor-
res dc Faria, Humberto Milano Junior, Ilen-
rique Cunha, Hugo Pedro da Cunha, Harol-
do Teixeira Valladão, Hugo Noronha, lliim-
berto Pereira Gonçalves, Henrique Pereira
Lopes, Henrique Puiliani Gusmão, Hamil-
ton Bittencourt I^cal, Henrique Silveira, Josú
Cláudio da Costa Kibciro. José F.stcyes Soa;
res, João Piaguaçu' Garcia Corrêa, Josú
Carn«.-iro Cruz. Jnsé Heiiriqnn Mniicnrln,
José Eugênio de Oliveira, José Cunha da
üama e Abreu, Josc Ossian dc Aguiar João
Baptista da Silva Freire, João do Carmo de
Necrreiros Sayão lobato. JoscDcrval PC-
reira Nogueira. Jorge dc Parín Bandeira,
José Floriano Peixoto Cardoso, João .Baptista
Monncrat Lutterbach. José. dc Souza Mi-
randa, José Tcrtuliiino Ferreira, João Pedro
Alanins, Jair Gomes dc Souza, José 'Augiis-
to Pereira, José Joaauim de Miranda <:
Horta. '¦ '

Turma supplcnicmtar — José Fernandes
Guimarães, José Pereira de AraStijo, João
Lcite.do Barros, João Carlos Vital, José Pe-
reira dos Santos, Jacclyn dc Andrade, José
Carlos Magno, José Afranio Teixeira, Joa-
quim da Cosia Corrêa Junior, João llaptista
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PRINCIPIO DE INCÊNDIO

Na manhã de hontem manifes.tou-si
um principio de incêndio na fabrica jde

s Carvalho, Fernando Morena, cerveio Confiança, estabelecida- no prc-
Fernando Avilla da Silva 1'lnyio iVciio n. 37 da rua da Constituição.M,,t,„c i*„„„ <:„,iofr,.,i, ,h sil. 0 fog0j que tivera inicio tla casin-ba,

foi projiiptainento dominado pelo!.pes-
soai da estação central do Corpo 'de
Bombeiros, que compareceu ao local,
causando pequenos estragos. .'

As autoridades do 4° districto esti-
verani na casa ondo se deu a. oceor-
rencia, providenciando -como lhes. eom-
petia. ,. .-

Á miséria na Macedonia
Sofia, 10 — (T. O.) — O. jornal

Exercito Búlgaro informa que a popu-
lação macedonia está a braços com a
mais negra miséria. Os soldados fran-
cezes, na sua passagem pelo paiz, des-
truiram as casas, roubaram todos os
viveres, assim como o gado e às aves
que encontraram, e saquearam as ai-
deias e povoações na presença dos mi-
seros habitantes, que nada lhes podiam
opipôr. Além destes crimes, os soldados
francezes violentaram, também numero-
sas mulheres «e raparigas.

*
A Pérsia chama ás armas

Constantinopla, 19 — (T. O.) —
Numerosos residentes persas na Tur-
quia, chamados ás armas pelo gover-
no do seu paiz, organizaram imponente
manifestação, que percorreu, as pririà-
pães ruas de Constantinopla, dirigindo-
se nor fim á embaixada persa, onde os
manifestantes chegaram entoando o hy-
nino nacional.

Os subditos persas já seguiram para
seu paiz pela estrada de ferro de

Bagdad;
*

Um communicado allemão
Berlim, 20 — O quartel general*

commuriica em data de 118 do cor-
rente: . .¦ -:".Frente riéste. — Um aviador mt-
migo lançou botrfbas1 sobre Metz,
Irretjudicanda consideravelmente o
Museu Municipal. Não causou od-
tros estragos.

Frente leste. — O numero de pri-
sioneiros «feitos entre os lagos Noro-
tach e Miadztol é de 2 afficiaes e
235 homens. Não houve nessa fren-
te acontecimentos dignos de menção;
apenas algumas escaramuças das<
vanguardas.

Frente balkanica. —• Em um com-
bate nas proximidades de Bijclopol-
je, fizemos 1.950 prisioneiros, entre
os quaes um pequeno numero dc
montenegrinos. O território nordes-
te de Tara, desde Mojkovac rio abai-
xo, está limpo do inimigo. _ As tro-
ipas attstro-ihiingaras, aprisionaram
durante os últimos Hias, em vários
encontros bem suecedidos, i3-5°°
Homens."

*A Pérsia faz uma.exigen-
cia á Rússia

Stocliholmo, 20 — (T. O.) — .0
jornal de Pctcrsburgo " Ojca" escreve
o seguinte: "O governo persa, con-
scionte da situação, pediu revisão do
tratado de paz de Turkmanshar, ceie-
brado cm 1828, permittindo á Rússia a
navegação exclusiva do mar Cáspio. A
Pérsia agora exige para si o riistabele-
cimento do direito de comnterciar, ten-
do notificado ao governo russo, que
manterá navios de guerra com sua
bandeira 'no mar Cáspio e üolfo Persi-
co. Accrcscenta o "Djcn" que ha pou-
cas probabilidades de um' i.ccordo amis-
toso sobre o -caso, se bem que a Ingla-
terra ainda não tivesse perdido-de todo
a esperança.

AS PRIMEIRAS DE
HONTEM NOS

NOSSOS THEATROS

Duas inotas offidaes da
Allemanha

Berlim, 20. — O Almirtmtado com-
munica em data de 18 do corrente:"O pequeno cruzador Bretnen e um
torpedeiro que o acompanhava foram
mettidos a pique, na parte leste do mar
Baltico, por um submarino inimigo. A
maior parte das guarnições foi:salva.

O quartel general commumca om
data de 19 do corrente:"Aviadores inimigos lançaram, em a
noite passada, bombas sobre a cidade
de. Metz, causando alguns damnos ma.
teriacs.

Destacamentos russos que investiram
em vários pontos contra as linhas alie-
mãs foram repellidos.

Nas^proximidades de Mojkovac e Bi-
^elopolje foram foitos anais 750 pn-
sioneiros,"

f
Commentarios sobre o dis-

curso do dr. Helffench
Berna, 19 — (T. O.) — O Zeue Zuri-

cher Nacliricliten, commcnta«ndo o dis-
curso do dr. Helffench, diz que elle
foi apurado pela eloqüência irrefutável
dos números citados pelo orador. Esses
números provam que as , finanças alie*
mães, apresentam uma solidez garantida.

E' esse o motivo por que a Allenia-
nha deposita tanta confiança no' futuro,
emquanto pelo contrario a situação da
Inglaterra já se acha abalada.

O alludido jornal dedica particular
attenção ao trecho do discurso em que
o dr. Hclfferich insistiu na possibili*
dade com que ainda contam os inimi-
gos de obter uma paz favorável, e acon-
selha a "Emente" que não deixe pas*
sar a opportunidade do momento fa*
voravel para aguardar um, futuro in*-'
certo, que depois não mais so poderá
remediar.

Um communicado francez.
Paris, .0 — (A. H.) — Comrminica-

do das 15 horas:"1N0 Artois, combate a granadas ao
.norte de Bois-cn Hach, luta de artilhe-
ria na região da Fay. Reduzimos ao si-
lencio unia bateria inimiga perto, de
de Sainte-Leconde.

Na margem norte do A-isnc evacua-
mos um pequeno posto que tínhamos
capturado de surpresa a 15 do corrente,
a sudeste de Vailly.

No Woovre, no Bois de Mortmar. e
no Bois Le Frêtre, efficaz bombardeio
das galerias de communicaçâo do ini-
mÍK0* . , ,,

Canlioneio reciproco no sector de No-
ineny, cm Biancourt e na Lorena"

Munição de guerra que
fere em tempo de paz

O abandono cm que é deixada a
nossa munição de guerra, ainda"não;ha
muito, foi causa de horrível accidente,
em que, nas proximidades da Estação
de Mendes, algumas creanças. . foram
victiiiias' dc unia' granada cncdijtradaj
duas das quaes, recolhidas -íi*.Santa
Casa dc' Misericórdia, como 'p'òr niila*
gr«, na enfermaria São Pedro '.'dé_ 'K\-

cantara, foram salvas pelo illustre ti-
rurgião dr. Augusto Paulino. : .-..' 

'.',

Agora temos a lamentar mais, um
desastre, devido ao grande descuido.

Foi hontem á tarde, na rua dá' Ante-
rica. o.pequeno Antônio dos Santos, dc
13 annos, acompanhado de outros., me-
nores, teve a infelicidade de encontrar,
por sua vez, uma. bala perdida,,..-

Batcu-a de «encontro a uma pedra, o
explosivo irrompeu, a mctralba espa-
llioti-sc e o infeliz perdeu uma das
mãos, emquanto um estilhaço .se lhe
encravava na coxa direita.

Em estado grave .foi recolhido

Muni

A. At-

Jofio
Irincii

—Curso
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nizc, Miguel

y » TnSn Pcre ra dc Lemos Nclto.
Turíiu s.ppíèmentar - Domingos . dc

Avilí Franco Paulo Hangcr Cunha Cruz.
^'^^^S^cro-Lt
riuscr Armamlo M. 

^ 
« 

Barroso; Ja-
co,„ -erlinck.: Elr » *"^c lioJrÍRi.cs
cniics líciçler W"°££ AUredo _c Re.
Heitor NnlmcodclJ«ro ^
-ende Moreira e João o. "* *-. . p«"Electricidade Industrial - AUgus.o

telho Junqueira. •
n-«vrriPVT)'E m SCIi-KClAP JÚRI-

ai.
oral do 3o¦irão chamados á prora  - ,

, horas da tarde, os seguultO alu-
3 horas, "y-ura' ,MuRÍ-, OBMny'mnos: Oscar

«MaülrriHJíclc
de Mca--,,;,,, Os«-a!do Ferreira fe

«km». OwiUn SUtn- Paulo de SS A icnna

Tose Carlos Coelho da Rocha. Josó Maria
Pereira das Neves, Túlio Kthoças, .José-, bi-
card, Jorge Kirchhoífer Cahral, Jair Vieira
dc llezendc. Joatmim Theophilo dc Azçvcdo
Cruz. José Mnniz de Aragão, João Salornip
Corrêa Joio dc Carvalho Cunha, João Ri-
hi-l-o Filho. t • t ¦-

Turma suplementar — Joaquim Ignacio
Mole», José redro Saragoça bantos,, João
Baotlsta di Mattos, Tose Dacio Ferreira, de
Souza, Josc Cahral dc Menezes João Car-
valho dc Aguiar Junior. Jorge Nascente ila
Silva. Jtistino de Moraes Sarmento. João
Francisco dc Souza. losé Rinaldi 1-rcirç Ga-
meiro, João Evangelista Corrc-a de Andrade,
Tacintho Scorza. Julio Valcnca de Lemos,
Tavmo Arcoverilo de AlbuoucrQue Cavalcan-
ii To«é Carlos dc Carvalho João Pereira
Corsino. Tose Bencdicto Jloracs de Lacerda,
Torge de Moraes Grcv .Tose Arthur Murincl-
ív de Teífé. Toáo Saturnino Alvre.' 

Latim, (turma cffectiva) — Lino i e Al-
incida. Luiz d'Anna. Lauro dc Miranda Lo-
hato. Lutbcro dc Carvalho Teixeira. Lair
Fernandes dos Sanlos. Antenor Nunes da
Silva. Antônio da Silva Santos. Ccsar Da-
corto Filho Carlos Francisco Avellar l-.d-
mundo Uruzzi. ,1-reilerico Bruuecr Villela.
Horacio dc Araújo Bencvcnuto., ITildcbran-to
Portucal, Osiris dc Almeida Freitas, Octa-
cilio Cunho. «. . t-,¦ Turma supplementar — Octavio Dnnrat
Ribeiro, Orlando dc Almeida Cardoso. 1 au.
Io de Moraes Austrcgesilo, Paulo Burla-
niaqui. (Pertcles Sis-enanuo Ribeiro. Hanlo
Frederico de MaealhSes, Pcnclcs Martini,
Ouintiiio Bocáyuva, Ruy Ulurgos e Regi-
naldo José S.iarcs. ,-.'.- ,.

Inglez (turma cnectiva) — Bernardino
Ribeiro Barreto. José Can.iido Pimentel
Duarlc Tose do Carmo dc Ncgr-ciros Savao
Lobato' 

'tuTo dc Castro c Silva., José Lo-
rena * Guaraciaba, João Ribeiro 'vinhas, Joa-
óuim Rodrigues de Moraes, José Fernan-
des da Cosia, José Miguel Ternandcs Ju-
tin'or, Jacintho Dulcardo Moreira iLobato,
losé Pereira de Souza Junior, José Oii-
veira Mello, losé Kwin Murray, João Ri-
beiro Tunior, Tos: Aurélio Serra, Joaquim
Villclal Jorge Leão Ludolf, Jorge Homero.
T.-mlnlpho Uk-inio Serra. José Sotcro dos
Sanlos, Toão .Vbitquerque, Tose èManna de
Souza João Coilin Fa-hricio «Je Barros,
Tose Maria de Campos c José de Almeida
Reis.

Turma supplcmentar — Lnmartlne Soa-
rc?. Lnir Paulo Barata, Ribeiro. Luiz Bar-
bcilo iPossolo, «Luiz Vianna', Luiz da Ko-
cha e Silva, Livlo Barreto Xavier, Luiz
Amadeu Cabriglione, Lino Barcellos p)l-
'et. Luiz Lahartlie da Silva c Luiz Antônio
àc Souza ILcão.

Arithmetica — i* mesa (turma cífe-
ctiva) — Antônio Ribeiro da -Fonseca, Al-
fredo TeiseTa Xovr.cs, Álvaro da Sil-.-a
Labuto, Ãltreo José de Carvalho. Carlos
Guimarães de Sá Brito, Edmundo de Abreu
c Silva EiícSydes da Silveira Campos, Fran*
cisco Antunes Bulhões. Castão do Rego Ma-
crrlo. Heitor Marque*. Ribeiro. Harvey Vtl-
leia, Joaquim Pnti Penteada Junior, João
Alexandre Dubcnx Moreira, Jo^í I.uiz da
Süv.i' Junior, João Orlando M. Corres,

Medclla da Silva.
Historia Universal o do lirasil, (turma

cifecliva) — Adolpho Luiz Ileilhnrn, Gua-
racy Albuquerque Souto Mayor, Heleno Pe-
reira Scíiíraraelpfcng, Heitor Lobato Valle,
d. Iracema da Nobrcga Dias, Julio Tostes
Machado, José Olympio Bittencourt, Julio
Costa Urzodo Rocha. José Franco dos San-
tos, José João de Figueiredo Almeida Ju*
randyr Novaes, Juvenal Jomuir.i Fernandes,
José dc Almeida Reis, Langlebcrto Pinhei-o
Soares, Laurindo dc Azevedo Ramos, Luiz
Dias' da Silva Junior, Lulo Duncan cie Lima
Rodrigues. Liberalho Bittencourt Filho, Luiz
Jayme Junior, Marccllino dc Freitas Arruda; Santa Casa de Misericórdia

.Turma supplcmciitai- — iManpel Antônio
de Figueiredo, Manoel Julio Lyra, Nelson
ferreira de Carvalho,-Nelson Carlos dc Mel-
lo c Souza, de Castro Seond. Oldemar Vieira
de Castro e Silva. Orcstos Costa, Octavio
Kstevcs Otonio. Orion- Lobo Lcilc Pereira,
Oswaldo de Oliveira Porto. ,

Physica ,c Chiniica, (turma cffectiva) —
Milfon dc Sá Pereira. Mario Jorgo dc Car-
valho. Marianno 'Ceballios, Miroccm de Fran-
ça Navarro, Oswaldo dc Urilto Pontes, Os-
waldò Fraiieisco Oincio. Odorico Victor do
líápirito Santo. Ormir Vieira, Affonso Fa-
bricio dc. Carvalho, Bencdicto Pereira fto-
gucira, Edniundo Machado Juniof. Ernosto
ila Cunha Scohhhach.. lilizcu Zucchi, l-.dgard
Corrêa de Mello, l-irnesto da Rocha Passos
Fernando Saboya Bandeira dc Mello. 1-abio
Antão dc Medeiros Muniz. Flavio Oliveira
Ribeiro da Fonseca. Franklin Rodrigues dc
Moraes. '«•¦ - . \

Turma supplcmentar — Floriano. Augusto
Soares de Souza, Francisco Ribeiro Conra-
do. Francisco dó Lima Camargo,¦-¦Henrique
Torres de Faria. Hugo-Pedro da Cunha,
José Theophilo Leão de Aquino, João An-
tonio de "Almeida Gonzaga Junior; João
Luiz Ramos Ouitito. Joaquim,. Barbosa de
Figueiredo. José Ribeiro Paiva.' \ ,

Historia "Natural.~ (turma • cf-tcctiva) —
Rubens Prazeres. Cyro. da Silva Tavares,
Dady Carnot Perisso Castos.. Sylvio- Ribeiro,
Serafim Moutinho Pereira. Saul Anselmo dc
Menezes, Dady Carnot Vldigal Machado,
Augusto Hygino do Miranda Netto. Alfredo
Fabricio, Adaucto dc Assis,. Bento Luiz <lc
Sampaio, Bcmardino Pinto da Fonseca. Ju-
nior, Carlos dc Proenija Gomes Sobrinho,
Carlos Marinho da Cruz Camarão. Carlos
Alberto Vaz Salleiro, Carlos do Livramento
Barreto, Carlos dc Moraes Siqueira Ferrei-
ra CajTos de Azevedo Silvo, Carlos Vieira
Lima Filho, Carlos Aguiar. ¦ •*-

Turma supplciiicntar — Cyro iNoIc uc
Athavilc. Cyro Espirito Santo Lanloso.
Cláudio Gârção Stockler. üoiiatp Sérgio
Valle, Dclphim Freire de Rczctulc Junior,
Krnani Werneck dos Passos, F.lpiilio Borgck.,
Ernesto Gomes Corrêa. Furico da Silva Mel-
lo, Edmundo dc Almeida.*

COTJLECIO MILITAR — Realizam-se
hoic. os seguintes exames oraes :

i« série — Portuguez — Alumnos ns.:
2. 10. 17. 3S. :8. .fi. 70 ?9. 1=6. 19a-
192. ao6 c Z73. .

Turma supplctiicnlar — 310. ¦>:,,. 3W.
Sii c 606.

3a Ejric — Arithmetica — Alumnos ns.

JIIHÍ
XMbbi Deosolado

os
Ernesto Souza

BR0NCH1TE
Rouquidão, Aslfima,

[ Tuberculose pulmonar.
GRANDE TÔNICO

laiireoupiKiiif. e oroim?, a

391

350. .153, 'S+i.

. Alumnos ns.:

173. 20a. 215. =43. 24%. S72. 2%0-

Tnrma supplcmentar —
S43 e 5-tC „ 

'
1» .-nino — Portuguez y-

53. 6j. 67. 72. 114. no.
707 e S97.
255 c 267.

Turma sup-plcmcntar —
1» anno — Inglez -

477. -193. $22. 550. 584
6So. 7»3. 7" c 7:0.

Turma supplementar — 734. 709 c
2" anno — Francez — Alumnos

IÍ3. 194. -14. 2-2S. 2J5. 293- 3".
33«- *-!9 c 349. ,

Turma suplementar — 3"0» 3?a-
c 401.

2» anno — Álgebra — Alumnos
614. 602. 679. 730. 73". 75<L 759
« SsS.

4» anno — Historia natural — Aluamos

1.16.

. Alumnos
6112.634.

183.
ns.:
G53.

7SS.
ns.:
322.

3S3

ns.:
, 838

GRANADO & C„ l»de Manjo, 1 *

FOI CONF1KMADA A

SENTENÇA

V. P. Gonçalves propoz unia .teção
contra a The Caloric Company, para
haver a importância de dezescis contos
e seiscenlos mil réis, importância dc
um contrato, juros c custas. Ojuiz^da
4" vara eivei julgou procedciile a ncçio
passando a sentença cm julççido,. ..

Na execução a companhia intíl*o«» .0
recurso de embargos'que foram^lrouíem
julgados, improcedentes. . .~'.ft" >- *•

—. a» — -*-• _____—
EX\ .IA' SE HABíLITOiO..A'S
GRANDES LOTERIAS 'ho

FIM 1)0 ANNO ?
Visite a CASA GAÚCHO —. Rua
Rodrigo Silva 6 (aiitica Ourivos)

PEQUENAS NOTICIAS""

O chefe dos revoltosos tur-
cos promovido

Constantinopla, 19 — (T. O.) — O
r-encral de brigada turco Djenul Pacha,
o qual, segundo recentes, informações
inglesas, chefia os revolucionários tur-
cos, acaba <le ser promovido n general
dc divisão.

De volta da fronteira
rumaica

• Capcnhcguc, 20 (A. A.) — Sabe-se
por telcgranimas dc Petrogrado, que
chegaram á Bukòvina todas as tropas
qiic" a Rússia 'estava ' concentrando :nas
fróuteiras rumaicas com a. BessarabiaJ
no intuito dc invadir a Bulgária, d<i
cujo intento já desistiu.- *
A censura posital ingleza

Amsterdam, 20 (A. A.) — Noticias
tlc Stol-olmo dizem que enusou alige-
ral indignação, provocando ifcncrgicos
protestos, o facto da violação da cor-
respondencia postal sueca pela censura
britannica. • ,., 

*|
Consta que- vão ser -tomadas medulas

enérgicas em represália a esse acto
considerado attcntatoíio da ncutirali-
dade daquella nação.

*
Os alliados e os Darda-

nellos
Nova York, 20 (A. A.) - "O Bcr-

lincr Taggcblat". diz que ate que ati-
nal os alliados se convenceram da 111-
utilidade dos esforços que estavam cm-

pregando para forçar a passagem dos
Dardancllos. .

O mesmo órgão diz que a política in-

gleza opposieionista a Kitchncr, saiu
enifim victoriosa na Inglaterra o que
a campanha de Gallipoli e.-a pagina
mais triste e vergonhosa da actual
guerra, onde os «franco-britannicos per-
deram' inutilmente seus melhores ele-
mentos, cm detrimento dc outras fren-
tes.- . ,*í

Represálias da Suécia con-
tra a Inglaterra

Stokolmo, 20 (A. A.) — Foi ordç-
nada pelo governo real a detenção de
cncomtnendas procedentes da Inglatçr-
ra, cm represália ao procedimento dos
inglezics, violando , a correspondência
destinada a este paiz.

A imprensa nova-yorkina
e os Balkans

Nova York, co (A. A.) — Os jor-
naes desta capital registrando o facto
da retirada das tropas russas que se
achavam cm Rcni c Ismãil para a Bu-
kovina, ao- mesmo tempo que auguram
uma próxima grande offensiva mosco-
vita nesla região contra os austríacos,
dizem que motivou isso o facto dc se
ter a Rmnania recusado a consentir na
passagem pelo seu território daqucllas
tropas. . . ...

- Esse flicto tem sido aqui bastante
cpmmcnlado c prova a incerteza da
aventura cm que s-c ia lucttcndo a
Rússia.

*

FORENSES
c 6 5*J.

226. 392. 599. 622. 669.

do corrente,
r.s.: 144. 133
709 e 830.

— Realizam-se amanha. 2
os seguintes exames oraca:

1» série — Portuguez — Alumnos ns.:
7O. 227. 233. «=34. =47. =33. =73- =77-
2S7. 388. 290 o .153..

2* série — Arithmetica — Alumnos ns.:
330. 433- 54i. 545. 54<3. 567. 5?2. S.i
e «5.59-

Turma supplemcfitac — 68;. 713. 727.
846 o 8.-C.

i° anno — Portuguez — Alumnos ns.:
159. 183. 235. 267. 269. 274. 083. 295.
301. 304. 30S e 308.

Turma supplementar — 3tS. flc*. 372
e 386.

1» anno — Inglez — Alumnos r.s.:
726. 734. 769. 733. 791. S-3. 3*9-
876. S92 e 900.

Turma supplementar — oo5 c 922.
c° anno — Francez — Alumnos

.-60. 375- 383. 401. 401. 407. 439.
532. 563. 5*8 e 613, «

Turma suppleinemar — 630 c 637.-t° anno — Álgebra — Aíumaoa ns
13. 32. 49. Cg. 1.13. 133 e 154.

Turma aurplcmentar —. 1G4, jgo t C04

¦11.

873.

447.

3<

O dr. Cesario Alvim. juiz da 5* vara
criminal, por sentença dc liolilem, absol-
vcu Jorge Miguel, aceusado de liavcr.
110 dia 31 de outubro ultimo, cm ura
conflicto na rua Assis Carneiro, dispa-
rado tiros-CuiUi.1 Felippe Antônio 

'dos

Santos, José Rodolpho .Monteiro 'o Raul
dc Castro Garcia.

O mesmo juiz pronunciou . liohtcm
Cândido José de Lima e Laurindo ter-
reira, por haverem, no dia 28 de. maio
arrombado uma porta da casa"rt. 48 da
rua Autonicta c dahi roubado uma
grande mala com roupas.

¦— XM* —~"

No parlamento bávaro
Berlivi, 20 — Via Nova York — (A.

A.) — O Parlamento bávaro, estando
•presentes os socialistas que, tomaram
parte nos trabalhos até o fim, appro-
vou. por unanimidade, os novos gastos
militares autorizados para fazer face á
guerra quo a Allemanha sustenta actual-
mente.

*
Tropas alliadas para o

Egypto
Nova Yorl; 20 — (A., A.) — Os

governos das nações aluadas resolve-
ram retirar as tropas que operavam cm
Gallipoli enviando-as para ,0 Egypto.

O embarque das mesmas já começou
a ser feito, auxiliada pelos navios da
esquadra anglo-franccza,

Uma declaração do gover-
no allemão

Berlim, 20 — (T. O.) — O go-
verno allemão nublicou uma declara-
ção official, dizendo que nunca ac-
ceitou o concurso dc indivíduos par-
.iculaircs ou de quaesquer grupos ou

"A LAGARTIXA". NO TRIANON ,
A companhia- Christiano de Souza

çnsecnou hontem; em _ sessões, a. fre-

{mière do exccllente e desopilaute vau-
dcville de G. Féytjeau,' eni 3 actos,
A Lagartixa, traduzido pelo sr. Eduár-
do Garrido. • • * -

A peça não era' inédita. Rarissjmas
será a pessoa freqüentadora de platéa
qué desconheça , o. magnifito trabalho
de Fcydeau: A Lagartixa tem. cm mui-
tissimos theatros, logrado- suecessivos
centenários. Entretanto, onde e quanrio
quer que seja èjiscetiado esse vaude-
villa, por isso mesmo que" elle -c um

trabalho de notável, mérito,- nq gênero,
desperta sempre a attenção das platéas,
divertindo-as a vãléri E se encontra
elementos valorosos para o seu desem-

penho, como suecede com' a troupe que
ora funeciona 110 Trianon, o -. successo
se acha de antemão assegurado. Foi

o que hontem oceorreu, nas tres ses-

soes cm que foi A Lagartixa posta em

ribalta, c é, certo, o que suecederá, cm-

quanto estiycr ella no cartaz do ele-

gante e freqüentado theatrinho da Ave-
nida Rio Branco.

A enscenação do vaudcvillc do Fcy-
dcau foi boa, e o seu desempenho cabal.

A sra. Abigail Maia soube ser a'

Lagartixa formada pelo comediographo
francez: garota, volúvel, desproposita-
da, cocotte conhecedora minuciosa do
calão das rodas licenciosas, e brinca-
lhona. A sua figura concorreu podero-
samente para que algumas scenas do-
conhecido vaudcvillc, sobretudo no der-
radeiro acto, não tivessem aquella des-
intensidade graciosa, que apontam no
trabalho de Fcydeau. A sra. Abigail
tev opportunidade de revelar, ainda
uma vez, o brilhante progresso feito,

graças, necessariamente, á sua própria
vontade e aos seus talentos dc artista.

0 sr. Christiano de Souza foi um
Dr. Petypon correcto, isto é, como
imaginou exactamente quem procurou
crear o Dr. Petypon. Infelizmente, ti-
vemos o dr. Petypon sob os olhos na

ultima sessão, vale dizer depois do in---

tenso trabalho de duas sessões con-
secutivas. E. por essa razão, colhemos
a 

^iinpressão, talvez meio indecisa, .de
unv velho medico um tanto cansadoY
bastantemente forte, ainda, entretanto;

0 sr. Augusto Campos, no papel dc

dr. Mongicourt, foi o^artista, que todos
conhecemos. Esse dispensa referencias
noticiosas. Sabe. como poucos, 

'dar bri-
lhantissiraa vida artística aos .jiapeis

que,.para a ribalta, lhe são confiados.
Ós outros artistas se conduziram re-

gularmcnte bem, notadamente os srs,
Carlos Abreu (duque de Vclmonte),
Antônio Silva (general Grelé), Annibal

(Esterar) e a sra. Herminia Adelaide

(Gabriella de Petypon).
A Lagartixa é, porfim, uma peça que

merece ser vista de novo e sempre.

O CAIXEIRO DISTRAIU-SE

Em vez de coalhadas,
quasi levou a féria

da leiteria
Na rua Marechal Floriano 11. 125 «5

estabelecida com leiteria a firma F,
Neves & C,

Na casa ha apenas um caixeiro,
Hontem á noite entraram na leiteri'

os dois conhecidos ladrões Raul «Feng,
branco, com 19 annos de edade, e José
Corrêa, branco, com 25 annos. Senta-
rám-se a uma mesa e pediram ao cai
xeiro que trouxesse duas coalhadas.

Este iminediatameme attendeu ao pe-
dido dos dois freguezea, para fazer ju!
a" gorgeta, mas ao chegar 4 geleirn
deixou-se ficar, pela agradável tempo
i-atura que'ali sentia.Deante da demora, os doig larapio;
não tiveram duvida: foram á gaveta di
balcãii, que continha '469$ooo,- e lait
dando o fora, quando do fundo do ar.
íjíazem o caixeiro deu o grito de alar
ma. j ,

Perseguidos, foram presos 'jielo guar-
da de ronda, que os transporto-, para a
delegacia do 4° districto, ande forair

Sacramentados «om um flagrante c dc
pois mettidos no estado-maior das gra-
des.

— «—»—• 

A sessão nocturna do
Senado

Sessão aberta ás 8,45. Presidência do
sr. 'Azeredo, -presentes 23 senadores.
Acta da sessão diurna approvada sem
observações. Nem .expediente, nem ora-
dores, nem pareceres.

Na ordem da noite, entra em 2* dia.
cussão o'' orçamento da Marinha, Não
ha oradores. E' encerrada a discussão
das emendas c pareceres respectivos ;
adiada a votação para hoje, por falta
de numero. Entra em 3'. discussão a
proposição da Câmara fixando as for.

«ças navaes para .0 exercício de 1916,
sendo apresentadas duas emendas dr
caracter pessoal. ,• Não lia oradores nem numero para
se votar esta, como a restante ordem
nocturna, que consta' de pequenos cre-
ditos e licenças, .sendo também adiadas
as votações c levantada fogo a sessão.

Hoje, além da diurna, haverá outr;-
sessão nocturna, devendo ser votado eu
2* discussão o' orçamento da Fazenda

Uma joven tenta ton-
tra a vida

Arrufos com o namorado levaram
hontem a senhorita Latira de Carvalho
residente á rua S. João n. .30. cm NI-
ctíteray, a tentar contra a vida.

O tóxico escolhido-foi o clássico. ly-
sol. A dose ingerida foi o "-quantum
satis" para não- matar: meia dúzia de
gottas num copo d'agua, desses cm qur
os cafés vendem refrescos-duplos.

Em todo caso, «a senhorita recebei'
soecorros médicos c está fora dc pe
rigo.

«A RAINHA DAS ROSAS" NO
RECREIO . _. , „ ,,.,

Coube á companhia Citta di Milano
dar-nos, no Lyrico, as primicias da

opereta Rcginetta delle rose, que teve
sua reprise ba pouco, cm portuguez.
pela companhia Palmyra Jlastos-José
Ricardo.

Hontem foi-nos dado ouvir a bella

peça em -espanhol, posta cm scena, no

tssociaçocs para
illcmã nos Estados Unidos-, .por
nieios illcgaes, actos de violência oi*
litálqucr.' otítro meio susceptível dc
ferir o amor'propriri do povo norte-
americano. «O que parece provável é
que os inimigos, apfovcitando-sc da
circumstancia de serem inteiramente
defficicntcs as' commttnicaçõcs entre
a Allemanha e os Estados Unidos,
conseguiram fazer crer que o gover-
no allemão é moralmente responsa-
vel por toda iniciativa anli-america-
na. O governo declara solcnnemente
aos allemães residentes no estrangei-
ro, aos norte-americanos de óriorèm
allemã e ao povo norte-americanó,
qu considera como criminosos
aquelles que tratam . de associar a
causa allemã a actos illegacs contra-
as vidas e bens dos subditos ameri-
canos e contra a ordem publica dos
Estados Unidos, ainda que os seus
autores creiam, assim procedendo,
•prestar serviço á causa allemã.

* * *
Relatório das fabricas de

aço allemãs
' Berlim, it) — (T. .0.) —O relato-
rio annual do Syndicato das fabricas de
aço allemãs informa que a associação
congênere ingleza tentou durante a
guerra comprar aço allcmãti; o que foi
naturalmente recusado -pelo .syndicato
allemão. ¦ ¦ • -' ' '' :.

As estatísticas provam que, durante
a guerra a exportação' :de aço: diminuiu,
porém o consumo interno augmentou
muito. Como exemplo basta citar que
do julho de 1913 até junho de 1914,
a exportação de aço foi dc 45-48 por
cento e venda na Allemanha 54,52 por
cento: cmquanto que^de julho de 1914
--'- 1915, a exportação foi de 33,80

por cento e
"6,20.

defender a causa Recreio, pela companhia Espcranza
íris. f; V' • ¦ .' 

'

Citado o ' nome da grande irgttp.C)
supérfluo será dizer-se qite a monta-
gem i'A rainha das rosas está feita
com muito esplendor*..

Vestir bem, caprichosamente, as suas

peças, ensccnal-as com luxo, adornal-as
com extraordinário cuidado cm setts de-
talhes, são dos .principaes caracleristi-
cos da empresa mexicana que ora nos
visita.- ¦

O que vale, como libreilo, A rainha
das rosas, já conhece de sobejo o nosso

publico, que já a viu c a applaudiu du-
rantç noites consecutivas já no Lyrico,
já nó Apollo.

Quanto á' musica, desnecessário Iam-
bem se nos afigura, pelo mesmo motivo.
dizer algo, bastando .recordar que c cila
composição de Lconcavallo, o festejado
autor dos Palhaços.

Só nos resta, pois, falar do desem-
penho. E, quanto a este, só uos é licito
dizer que a companhia Espcranza íris,
cuja temporada no Rio se tem acecn-
tttado pelos mais ¦' ruidosos suecessos,
marcou, hontem mais uma brilhamc
etapa na sua toun-ée pelo Brasil.

Os principaes papeis foram desempe-
nhados por Espcranza íris. Pcral, Llau-
rado, Palmcr c Galeno, artistas dc in-
discutive-1 destaque do elenco da com-
panhia, o que basta para se ter a cer-
teza de que.ai opereta de Lconcavallo
foi interpretada com extraordinária • ga-
lhardfa, com rtiuita bravura, correcção c
brilho.

Foi uin espectaculo soberbo, digno
dos calorosos applausos que o publico
não' regateou á festejada troupe.

o consumo interno de

*

Natal das creancinhas
pobres

Toram rcmettidos para c.9 festas das cre-
ancas pobres, organizadas fjebs Damas da
Assistência i infância, mais os seguiíites
donativos: d. Anna EsccAar, 10$; d. Del-
phina Tci::cira, 15$; dr. .Fernando Jacm-
lho Osório, 30J; Maria Elisa, Paulo e Car-
los da Silva Costa, 10$: d. Adelaide Mon-
teiro da Silveira. 100$; Rodolpho Hess
4 C, ;oo$ooo. Total até hoje recebido,
rffrSooo. D. Sylvfe 'Cruz de ".emos. 12
pares de sapstinho» de lã; mme. Clerot,
sete vcsiidinnos c oito loucas; d. Maria
Sylvana Olyntio, um bahadouro e do:s ca-
potinhos de lã; menino Mario, 13 vestidi-
nhos, oito camisas e duas eumiíolai; d. Oii-
via da Costa, por alma de seu padrinho,
seis peças de rouplnhas; cm memória da
menina Idi Baumann, a4 peçts de rcupi-
nha?.

Todos os don-tiroí destinados Ss festas >láo 
„ «_;,.•. 

prolongando •

« rua Visconde do Eio Branco, sobrado, deputados. \

A Rússia não quer mais
invadir a Bulgária

Amsterdam., 20 — (A. A.) — Telc-
grammas officiacs do Pctrogrado dizem
que a Rússia desistiu do seu intento de
invadir a Bulgária através da Rumania,
tendo por isso feito retirar as suas tro-
pas qttc se achavam concentradas em
Rcni o Ismail.

As eleições na Grécia
Athcnas. 20 — As eleições hontem

tffectuadas correram calmas.
Os partidários do ministro do Intc-

rior, sr. Gounaris, tr.iuitipharam na
maioria dos districtos. O chefe do ga-
binete, sr. Skouloudis, não se apresen-
tou candidato. ,

Os partidários do sr. \ emzclos, fie
aceordo com o manifesto por este dis-
tribuido, abstiveram-se dc votar.

¦Os jornaes venizelistas coirtrnentam
largamente a situação politica interna
e salientam a nenhuma significação^ da
victoria do governo, visto a opposição
não ter comparecido ás urnas — Ha-
vos.

*
O caso do "Ancona"

Washington. 20 — (A. H.) -— O se-
cretario de Estado, sr. Roberto Lan-
sing. annunciou que a resposta á nota
austríaca apparecerá na próxima quar-
ta-feira.

9
A Câmara dos Communs

Londres, 20 — (A. H.) — Na ses-
são de hoje da Câmara dos, Communs,

>or
ics

Dissidências entre a Fran-
ça e a Inglaterra

¦Milão. 19 — (T. O.) —; O corre-
spnndente do Sccolo cm Paris commu-
nica ao seu jornal interessantes dota-
lhes sobre ns dissidências havidas entro
a França è a Inglaterra, relativamente
á expedição dos Balkans. Emquanto a
Inglaterra va.cillava, a França desem-
'barcou tropas cm Salonica. A Ingla-
terra só. seguiu o exemplo da sua ai-
liada devido ás reiteradas insistências
do governo de Paris. Logo depois, lord
Kitchcncr o o sr. Denys Cochin foram
enviados cm missão especial á Grécia,
de onde regressaram ambos rccommcn-
dando aos seus respectivos governos o
abandono da campanha dos Balkans.
O governo inglez. então, a 3 dc dezem-
brp, annunciou ao governo francez que
se aproveitava dessa circumstancia para
retirar as Iropas dos Balkans c onvial-
as rara o Egypto. As conferências
realizadas sobre o assumpto não deram
resultado. No conselho de guerra que
teve logar no dia 5 concordou-se cm
que o abandono da expedição dos Bal-
kans significava um desastre militar.
Por esta razão, o governo francez no-
vãmente insistiu com o inglez pela con-
tiuuação da campanha.

A 9 de dezembro reuniram-se em
Paris os srs. Asquith, Grey, Kitecbcner,
Joflrc, Briand. Gallieni e Titoni, os
quaes finalmente chegaram a aceordo,

DE PORTUGAL

BATATÃS~PARA A
FRANÇA

Mobilização de uma divi-
' são do Exercito

Lisboa, 20 (A. H.) — O governo da
Republica resolveu permittir a expor-
tação para a França de quatro niil to-
ireladas dc batatas para semente, sob a
condição de, na próxima colheita, se-
rem reexportadas para Portugal seis
mil toneladas do mesmo .produeto.

Lisboa^ 20 (A. H.) — 0 Pais dá
curso ao boato de que y^p ser decre-
tada a mobilização de uma divisão do
exercito.

CARANGOLA AGITA-SE...
LM ._

Com o local da estação
Recebemos hontem o seguinte telc-

gramma:"S. Luzia de Carangola, 20 — O po-
vo de Manhuassu', em "mocting" 11.1
praça publica, protesta contra a collu
cação da estação fora da cidade. Pedi-
mos o amparo dessa redacção para a
causa do povo. .— A commissãò (as.)
Vieente Tarroni, Felippe Salles e //""*•
í7)7do Pontes."

 <>>l» i—'—

POR CAUSA DA SAÚDE DA IRMÃ

Suicídio de um official
argentino

. Buenos Aires. 20 — (A. A.) — Uma
triste oceorrencia cnlutoit o mundo mi-
litar, onde o protagonista gozava dc
real estima, sempre oecupando cargos
de destaque -entre seus camaradas-

li' o caso que o capitão Pedro,Jua-
rez, do exercito nacional, sensibilizado
ao extremo pelo estado dc saud«- dc sua
irmã, que muito idolatrava, nuin instan-
te de verdadeira loucura suicidou-se
com dois tiros de revólver.

A scena desenrolou-se no Hotel Can-
tagallo, onde se achava hospedado, mor-
rendo quasi que instantaneamente. '')

Seu enterro cffccttiar-se-á amanhã,
com todas as honras militares a que ti-
nha direito.

O facto repercutiu dolorosamente em
todos os. oirctilos, sendo que rtinda
mais se aggravou o melindroso estado
dc sua infeliz irmã, cuja morte se cs-
pera a todo momento.

1— ¦¦ » — * m*

General Dantas Barreto
Recife, 20 (A. A.) —, Ó. generalDantas Barreto, ex-goyernadçr1 do Es-

tado, apresentou-se hoje :á 'inspectoria
da região militar daqui. •'¦' \

Recife, 20. (A. A.) -rç.iQ gencra'
Dantas Barreto, ex-goveírpíoi', di ri -
giu agradecimentos aos chefes das rc.-
partições publicas pelos serviços por
estes -prestados durante o seu governo.

. _. .— • mt ¦» 1
O novo -.governo de. Per-

námbuco •
Recife, 20 (A. A.) — O. Diarío, ma

sua edição de hoje, diz que ás primei-
ras nomeações d« auxiliares' .do novo
governo causaram geralmente boa im-
pressão.

Recife, 20 (A. A.) —¦ Assumiu hojí
o cargo de prefeito da capital. .0 dr
Moraes Rego, revestindo-so. o acto <!'
toda a solennidadc.'

INCÊNDIO .'r

O barracão de uma cor-
doaria é devorado

pelas chammas
Na rua Barão de S. Felix n. 132 &

estabelecida uma cordoaria de propric-
dade do sr. Sebastião Alves Rodrigues

Junto a ella ex: te um barracão, onda
costumavam pernoitar dois empregado»
do sr. Rodrigues.

Hontem, «cerca da meia noite, uni
tcrri"el calor foi sc.tido por estes em-
pregados, que sào Mariano Fraga o
José Alves de Oliveira, e que procura-
ram saber o motivo daquella estranh»
temperatura.

Quando isso investigavam, viram que
as chainmas ja devoravam parte do que
no barracão estava armazenado. ¦ ¦

Procuraram incontinenti a porta «
ainda viram uni preto, que se afastava
correndo.

Sem perda dc tempo, correram am-
lios a chamar o «Corpo de Bombeiros
que compareceu, e que cm poucos mi-
mitos dominava as chammas.

Os dois empregados foram levados d
delegacia do 8o districto, onde o delo
gado, dr. Edgard Jordão, os ouviu.
Essa autoridade julga, tratar-se de in-
cendiô proposital, pois o 'barracão está
no seguro, segundo lhe informaram.

No local estiveram o delegado, acom-
punhado dos ¦commissarios Solon e Ma*
cedo, lendo egualmente comparecido ú
dr. Osório de Almeida, de dia na Cen-
trai de Policia.

¦ » mà » _¦

"El Diário" da Argentina
e o caso dos sargentos

Buenos Aires, 20 — (A. A.) — Re-
percutiu, com, grande sensação nesta
capital a noticia da tentativa tlc suble-
vação dos inferiores do exercito brasi-
leiro."El Diário", referindo-se ao facto,
diz que o mesmo é a agonia do predo-
minio militar exercido durante tanto
tempo sobre a politica do Brasil.

EM NICTHEROY

Morreu afogado no
Fonseca

Hontem. ás 6 horas da manhã, quando
passava junto ao canal do Fonseca,
caiu n'agiiíi," morrendo afogado, o nacio
uai José Menezes da Rocha, branco,
solteiro, ile 38 annos e morador á ru»
S. João n. 14, no Fonseca,

O seu cadáver foi retirado pelo Cor-,
po dc Bombeiros c levado para a sua
casa, com permissão da policia.

0 seu enterramonto será cffectuada
hoje.

No Guanabara
Estiveram á noite no Guanabara,

conferenciando com o presidem.-"- da Re-
publica, o chefe de policia e o depu-
lado Ántonino Freire,

DA HESPANHA

Tempestade de neve em
Guadarrama

Madrid, 20 (A. II.—Sobre as mon-
tanhas dc Guadarrama caiu grande
tempestade de neve. As «estradas de
ferro e os caminhos rios arrabaldes
desta capital ficaram Interrompidos.
Diversos trens tiveram por isso de in-
terromper a viagem, ficando bloquea-
dos pela neve. Os prejuizos materiaes
são enormes.

Um juiz em férias
Entra hoje no gozo dc férias o juiz

de direito da i* vara de Nictheroy.
Durante a sua ausência despachará

i_*riamcnío 3o fero o juiz da 2* vara,

O caso da menor Alzira
Na Curadoria de Orphãos, perante 1

respectivo curador, prc3tou hontem 3
menor Alzira suas declarações sobre o
caso cm que se acha envolvido tin
sobrinho do senador Azeredo, aceusáds
de tel-a seduzido e violentado.

Alzira repetiu o que disse ás autori-
dades policiaes, narrando, ponto por
ponto, o que se passou entre cila e a
seu seduetor. Às suas declarações fo-
ram tomadas por termo.

O curador dc orphãos vae officiar 3
policia, pedindo a abertura de um rigo-
roso inquérito e também ao dr. Morael
Sarmento, procurador geral do Distri-
cto, para que sejam tomadas as provi-
dencias que o caso exige.

mW+~m**»p*B
O RETRATO DO SR. BARBOSA

LIMA NA GALERIA DOS GO-

VHRNADORES DE PER-
- 11 — in 11——¦——_—, >

NAMBPCO

Recebemos hontem o seguinte tel»
gramma:" Recife, 20 — Na presença do gc-
neral Dantas Barreto e de grande nu
mero dc amigos do dr. Barbosa Lima.
foi posto o retrato deste na galeria
dos governadores do Estado de P*r>
a_nibuco. facto esquecido durante a «¦
tucção rosista. Saudações, A coramií-
são promotora".

:-:-: \. .-'a-'.-.VÍ-r';'- ií-W
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Concurso de Natal
— DOS —

CIGARROS VEADO, ho "correio di manhã-
1:0003000 EM DINHEIRO ' ~

O nosso concurso dc Natal Jo. "CIGARnOS VEADO" vae despertando,
.ertampat c, Brande cnthiísiàsnío. ,. , .

N-cstó certa men será distribuído UM COXTO Dl. ItuIS. cm dinheiro^ e
in, milheiros dc cigarros da conceituada o antiga fabrica VEADO, ntanuia-
cttiradora das apreciadas marcas ~ "Semilla, do Havana'. ' Vanillo ,
"Concurso" e "ltoyal". São os se. nintes os prêmios em dinheiro:

üm nu
. IM 1)K
MIES DE ÍOO. OOO .

500.000
aoo.ooo
300*000

1:0009000 \
EM CIGARROS : DEZ MILIIE1R09. >-

Cada JüÍ3 coupons dão direito a um bilhete numerado, sendo, entretanto,
imprescindível virem acompanhados dc duas carteirinhas insias ou das frentes
ias carteiras. ,

Ü prazo nara troca dos "coupons expirara cm 23 do corrente mez dc
iléttçmbro. A 

"extracção 
será realizada pela í.otcria da Capital Federal, que se

extrair em .4 de dezembro.
Os leitores do interior podem tam bem tomar .parte neste concurso, bastai)-

do quê, além da remessa dos "coupons" e -carteirinhas remetiam em envcloone.
..lado devidamente, de maneira a que possam Iser expedidos os bilhetes de
sorteios.

Os quinze primeiros prêmios da lo teria de 24 de ¦ dezembro, serão os 15
números sorteados, compre, ènde-se que a coutar do primeiro até o 15°.

A troca d'o eonpon . o carteirinhas nor bilhetes numerados será
feita no deposito da FABRICA VEADO ú rua da Assembléa 94 a 08

A fabrica VEADO dií, pois, aos seus consumidores; vantagens
excépcionnes; Além da quantidade dc prêmios nue distribuo eom os
vales mie são incluídos As carteiras, os seus consumidores, que sao
om numero avultado, terão autora o direito ainda do concorrer ao
novo concurso, bastando a remessa dos coupons quo forem publl-
cados o as carteirinhas respectivas.

Ha toda u vantagem em fumar.
SEJUELA DE HAVANA. VAXtlJ.K. ROVAE o COXCCRSO

AVISO IMPORTANTE —• Por .iiirano encontram-so distribuídos
bilhetes numerados indicando que o sorteio so realiza a 23
do dezembro do 1915, quando deve h.r-se, ií-4 D. i DBZEJI-
IIRO DE 1915, por ser nesse dia quo se frias a extracção da
Loteria da Capital .'cdcrul do 1.000 CONTOS. SOKXEIO
DO NATAIí.

Sociaes

Os sports
TURF

.lOCIÍEV-CLin
Para a corrida que esta sociedade

u-alha 'domingo, -5 do corrente, no
l'rado Fluminense, -em beneficio da
Caixa des Proprietários do Turf, íicou
honlcm organizado o scgttinto pro-
gram-ma!

Tareo Cor.sol.v;"-. — T.450 metr.s —
1:3Òo$odo c cfiotjoo. ~- Estilete, 5'
lálds; Yago, 53; Coiwuistadora, 51;
Cícero, 53; e Gtiaporé II, 51.

r^rco "xá de Ju'ho" — 1.4S0 me-
'ros — t'jíQOÍoúo c ,*oo$oop, — Kor.i-
lia. Monte Ch ri=;'o, Francia, Aluado,"¦íaidn, Pegaso, Er.vcr Paehá o Ace-
¦•hajiza.

Pareô "Prado Flumiilcnsc" — 1.609-Metros —• 1 tjooíooo . e joofooo. —
.trombou, Mistella, Bohôme, Sáxliani
lleau, Soneto, Ca.orna 1* Velhinha.

Tarea "Velocidade" — 1.430 me-
:ros ~ 1 tjooSoòo e 26o?ooa. — Cas-
.•alho, Fausto V, Vite, Wolfs' I.ad,
Barcelona, Liebe, Dliss e Poüu.

Parco "S. . ranoisío Xavier" —1.900
metros — 1:6oo$ooo t* 3. ot$.oo.—Bou-'¦anger, Flamengo, Zeile, Patrono c
itvonsie. c.

Pareô "Animação'' — 1,6*9 metros
• 1:50o$ooo e 3007000. — Insignia,

Mont Rose, Príncipe, 1.0 Pompom,
Miss I. nda, Dãrvid, Buenos Aires, Ca-
dorna, Idyl c Re!a>*.

Pareô "Beneficência') — 1.720 me-
tros — J : (iooÇooo e 320Ç0Ò0. — Mogy
(?uass.. Atlas, Marinha, Ilsb.-ca c
Corncob,

Parco "C. B. dos Profissionaes do
1'urf" — 1.609 metros — 1 :Soo$ooo c
;fio$poo. — Zingaro, 54 kilos; . uli.o,
,;i, c Argentino, 53.

Pareô "Auxilio" — 1.609 metros —-
' :5oo$ooo c 3oo$ooo. — Boulanger,
Jandyra, Z.lle, Cimarra, Vesuviennc,

. íiss l.inia c Bellc Angcvinc.
1. 1» íi

EM PORTO AEKGim
Porlo Alegre, 20 -- (A. A.) — Nas

corridas liontem .realizadas :: o prado
desta, capital pela Protécíora do Ttirf,
Sargento venceu o parei "Coroari Ca-
minha", de 1:3oo$ooo. O3 demais fo-
ram ganhos por Hebréa, Trípoli, Pri-
uiogcnito, Ccyene, Corridou c Tamoyo.

O mecting correi animadissimo, seu-
rio grande a concorrência.

Porto Alegre, 20 — i.\. A.) — Foi
e-'ci:o presidente Ja Protectora do 1'urf
í sr. Armando de Alencar.

'i* :. í*
DIVEIISAS

A propósito do incidente oceorrido
inte-lioutc m , no prado do ltamaraty,
ím apparccido na imprensa, com cer-

íeza devido a informações malévolas,
•ashuiaç.es sobre i\ condueta do jockey
Uomingos Ferreira que ficam juuito
aquém da verdade dos factos.

Segundo ellas, D. Ferreira teria até'cito de policia para garantir a integri-
lade physica do irmão, armando-.-'.* com

itni "casse-títe". Nada disto se verifi-
sou.- Aquelle profissional intcrVeiu uo¦onflicto mv.-ío . ppàziguador, segundo
leclarou na policia o jockey Dinarte
Vaz um dos protagonistas da scona.

Ahi fica a explicação que nos trouxe
«ontem uma testemunha ocular, que foi
t;é á delegacia.

-• Devem ser embarcados hoje para?. Paulo os eavallos Distúrbio o Dread-
lought, que disputarão a'.i. no próximo
lomingò, • o grande prêmio "Criação
.acionai".

*. . :S
>. CO St DiSO.. AQUÁTICOS DA
PEDEUAOÃO r.K.V.SILIilKA DAS
SOCIKDAKS DO «BMO
A tarde dc dominçjo ultimo, se bem

-.-.-.a abrazanie, proporcionou um nm*
biente delicioso de luz e de vida para
.1 realização dos concursos aquáticos da
.. B, ,S. R.

O pavilhão dc regatas achava-se
n*.uito concorrido, tendo-se os espc.ta*
lorts mostrado satisfeitíssimos com a
irdcm impeccaycl sob que correu o

prograninta c o brülio com que sefeoii-
verar.i os seus executantes. ;

O resultado scral dos concursos, que•stiverani debaixo da presidência do
ir. Oliveira Castro, o-esforçado e il-
lustre presidente da instituição prdiuo-
ora, foi o que se segue:

is prova — " Or. Antônio Mendes
le Oliveira Castro" — ioo metros —
lüstrcantcs — Prêmios: liiedalhàs dc
prat_ e de bronze.

Alcides de Barros Paiva, do C. H.
São Christovão, cm 1'.

Armando Marinho, do C. Interna-
:on.>.l Je Kcgatas, .111 _'.

Harpido Borges Leitão, do C. R.
flamengo, em v'.

Tempos, 1'jj" . i'-,i".
e» prova -— "Dr. Wcncesláo Braz"- Honra -— 200 metros — juniors 

.remios: medalhas dc curo o de
bronze.

ção do Rio de Janeiro" — 6oo metros
— Prêmio: medalha do ouro.

Eii.enio Fernandes Vieira, do Club
dc Natação e Regatas, cm i".

Tempo, 11'ii)."'.
4- prova — "Federação Brasileira

das Sociedades do Remo" — . Iatcb
dc " vcater-polo ".

TEAM A:
Andrews

Marinho — Carliío
Friese

Jorio — I.ewerçtt — Ccsar
Versas

Aihaydo Angolu' Vie
Abrahão

Haroldo — Provcnzan a
Virgílio Dias

Resultado: 4x4.
5a prova — " Federação Paulista das

Socicdadc3 do Remo" — Corrida de
turmas — 400 metros.

C. R. Guanabara — ... T.cwcrett, J.
Friese, Carlos Rocha e Fdgard Ribeiro
cm i".

C. R. S. Christovão —Raul Santos,
Alcides Paiva, Vasco Caldas e Salva-
dor Ferranti, em 2".

Tempos, 6'j5" . 6'5*".
6a- prova — " Federação Brasileira

de Sports" — Saltos.
Pauio Joly, único concorrente.
Durante toda a realização dos ocn-

cursos, o publico teve a sua attenção
voltada para um attrahcnte espeeta-
culo, que vem attestar o quanto será
útil ao aperfeiçoamento do lypo da mu-
ler brasileira a pra. ca ncthoJica c
constante dos sports náuticos — o da
natação principalmente, Uma linda c
desej.voí'.. "menina dc n annos, Car-
meu I.ydia, vestida com o trajo negro
que a' moda européa ereou ás nadado-
ras, o qual favorece a ostentação das
perfeitas linhas feminis, executou tlif-
ficeis saltos e nados, que provocaram
justos applau.ps de todos.

A nossa pequena " KeUcrman" deli-
ciou-nos com os predicados physicos
que deixou patentes, justando-os a im-
pcrturbavel coragem.

Chegou ella a «altar do cimo do pa-
vilhão do regatas cònió se fosse qual-
quer dos audazes concorrentes grandes
qu. ali estavam tomando parte nos
concursos.

Carnicn f.ydia pó.ic gabar-se de ter
dado a nota

B.
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DATAS- ESTIMA _.

Passa hoje o ariuiversario. natalicio
da travessa o intclligcntc Ondina, dile-
cia filha do capitão Exupcrio Monte-
negro. A gra.iosa anniversariante rc-
ceberá assim muitos mimos das suas
innuffKras amiguinhas.

>$
Faz annos hoje o sr. Octavio Bar-

bedo, filho do capitalista Antônio José
Pereira Barbedo. "f.

•Passou hontem ú anniversario nata-
iicio da gentil senhorita Maria de
Lourdes. filha do sr. Octavio Masca-
renhas, fuftccionario da lv. F. Central,
e de d. Euscbia Mascarc'nhas, prof:s-
sora cathedratica municipal.

Completa hoje mais um anniversario
natalicio a gentil, senhorita Corina
Saavcdra, filha do estimado industrial
desta praça Alfredo Saavcdra.

Festeja hoj. o seu anniversario ua-
talicio a gentil senhorita Anna Tinoco,
filha do sr-, Deoclcciano Tinoco, fun-
ccionario da Háixada Fluminense. ¦

1.
Conta hoje mais" um anniversario

natalicio d. Anniía do Andrade Neves.

Vê passar hoje o seu anniversario
natalicio d. Conceição de Maria Ran-
gel Tarlè, esposa do dr. Roberto Go-
mes Tarlé, funecionario do3 Correios.

Foi hontem . .iiitó cumprimentado,
por motivo do seii anniversario natal;-
cio o intelligente menino Rubens, fi-
Iho do 3" official da Contabilidade da
Guerra, Oscar Azámbujá' Neves, já íal-
lecido. 1.

Faz .tnnos hoje o joven acadêmico
Benedicto Costa Júnior, filho do mães-
tro Costa Júnior. Os seus antigos íar-
lhe-ão uma manifestação.:.

Faz nnnos hoje o dr. Simões Cor-
rêá, director do Gabinete de Identiíi-
cação e Estatística.

Vê passar hoje o seu anniversario
natalicio a gentil senhorita Olinda'
Bertrand ¦&: -Macedo Fernandes, filha
do sr. Albino de Castro Fernendcs,
conhecido negociante cm nossa praça.

Completa hoje :n_!s um aniuversa-
rio o tenente .hemistocles. da Silva
VonUc9, funecionario municipal.

Tassa hoje a data natalicia do dis-
lineto acadêmico José Gomes Carneiro,
esti mado capitalista na cidade dc Ni-
cthcroy.

Faz annos hoje a interessante Fl.au-
sina, filha do sr. Augusto de Paula
Bahia, funecionario pcfstal.»

Faz annos hoje d. Eulina Carvalho
da Silveira, esposa do major Joaquim
Garcia da Silveira, abastado fazeutlei-
ro e chefe político cm SarifAnna dos
Tocos. .

Faz annos hoj-o a gentil senhorita
Accacia de Souza Moreira, estudiosa
alumna da Escola Normal.

FVjram muito felicitados ante-hon-
tonij o appHcadfi ãlunirio do Gyiiinasio
Nacional Antônio Vieira de Miranda
Évora e sua irmãsinha Maria Emilia,
qive, por interessante coincidência, fa-
zem annos no mesmo dia,'•'.. í* í»
CASAJIEXTOS

Rca!izo'.t-se, a t8 do corrente, em
Manhuassii, o enlace matrimonial do
pharmaceutico José Vásques de Miran-
da, residente na Villa Rio José Pedro,
com a gentil senhorita I. ortpes Mavga;
rida de Barros, sobrinha do sr. José
Felicio Celestino, proprietário naquclla
cidade.

Realizou-se no sabbado. iS do correu-
te. o casamento do tenente Jorge Leite,
desenhista nrehiíecto, com a senhorita
Idíialia de Souza Dias, enteada do. sr.
João da Cunha Magalhães, negociante
de nossa praça.

Foram testemunhas do acto, por parte
da noiva o sr. João da Cunha Maga-
lhães e sua senhora, o por parte do
noivo o sr. Adolpho Uergamini c sua
senhora, d. Déa Leite Bcrgammi.* *. .
XASCIMEXTOS

O lar do nosso prezado companheiro
de redacção Ary Kerncr Pcnna Firme

de sua esposa,, d. Arminda Pcnna
Firme, foi hontem enriquecido com o
nascimento de tuna pequerrucha, que
na pia baptismal receberá o nome dc
Irmã.

!. :. íi
FALLECIMENTO..

'Falleceu ante-hontem, is 4 horas da
tarde, d, Adeiina Augusta da Costa
Pereira, enteada do sr. Luiz Machado"
da Silva, funecionario da Central do
Brasil e cunhada do tenente José Bo-
nifacio dc Souza Pinto.

O seu enterro realizou-se hontem, is
<* horas da tarde, saindo o feretro da
rua Senador Octaviano n. tod, .aran*
'ciras, para o cemitério de S. João
Baptista.

VIDÁl^ON
Para a destruição do 011(0 hálito

Eiii todas as pharmacias o drogarias o no3 d .positos: 7 de Setembro Gl a
03- General Câmara 117—7 de Setombro 99

HEATROS & CINEMAS/
NOTICIAS
THEATROT DA NATUREZA

¦Chega' amanhã de S, Paulo o em-
presario sr. Luiz Galhardo, que vem
activat' os trabalhos do Theatro da Na-
tureza, ctlja inauguração se íará cm 6
do próximo mez à\ janeiro.

Adeautados como estão os trabalhos
de pinturas, decorações c ensaios, tudo
faz prever que será inadiável a grande
festa.

Os actores Alexandre Azevedo, dr.
Christiano de Souza e empresário Luiz
Galhardo tudo preparam para o gran-
dioso cmprchcndimcato, que, á senic-
lhança .do 

"que 
se. fez na Europa o ul-

timautente em Buenos ...ires, terá co-
•mo novidade acolhimento c os ap-
plausos que merece dc toda a população.

Os . cavalheiros empenhados .nesse
certam.cn de arte são a garantia dc
exito para a sua realização. "Oresícs",
a grande tragédia grega, com as suas
grandes massas coraes, forma um espe-
cíaculo grandioso, sublime c ineompa-
ravel. A anciedade do publico, essa
grande anciedade natural pelos grandes
acontecimentos, vae ser satisfeita -a 6
do próximo mez, com toda a pomna
imaginável. .

COMPANHIA LYKICA ITALIANA
Com destino a esta capital, embarcou

liontem etn Gênova a companhia lyrica
italiana dirigida pelos conhecidos cm-

presarios Rotoli & Billoro.
Essa companhia, que vem completa,

com elenco escolhido e vasto reperto-
rio, foi contratada pelo empresário
José Loureiro.

A COMPANHIA DO APOLLO
A troupe que trabalhava no Apollo c

que se acha suspensa pelo empresário
José Loureiro, em virtude de não poder
satisfazer a exigências desarrazoadas,
vas trabalhar no Republica, antes dc

partir para S. Paulo.
... estréa no confortável theatro da

Avenida Gomes Freire cííccíuar-sc-á
no dia 31 do corrente, cotn o Galo
Preto, .sendo ali remontado' todo o rc-

pertorio.
Sabemos que a empresa teícgraphou

para Portugal, propondo contrato a
dois anplaudidos artistas, afim de rc-
forçar o elenco da troupe.

bel, á rua dc S. Francisco Xavier nu-
•mero 404, será inaugurado, depois uc
amanha, o Pavilhão Floriano, recente-
mente adquirido na America do. Norte,
pelo conhecido sportman brasileiro sr.
José Floriano.

Para inaugural-o o seu empresário
organizou uma companhia deveras at-
Intente c que por certo fará suecesso.

— No domingo rcaliza-se a despe-
dida do grande 

' illusionista Raymond,
que duram, a semana apresentará con-
stantes. novidades.

Quinta-feira efícetúa-sc uma extra-
ordinária matinée, dedicada á soeieda-
de elegante o para a qual RaymonJ or-
ganizou um soberbo programma.

CIRCOS
Devido a ter que ser adaptnao com

a 
"máxima 

urgência o theatro S. Pedro,
afim de ali funccibdâr ;i grande com-
panhia eqüestre "Circo Pierrc", ficam
interrompidos os espectaeulos da Com-
panhia Lyrica Popular que ali funceto-
nava.

A companhia eqüestre estreará a 31
do corrente com um sensacional pro-
gramma, que está sendo desde já or-
ganizado, e cm-que tomará parte toda
a " troupe" artística e toda a " mena-
gerie".

O CARTAZ DO DIA

nossa
no emprehendimciito da

S. R.

ESTAÇÃO BÂLNEÃiÃ
Roupas de banhos para ambos os se-

.05 e todas a.s eJadcs, camisas, cal-
ções, sapatos o costumes completes, cin-
tos de salvação modelo Sportman. Rua
dos Ourives n. 25, Avenida n- 52. Casa
.Sportman.

i« I a. . ¦¦
Uma commissão de proprietários e

moradores á rua Barão de Cotegipe,
composta dos srs. dr. Heruridino de
Sá, Albino Pinto-de Miranda, José
Vieira Figueiredo, Albino Ferreira da
Costa a Nicolau Caravelhs, entregou
tini abai. o-assignádo pedindo o calça-
mento da citada rua; sua cx. promet-
teu fazer tinta visita á mesma, afim dc
satisfazer o pedido..

A commissão confiante nas suas pa-
lavras, espera em breve ver esse me-
ilior.tuiento; porque só assim poderão
regressar ás suas residências nos dias
chuvosos.

INGLESAS? 
"iMaizIs"?

Importação directa
Alfaiataria Tngleza

50$, 60$ c 70$000
Ternos sob m.iHJa aviamentos

de primeira qualidade.
Cuidado cotn 03 imitadores
120-11 RUG UAYANA-120

Attonfião—• Em frente ao
Largo da Sé. Casa pintadade encarnado.

Joli.tnnes 'cr..
Guanabara, cm

Vasco de Ali 1

,-1 o C ic Rc

iii Caldas, do C:
Regatas São Christovão, em

Tempos, 3'!?" e 3':.'1.
3° prova — "Campeonato

-aa » »«--«-_B"

.das airecta-
são as case*
no. que com

INGLEZAS ni;;;;r:
rmrag que rr.iprcganu3 nos i
esmero confeccionamos zo preço de

50$, 6o$, 70$ o 8o$ooo
Cu.tlado Jião confundir,

 Telephone 3.3:1  ---
URUGUAYANA J"'*z122

A ira vez de todas as
dificuldades crea-
das pela guerra eu-

ropéã, a

Casa Nascimento
«¦¦¦¦¦¦¦¦BaiBai

continua receben-
do de Paris lindos
modelos de Vestidos,.
PiInsaseOhapcn .que são
vendidos por pre-
ços excepcionaes.

RUA DO OUVIDOR 1*37

OUTRA TENTATIVA DO TIIEA-
TRO DA NATUREZA?
Ao dr. Rivadavia Corrêa, prefeito

do Districto Federal; foi hontcin ciidc-
rcçãd . a seguinte petição:•'Illmo e cxmò. sr. prefeito do Dis-
iricto Federal. -*- José Monteiro & C,
empresários theatraes, totiiamos a ini-
ciativa de proporcionar ao povo gran-
d=s espectaeulos de arte, cm rScinto
vasto, sem pagamento algum pela eu-
trada. Apenas os espectadores que*iiieirafn sentar-se pagarão os seus lo-
gares. 1)0 repertório farão parte, não
só as obras primas da tragédia, como
as pecas nacionaes dc valor, operas,
comédias o opereías.

Pára o grande repertório acha-se esla
empresa em negociações com Angela
Pinto, Eduardo Brazão, Cliaby e .Per-
reira Ja Silva, que desempenharão aqui
"O liei Lear" e o "Avarento", assim
como Brazão representará o "Otheio".
O elenco será completado por artista»
nacionaes de reconhecido mcrilo.

Para o repertório lyrico vae ser or-
ganizáda .. companhia eom elementos
estranseiros c nacionaes, sendo_ certo
que tomarão *>aríe os nossos primeiros
artistas e amadores, lixpostíi a idéa
com a'honestidade e clarcsa do que
sempre usamos, pedimos a v. cx. li-
cinca para realizar estes espectaeulos
no Passeio publico, com as entradas
franqueadas ao publico, .or.io ó de cos-
Ivmci até á meia noite, durante os me-r
zes dc janeiro, fevereiro e março, sein
encargo algum para o municipio. To-
das as despesas extraordinárias corre-
rã'o por nossa conta, assim como os
estragos, para o que apresentamos fia-
dor. , '

Esperamos, por espirito de equidade,
que V. cx. nos defira a nossa pctic;ão,
tanto- mais que vamos offerccer ao
povo divertimentos de grande alcance
insira:, vo, perfeitamente gratuitos,
approxinvando-05 110 esplendor e per-
feição artística aos que se realizam na
Europa com auxilio dos governos c
municípios.

Respeitosamente depositamos nas
mãos de v. cx. es'a . flüütão, para a
qual pedimos deferimento.

Rio d' Janeiro, eo do dezembro de
1915. — José Monteiro & C."

VARIAS

A companhia do \healro S. José
está na imminencia ,le perder o seu
elemento de maior popularidade.

Reicrimo-nos ao actor Alfredo Silva,
que, desgostoso com a rc:Iucção de or-
uenados que o empresário 1'asciioal
. egreto teve de fazer, cm face da
crise, nos vencimentos de todos os seus
artistas, mostra-se disposto a baudonar
o «conhecido theatrinho da praç.-i Tira-
dentes, onde, com grande suecesso, tra-
b.iha ha tantos annos. ,—— Dissolveu-se antc-honlem c.m São
Paúlò a companhia dramática 'Eduardo

Pereira, regressando a esta capital o
actor Antônio Tavares c seguindo para
Gtirityba, a juntarcm-sc a um grupo
dramático quo ali trabalha presente-
mente, as aeírizes Esmeralda Castro c
Xina de Souza.

Xos primeiros dias "de janeiro
liroximo, realizar-se-á, no '.danou,
uma màlincè d'arte.

Po programma constarão as peças —
jBmi busca do ideal, original <la senho-
rita I.atirita Lacerda, o Perdida, dc
maio, -Scldá Potoeka.

Xo pittoresco bairro do Villa Isa-

• PHENIX. _ A companhia dramática,
franceza annuncia a premiéi-c da
peça patriótica — Alsace, original de
Leroux o Camille.'E' um espectaculo emocionante, que
vae levar, com certeza, grande concor-
rencia ao Pheui. .

RECREIO. — Um delicioso espeeta-
culo é o que hoje proporciona aos seus
habituís # a brilhante companhia Espe-
ranza íris'.

Casta -vuscnna, a linda opereta vien-
nense, í um dos grandes suecessos da-
quella troupe.

Os que ainda não assistiram a repre-
sentaçáo dessa peça pela companhia Es-
perauza íris não devem perder a ap-
portunidade que hoje se lhes offercce,
pois otvvirã. uma encantadora musica.

; .'•¦;. *

REPIIBI.ICA. — O nosso publico não
se 'farta; de ir ao confortável tlieai..
da avenida Gomes Freire ver e applau-
Uiro notável illusionista Raymond.

Qs seus espectaeulos são sempre novos
e attraentes, impressionando., vivamen-
te a destreza com que êlle executa as
mais diííiccis c originaes experiências.

llara-liojc'organizou clle um program-
1:1:1; verdadeiramente sensacional.

<*
TRIAKON. — Como sempre suecede

quando";é levada á scena, o vdlidçville
de 'Feydeau — A Lagartixa fez hontem
ruidoso exito no Trianoii.

•Em extremo, engraçada, dc um comi-
co irresistível, A Lagartixa cc.. stitnc
até hoje um dos maiores suecessos hila-
dantes.'Christiano de Souza e Augusto Cam-
pos representam os mesmos papeis que
dcempenhn. im, quando aquclla peça fez
o centenário, no antigo theatro Sánt An-
na, então levada á sceiia_ pela Iroupeidt
que fizeram parte Lttcinda e J.uciiia
SiinÕcí.•

Hoje rcne'.c-3c o engraçadissimo vau-
dcvillel

iS. JOSÉ' — Unia semana clain. esta,
no S, José, Os Espectaclos do Natal
mo o seu caso digno de nota. Hontem
esteve 'a cunha, li quanto a hoje não
é mais preciso vir cm cartaz: basta
que 

' se" saiba' que sobe ú scena A Ca-
boda dc Càxangá, na i° sessão, que está
fazendo suas despedidas, e .nas outras
duáS ..!!. a do Alcguá, que não ponde
ser.representada hontem, por motivo de
moléstia do actor J. Mattos. O S. José
deve regorgitar logo, á noite.

"' '" '"' CINEMAS

PARISIEKS1.. — " Doutor Gar
ElrHama" (o roubo do diadema da
coiideSsa de Sinclairc),- tragédia cm
tres actos et 411 quadros, da fabrica
Nordisk; "Magdalena" (professora di
inglez), interessante comedia, e "Scenas
da vida dos pássaros", film do natural
que nos revela a vida de diversos pas-
saros.

CINE PALAIS -'• "O reprobo", bel-
lissimo drama da Eclair,_ desempenhado
pelos mais notáveis artistas do palco
francez; "Eclair Journal", sempre in-
teressante c bem informado; "ü amor
Lem azas", dez minutos de 'bom rir.

ODEOX. — "Helena", bello drama
de aventuras, cheio de emoções, ^ cm
tres partes; Um caçador das dúzias"
scenas dc comedia desempenhadas pelo
perito artista iriignon;~ o "Miúdo ;"Gaumout Actualidades", interessante
revista mundial.

1)
PARIS, — "Helena". e;n tres actos;"O cadírver do mármore",' drama _ em

tres .partes; "Nicolina' dc Trcguier",
comedia-draraa em dois netos, da fa-
brica Gaumoní; "Miúdo c o .mentiroso"
interessante comedia desempenhada por
um 'pequeno artista; c o ultimo numero
do VGauniont Journal". -¦ *"~,

r_\

P^THl.. — "Cadáver dc mármore",
drahia sensacional da fabrica Gladiator
Filii)s, cm tres partes e "Xicolina Tre-

. uiei'", finíssima comedia, da fabrica
Gaumont', em duas partes.

'¦¦¦.. ¦ 

*

rtír.AT,/ — "O fakir da .V.iV, re-
pdrtigem cineniatographica de "aciuali-

dado.; "O reprobo". esplendido drama,
cm ;tres longas partes, editado pela
fabrica Eclai. ; "O detective Graig",
em cinco longas partes, de Pathé, c o"Eclair Journal", ultimas novidades
mtmdiacs, como extra, na "matinée".

ÍRIS —- O "Escândalo", estupendo
drama da vida real, cm _ cinen longos
actos, da conhecida fabrica Universal;"A nova estrella", drama em Ires par-
tes, admirável trabalho da fabrica Xor-
Uisíc, e "Carlito c Fatly no café", in-
teressante comedia da famosa fabrica
Keyslone.
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Um presenfe
útil vale

por dois

I Um par do
calçado

TEM ESTE EFFEITO

As redueções lios preços
terminam esto mez;

OUVIDOR, 105-U. DGflA.AHA,
G&RIOCA, 38

CAMEBISO, 176 -ESTAGIO Sâ",59
OS CASOS CüRlOSCS. . X

Foi annullado afinal o casa-
mento de mme. Alice

Foi liontem julgada afinal pelo juiz
da .v" vara eive. 1 a debatida questão de
iniilidádè do casamento de d. Patilina
Alice Burstein, ;<lc <_\a longamente nos
oecupámos.

Essa senhora vivia ha muitos annos
em casa dc sua propriedade na Ave-
nida Atlântica, entregando-se ao afano-
so trabalho de dar lições de linguas
cm -casas particulares luvucllo bairro e
cm _ Botafogo.

Ultimamente a sua vida era ttm ver-
dadeird «nãrtyrio, dc que aliás se que.
xava quasi com alarde, tal o gráo do
seu desespero.

Casada eom f.uiz Frenhell, a cj dc
abril dc 1S9,), foi por sentença, do juiz
da 2" vara de orphãos dc S. Paulo, a
2-i de março de 1896, decretado o seu
divorcio, permatiocend. Frcal*dl uo
seu mis cr dc machinista de um dos
vapores que fazem a 'travessia dc Ma-
mios p .ra o Aere. _Vindo para o Rio, a pobre senhora
viu-se logo assediada . or Manoel Ma-
ria Barbosa da Veiga, escrevente da
6'- pretoria, que lhe fez uma corte
cerrada.

Depois dc muito lutar, conseguiu
Veiga uma brecha na fortaleza c certo
dia convenceu Paulina de que o sou
casamonto era agora nossivel, pois sou-
befa que Frenlcell fallecera cm Belém
do Pará a 2. de setembro dc 1902.

Relutou a princioio a senhora, -nas
cedeu afinal c o enlace teve logar a
15 de junho de 1005, dando Veiga unia
justificação na pretoria, 'coni testem.-
nhas, da morte do primeiro marido.

Vencedor, Veiga transformou-se num
verdadeiro - carrasco de d. Paulina,
ameaçando-a de pancadas, maltratan-
do-a e extorquiudo-lhe o dinheiro do
seu trabalho.

Chegou mesmo por manobra- artifi-
ciosas a conseguir a oenhora do pre-
dio de Copacabana.

D. Paulina abandonou o explorador,
aconsslhando-se, ora nas redacções dos
jornaes, ora com as familias que fre-
queníava no sei trabalho de leceionar;
aíé qttc descobriu a arma imprescjndi-

vel contra Veiga. Luiz Frenhell não
mórrerà, conforme aquelle falsamente
fizera justificar. <^,

Com relativa taeilidado conseguiu
cila certidões do registro de óbitos
o.corntl.s 11a cidade de ItcU-.n do
Pará nos turnos dc 1901, 190a o 190J,
não constando a morte do seu primei-
ro marido.

Assim, propoz aceão perante o juiz
da 4- v. ra eivei para obter a decreta-
ção da iiidlidadc do seu segundo ca-
samenío, c nesse sentido proferiu hon-
tem o juiz longa c fundamentada sen-
tença.

A acção foi julgada rrocedente; de
clarádo nullo c insübsistcnte o casa-
nrento ua fôrma do artigo 61 do do-
creto 1S1, de 24 de janeiro de tSja
c condemnado Veiga nas cusir.s do
processo.

ESMOLAS
Dc Gàrlota por alma íft José Nrur.os . il-

veira, reoobcuiios 3$ouu para os iiossoj po-
bres.

A Associação Commejccial
reuniu-se hontem

Rc. uiu-sc hontem, cm sessão sema-
nal, a Associação Commercial, sendo
que alem da direetoria c demais mem-
bros estiveram presentes o presidente
da Câmara de Commercio Internacional
do Brasil e o presidente da Associação
Commercial dc Florianópolis.

Foi durante a sessão lida e app.-ovi-
da a representação dc urotesto 10 mi-
nistro da Fazenda, sobre a sellagetn
dos "stochs", que foi hontem mesmo
entregue ao dr. Pandiá Calogeras. '

O representante da Associação Com-
mèrçiál da Bahia junto á federação das
Associações Commerciaes, fez publico o
telegramma que aquclla Associação^ ilie
enviou, para que pedisse ao ministro
da Viação, afim Ce que seja recon. Je-
rado o pedido em que as Docas do
Porto cediam um armazém provisório
para deposito de inflammaveis perto do
centro do commercio.

A Associação foi de opinião que o
ministro da Viação mantivesse o dos-
pacho já exarado, c que não aiícndia
ao p.Jido.

Nada mais havendo a tratar, foi,
após 45 minutos, suspensa a reunião.

Os fornecimentos ás repar-
tições do Ministério

do Interior
Sob a presidência do dr.Carlp3 Ma-

ximiliano, ministro da Justiça, auxilia-
do pelo director -Ia Contabilidade sr.
Rodrigues Barbosa, director de secção
sr. Carvalho o Souza, r- official Ray-
mundo Caldas c a" Qrunihiond .Alves,
realizou-se hontem, á tarde, no Minis-
terio do Interior, o recebimento e
abertura d^s propostas para forneci-
mento ás repartições subordinadas du-
rante o ar.no de 19'd.

Dos ;3 •concorrentes inseriptos dei-
saram de comparecer seis.

Apenas dois grupos de artigos — o
de material para photographia e de ar-
tigos para carruagens — r.üo tiveram
concorrentes.

'— 1» m» . ¦"'A MUNDIAL"
DE

de X^ta-

Quiz morrer queimada
P.csgostosa das coisas cia vida a nar-

dinha Angelina da Conceição, qi-.e é co-
ziuheira e conta 22 annos de edade,
julgou no "alto tribunal" do seu des-
cri. iíibradõ cérebro que 'era muito me'
lhor abandonar a vida terrena.

Pensou no melhor meio de chegar a
resultado até que dominou o principio
mais exacto deste mundo:-— habitua-
da a accendsr o fogão, eximia nos pi-
téos que, sem chammas, até perdiam o
gosto, resolveu morrer reduzida a"roast-beef"'.

Kmbebeu es roupas que vestia numa
porção de álcool, acccndcu uni phos-
i'i:oro c... uni fogueira diabólica!...

A Assistência foi chamada, chego.'.,
foz: curativos c, como eram graves as
qiieimaditra3, mandou a Angelina para
a Saní3 Cusa. de Misericórdia,

COMPANHIA DK SxGCROS
VIDA

Cipitat. . . . 2,ooo:ooo$oo.
SErDH AVENIDA RIO BR:_NCO, 133

Serie "A"
4.V fallecimento

Tende fallecido em 2.* de junho pp.,
cm Porto Ferreira, Estado de São Pau-
lo, o m. trialista sr. dr. Carlos de Al-
meida e Albuquerque, apólice n. 14S7,
avisar.-, o

-•-•^íéBkí* 3R. SKSÊr. 1 S8"V^5mi 9-9. f&m-tiXyi.

"A MUNDIAL"
COJIPANIIIA DE

13.

DK SEGUROS
VIDA

Capital 2.000 :ooo$oo.
Sede: Avenida Rio Branco n.

SÉRIE "A"
44o fallecimento

Tendo fallecido. cm 13 de julho ul-
timo, nesla capital, o mutualista sr.
José Alves Rol!o_. apólice u. 430, avi-

mos aos srs. mütualistas da meneio-

NUMA KAÜRICA "

Duas victimas de um só
desastre

¦Na fabrica dc tecidos Botafogo, á
rua Barão dc Mesquita, deu-se homem
um dcasstre, que muito emocionou, não
só os operários da referida fabrica,
como tambem todas as pessoas daquel-
le operoso bairro, que tiveram conheci-

lo oceorrido.nada série que, 11.1 sede d',1 Mundial, 1 mc,!!t0 ', 
, 

acha-se o recibo da quota respectiva ', u° desastre foram victimas dois po
que deverá ser resgatado até o dia 9 '(>r-C3 PP?,r?rl03t l™ d°t l"'103, f,cou,,in
. o mez vindouro, nos termos da clati- Ícl^^? Pny^o de ganhar d ora
.,H IV ri™ ínoliees emittidas avante, os meios de sua subsistência.sula IV üaa apol.ee, ?«?"»«?•¦ „. Foi el!c o operário mecânico José Men-

r>¦, ,. 7. 1,,„.,i,„, ii, ,!_,-" des, morador á rua Major Ávila, S.j,Rio, ci do dezembro uc io'io- ..." • "

SÉiRíi.

aos srs. luíuaüstaUstas â a men-
cionada série que na sede da "'A MU>.
1. IAL" acha-se o recibo da quota rc-
spectiva, que deverá ser resgatado até
o dia 21 do corrente, nos' termos da
cláusula IV, das apólices cmiítid.-.s —
A Direetoria. Rio de Janeiro, . dc dc-
zembro dc 1915.

Hotel Nacional, ^DI^°55L-1
Kxce!lf:ue3 acromii.od.u;Ce_ p_;ra famílias ç
cavalheiros (ie Uataüicr.io. Cozinha t!c i4
orilr!::. Diarics de C$ . ;$. ?.-:n di.H..
^$o.ã. 1'c'cph. 4s<>r, Ai>cs t Ribeiro, S

"ESPECIAL"
ni" falléciiiienlo

.Tendo .fallecido cm 8-de setembro
ultimo, nesta capital, o .nitualista sr.
general José üomes Pinheiro Mach.i-
do, apólice n. 93, avisamos aos srs.
mütualistas da mencionada série que,
na sede d'.-i Mundial, acha-se o recibo
da quota respectiva, nue deverá ser
resgatado até o dia 9 do mez vindouro,
nos termos da cláusula IV das apoli-
£25 cr.utúJa.3.

A direetoria.
P.io, 2i de dezembro de r. 15*

»C-<»<iV<a-ff«-
O ministro do Interior declarou ao

juiz federal da 3" vara que na secreta-
ria do Ministério nada_ con;!.. a respej-
te da expulsão de José_ de Almeida I.i-
ma, a favor dc quem foi requerido ha-
beas-corpiifi,

que ficou com os dois braços esmaga-
dos pela engrenagem da machina com
que trabalhava.

Uni seu companheiro, de nome 'Ma-
noel dos Santos, correndo cm seu soe-
corro, foi tambem colhido pela mesma
engrenagem, que lhe esmagou a mão
direita.

A Assistência, prestou soecorros a
ambos os operários, que foram recolhi-
dos á Santa Casa dn Misericórdia.

O estado dc José Mendes é muito
grave.

m T m» » Im

FESTAS de Natal o Anno Bom.
Chamam.3 attciiç.o do3

nossos illu3.rc3 loitorcs, para a exposição
a.-ii.tiea da conhecida casa OOMKS PE-
REI! ,\, estabelecia. í rua do Ouvidor
u. 9t. (J ,/,_:)

¦ 1111 »\\ 4g_ 1 4» U —11
Obteve licença de 90 dias o guarda

dc 1" classe da Casa de Còrrccç. o, João
1'ereira Pinto»

Única o verdadeira cura da quebradiira ou

HÉRNIA
SKM OX-EKAOÃO

noi* meio da CIXTA ÍIEK.MAItl.V KCECTRICA do Instituto ile
Ortoiicdla Incrueiitii — (.'asa Sfutriz, 1'nHs, llueiios Aires, itio
«In Janeiro, S. Paulo, rn S. Juan 11. 77.

PAXEKTB 188.803. 1)13 »KUXELIjA S — MIÍDAMM. Ml 01*1X0
DO CONGRESSO 1)13 PAUIS

Quem cx:!?:a uin CINTO que ilJo seja feito
sob r.icdiila, co;*.:or;ne a gro=Jura da I1KKXI.\,

!)_, maior:», d.13 vezes expõe-se ao estrangulamento
ilo intestino e corre o perigo Ja morte entro iior-

viveis do res.
N. grande l*stabclC'-imciito do sr._ Prof. T.A.ZA-

R1XI tpd.03 03«ápparelbos são fabricado. eoU me*
ilida, conforme ocas) ca enfermidade, não lendo
ííêníiüitiá mola do ferro, são leves c .invisÍTeÍ3,~ ga-
raíitiiido : uinY"~íoiitc:ii,'ão suave o perfeita tambem

d;i3 Hcrnííí*; aa raa»3 Volumosas; podendo, portanto,
o# doente trabalhar ds qualquer officio, fazer escr-
CVÍ03 át gymnast|çá ou cqtút"Ção c ficando ¦co::\-
p!etamc:i te curado cm breve tempo, sem opcfãçüo
alsiimà'.

Ksto maravilhoso CIN*TO tc:n despertado na Ca-
pitai do Brasil uni grande cntliusiosmo, porque
é o verdadeiro alliviò dc milliares de infoü^cj que
viviam sofrendo moléstias horríveis.

Não esperac amanhã, pois qnc a IIER.NIA vae
nngmcncaudo/Üariamentc. — Não applicac nenhum

por medida eàpçciãlmentc para a vo.sa moléstia, pnrque
sem demora onUe podercis encontrar novamente a .AUi

DU c o fim dos vossos soffrimentos.
As jjí?jSoaá qnc moram no interior devem escrever sem demora, q::?, pela volta

d-i correio, lhes envÍarcmÒ3 todas as instrucções descriminadas,, dc fórnia que mesmo
dc lonje poderão obter um appareiho períeito.

Obesidade, ventro eaido, rins moveis, dores rlieumntleas, scia-
tlea, ilehilldado nervosa, curada com especines o modernos apnarc-
lhos elòctiicos.

KEP.VRriCÃO ORTOPED1CA PARA SENHORAS DIRIGIDA
POR UMA DAMA ESPECIALISTA

RIO DE JANEIRO - LARGO S. FRANCISCO 42
Consultas das 9 ás 13 c das a ás 5 horas da tardo

Aos domingos ató ás 12 horas
PEDE-SE AOS SENHORES MÉDICOS DE VISITAR-NOS

Xão confundir este estabelecimento modelo com os numerosos ven-
dedores ambulantes t}a passagem por ostu capital.

TRATA-SE POR CORRESPONDÊNCIA. (A 3313)

\^(^^^^biMjí_^_Wí

CIN'TO >iue não scj. feito
soffrcréis aiul.i maii. — Ide

A MUNDIAL
^Realizou hontem esta conceituada

companhia de sesuros, com numerosa
assistência de segurados, os sorteios
q.e procede jutblicamcrite todos os me-
zi'3 para a distribuição de premio3 cm
diniieiro, cuja somma total ji se eleva
a 4C6:i.!7.;ooo.

Presidiu aos trabalhos dos sorteios
. segurado coronel Marcoliino Antônio
dos . aníos, secretariado pelos segura-
dos Antônio Josí I.anglcy e Jacihtiio
Alves da Silva, sendo premiadas as
ipolices: n. 103, da série 11, com o
prêmio de j5o$ooo, do sr. Antônio de
Araújo I/eal; n. 21S, da serie Kspecial,
com o prêmio de 3 :o. í$ooo, pertenceu-
te ao sr. Darke Davjd de Oliveira
Mattos; 11. .31. da série A, com o pre-
mio de .; ::m;s$ooo, do sr. Ernesto Vici-
ra Cavalcante.

A03 presentes òffcrecen, como de
costume, a direetoria da ^ companhia
uma mesa do doces e champagne,

Segundo ouvimos de um dos directo-
res d'.. Mundial, podemos adeaiilar ao
publico 'iue essa comoanliia vae ad-
optar, no cometo do próximo anuo de
iqiú, -j;-.i novo plano de seguros de
vida de pecúlio fixo, prêmio mensal
fixo a mediante_ módica taxa lambem
fixa, quo poderá ser . aga por anno.
por semestre ou .or mez, com aftso-
luta exclusão do systema aiutualista.
Julga a direetoria d'.-l Mundial cj-.ie por
esse novo mcthodo satisfará melhor á
sua já bem apreciável clientela t

A grande festa de Natal,
na Quinta da Boa

Vista
Para a extraordinária tombo Ia preparadacomo uni do- grandes números da grandefesta dc Katn!, que se realizará uo próximodomingo, ca Quinta da Hoa Vista, foram ain-

da hoiitom offcrccidos vários delicados ob;.-
I cto.., entre 03 quaes destacámos üm rico

panno para mesa, _ oíferta da viuva Oonod
n \nn_i curiosa c interessante salva, òfierta
da viuva üuicliard.

Os preparativos para o interessante festival1 prpsogucm com grande animação c ciithusias-
mo e o programnia organizado para domingo
ó uai dos mais completoa que já sg conse-
guiu no Kio dc Janeiro*. ü.i nortücs da Qúíri-ta abrir-sc-ão ás 10 horas da manhã, eni
ponto c a festa so prolongará até mcíà noite,
pois o programnia comporta diversões diur*
nas* c nocturnas. As.im, o theatro có fun*
cçionarâ á tnoÍtinha. com numero.'? dc mono-
I0303, pócàiasi c dansas americanas; por um
famoso bailarino actualmcntg nesta cidade.

A senhorita, Elsa Eiscnlolir, caracterizaila
do cigana, lerá curiosas sortes o dirá com
a sua sjraça, o futuro dc todos que forem
no.se dia á Quinta. As surpresas do gran-dio.o programma 56 scruo reveladas ao p'a-lílicp dois -lias antes dc domingo, sendo cn*
tjo publicadas na íatògra todas as ínteros*
:. tites par^i üueo compõe.

íi' inútil repelir ouc a festa 6 promovi*
da cm beneficio da Cruz Vermelha Urasilcira
e< d. Hospital Alfemão, a construír-sa nosta
cíiíadç- Os bilhetes pira a tombola c cn-
trada no parque acliam-se desde iá á ven-

¦ da, na rede da I.iaa Brasileira Pró-Ge.-r.-.ania.
j & rua Uruguayana 9, e na Ca=a Aro. i'i

rua do Ouvidor, pt<o prtç. de 1?, o bilhete.

O RELIGIOSO
21 tle dezembro, S. Tfiom.,

apóstolo
A líçreja fcstej.a hoje o glorioso^ avnsiilis
S; X«omê, que foi o retardat-rio crente ti&
Hesurríiijâo, íicaiido por císj motivo o p->
tn.hi dos refractarios á fí, dos inéredulos,
que ?_r..ist...i na sua incredulidade. Como
consta, d: aotaveii hístor'ai.rr., elle pa-
roce (i'.-.e andou pelo Hrasil er.i peregrina.
çao íipostólica, pois cõube-Ihü a ívangcliía*
çüodaiíndia c adja2cncia., r a Antcrícá c-
tãva, .latúralmcntc, compre!:_:-.iida nessas
vagas ! >nyitudes o 1 :.t'.tude..

S. 'phome tambem c tido c-j"v> padroeiro
dós architectos, pedreiros a csMeirus. Ain-
da actualr.ir.ue correio 3?,íuÍí^c ndàgio:"Como rf. Tíiomí, ver para crç"*", Kra uni
apóstolo do liem, era muito i-i.voroso uai
v.m preces. Kra ^. Thomé d. '.la-íão judia;
dizem que naèeeu na Oalllleu o chamava-se
Dydimò, qüa quer dizer gsiric-y.

Rciero n- lv.-a::ge".io que :!. Tlióinc
era de uma simplicidade admirável e d:
Wíija candura ü.im limites, a P?.r dc verda*
dei.ro amor peto -Divino Mcstr., A tradição
a^Vibuü-líiei .vri coitiposição .'> "Credo",

o artir;) qua diz: '*... F, rcs.i5C.toii ao ter-
ccira dia."

A i cgrcle- do Miiáo, .Tire; •'i e Millajor.i
estão enriquecidas com a.s rcliquias dcôíi
glorioso sa:iio. Di: Qrigenej !.': .. Tlioieí
cvahgclizou o* 'Parthaí, que naquclla époej
dominavam a Pérsia.

A 'Egreja li.r.a celebra a'"sa. festa . rii
ei de deaembro e a gresa a > le outubro,
e, entre o- Indioo, oo dia i •'; inibo.

KWSTOLA — A Kpi.olu de boje i do
Epli. .(e. II) e nos diz o iiegülntei"Já :ião soís estrangeiros, '.em foraitei-
ros, _ senão concidadãos dos Sititoa, c do.
mestiços d; .eus: edifieados sobre o fun*
damento do- Apóstolos, o loi Prophetoj,
de Que Jesus Christo i a prt. :ip'ál pedraangular. Em quem todo o ediii;io bem
construído cresce, pira ser Terapia do Se-
nhor. Um quem íambem vis entraei*.n.
consírucção deste edifício, para scrd.s mo*
raii de Deus, peto lispiri•) í.i.ito."¦liVASGÇUIO -- O Mvaajelho de hoje
c ds João (:. VIII) c :;•• ensina o .-:.-

"Vinda j.i a tarde daquelle da primeiroda semana, e cerradas as ;nríai, onde os
Discípulos, ?jr medo dos Judeus, 60 ti*
«Jmni juntado: veiu Jesus, e por-r,e no
rnci%> , ç ii:çj di.se: i'ai õ;ja"-comvoscò.

. , dizendo iiti, mostrou-lhes .13 mãos, •!
o lado. 1-1 os discípulos se álejriram muito,
vendo ,io Senhor. D'.sse-.ie", pois, Jesus,outra vez: P.w seja conivoseo, Como n
Pae _o enviou, assim ca vos envio. K,
havendo dito isto.^ soprou íobr; elles, ;
lhes disse: Recebei o 'JJápirjto Santo: ao-i
que vós perdoardes os peecádos, lhci se-
iv. 1 perdoados: e aos que v.j. 03 retiver-
des, relidos lhe.s serão, li Tlüm., uni doido.-.e, chamada i Uid'r.10, não estava com
elle., *|U.íJj veiu Jesus. Uis3?ra:n-lhe. poi.-:,os outros discípulos: Vir. 05 :¦> .Senho:.
Poréiu, clle ihes '.iisse: Se :iã) vir em sua'
mãos o sújnal dos cravos, ; 1180 inelter
meu dedo nõ logar dos cravos, : não met-
ter minha, aãq em seu lado, üão hei de
crer, V, oito dias depois citavam seus dis-
cij)u!osi outra vez d.'utro, c com '.-lies Tlw-mi. 'K veia Jesus, fechadas iã :*s porta.,e poz-s'e 110 '-.-.eio, e disse: P.iz sej. com-voseo. Depois disso 1 Xlio.-.ie: mett.* aqui*c:i dei-, o vi minhas mãos, : :h.g,i tunmão, e mette.a rn meu lado, : não sejui
inòrcdulo, s;uão fiel. Respondeu 'i'honié, :i
(Iisse-llte: ijenhor meu, e Deus meu. Disse-
lhe Jesus: Porque ir.e viste, ¦> Thomé,
crcs.ç: beataveatitraaos os que não viremc crerem. Muitos outros prodígios fez Je-s.;s om .presença dc seus di.-i.ipaloa, rjuc
;:'cite üvro :ião estão escrlptos, Porem, ¦:¦;-
tes se e-t.-ever.-.:-.], p.-.ra que ¦eroiáes qii'iTosus e o Obrigo Filho Je D:.:5; e, pã.-.ique crendo, tenhaes vida ca :e'.i "lom»."
MISSAS PAI.OOHrAKS, COMPKO-missaks 13 oosvmvvAm

igreja da .>•),-<,1 Cru. dai Militares, i"o horas, pelo ..ipelüo mdnseiitor loáo Pio
iÍ09 Santos, e:n louvor a 3. Pedro Con-
ceive .
¦rSíWâJ'&,Ceraldo da Alto da Bjil-.ista (Tijuca). as úilo horas.

ilalris e'e .')". Francisco Xavier dj Eli-oenho Velha, íi 3 ioras, em louvor ao pu-drociro.
llttria do SS. Cor;;c> J* Jesus, ás í

horas.
• iíi7ie;'a iíj C.ii!.uf_ de ..e,:ío Antônio,
ao •. horas, com 'benção -io to. Sacra-menfõ;

Egreja de S. Pedro — Hoie hiverá, .:?
7 horas tia manhã c ao ihoio:dia; coro, nelacongregação,

^ V.; Goiifritla das Marlyres 3. Gor.eal,Careta ei,, Jorge — \a egreja desta Con-irana, dia ;.i io corrente, is o horas, sericelepraüa missa em louvor io glorioso mar-tyr S. Jorge, defensor da fé cliri.. ã.Apo- o santo sacrifielo da missa, 6 rev,rap::,ai, deante da ir.:.iger.i ie ri. Jorge,benzer. «1 geral a todosj es iicio devotou
presente ..ao aeío.

So lia.. 7 do corrente, na mesma egrej,-,sen celebrada,.missa, as >j hora3,«cm lo.*vor ios gloriosos marlyres á. Cosmo .s. ,Dannao,Essas missas serão acompanhada, -a liar*monium, s cânticos sacr;.s.¦_"0s íieis devotos desses santos cneonlra-ruo, nesse da, na egreja, as '.'.•llinhas b::>"tas de s. i.osa;» e ,S, üámião.
Capella „. \'asss Senhora das Dores (To*dos os Saütii) — Como nos anno.i ante-nor:s, eor.i todo o esplendor, reillizani-sonesta elegante capella as festas do Natal, d)modo seguinte: '
>*o dia ei, _ meia-noite. íeri logar ãmissa solenne, cantando disti.etaa senho-

rte^so?i a <-i.r«çao ; .0 tenente Marlan.
Chaves. Em um artístico coreto, armadoaolado da lapclla, tocara, das o horas dar.oi.e er.l deante, uoia excellcnte banda mi-luar, havendo, sorteio de ric.i prendas.Apos a missa será inaugurada 0 rica...resepe, trabaluo do sr. Octavio Brand.lo,ncanao ,0 mesmo exposto á visita dos fiei 1,das 7 a3 .j horas da noite, otó o dia do

«¦ ¦»«.*¦»¦

Massa tfe Tomate- ^'sSÉÜS
de Co.iserva.o Alimentícias.

tfanufac tor.i

-^<«-<5ía-.-Ct»
O ministro da Fazenda (leu provi--

mento, por equidade, ao recurso inter-
posto por llorigny & C>, du d.cÍ5üci
dn Alfândega desta capital, que lhe im.
P02 a multa de 50 ''Io sobre ,-13 taxai)
devidas por mercadorir.s que importa..
ram pelo vapor Perosi, por falta «Su,
spresentaiio de facfura wtwxáí. . «aI

¦• 'V0F

¦¦¦:&
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-/,_-^.*;„. te. ¦. :.:?,-.**-: '-u^.JS^^i. vv^^£i_âii_ú-_râ)tt«



tjBwçi'^'.-.•#,^ r.jV. Í*rí**fã3?^5*í<}'-.??':?;l '•ii5'''L':.:'/ :¦:¦• .'¦"'¦:'¦ •CORREIO BA: MANHÃ — Terça-feira, 21 de Dezembro de 1913
'.^KtA'- *"**•, 1Í

•fi:-1;

?¦;¦

UMA MERCÊ PARA AS MÃES
.4*1

A "Vastline Chestirougk" i o* melhor unguento para acutii.
Deve ter empregada desde a mau tenra infância. É conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as.maòa macias e rapidamente
allivia ai escoriações, queimaduras, chagas e todas as irritações
menores da pelle. Insistam em receber a" Vastline ChestbrougV*
como originalmente «condicionada e vejam que tem o nome da:

CHESEBROUGH MFG. CO.
(ConaoBdried)

NEffVOU LONDRES MONTREAL
A'VENDA,««TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS

Ma rua Santa Sophia dão-
se casos de typho

Apezar de algumas negativa» que pre-
tendem ser tranquillisadoras, a verdade
í que casos de tipho numerosos vão ap-
parcccndAcm varias ruas desta cidade,
e em pontos afastados.

Ainda hoje somos informados de que
se deram muitos casos fataes de typho
na rua Santa Sophia, próximo á praça
Saenz Pena, na Fabrica das Chitas. .

Por isso, pedem-nos os moradores da
referida rua chamemos a âttenção da di-
rectoria da Saude Publica e da Pre-
feitura para o caso, visto que isso é
devido talvez ao flessimo estado de -cal-
çamento daquella rua que, ao menor
chuvisco sc transforma etu^ verdadeiro
lodaçal, apodrecendo depois ao sol abra-
sador do estio.

A rua Santa Sophia merece, rpois,
que a Prefeitura lance as suas vistas
para o scu calçamento, ou melhor, para
a sua falta de calçamento, que muito
prejudica os seus moradores.'lambem a Saude Publica deve tomar
conhcimnto dos casos fatas <le typho que
ali se deram, afim de combater a tempo
a reproducção de novos casos.

ii » *w » a»

Gottas Virtuosas dte0ESon^
Curam hemorrhoides, males do . utero.
ovarios, urinas e a uropria Cystitc.

*¦««¦«¦

Uma violência
O sr. Hermogenes Luiz Machado

procurou-nos hontem para narrar o se-
Kuintc: é estabelecido coin casa dc pen-
bíio á rua Visconde dc Uruguay, nu-
mero 186. .

Como tivesse um hospede atrazado no
pagamento do alguel "do 

quarto e da res-
[lectiva pensão, pediu a este, com bons
modos, que abandonasse o commodo que
oecupava, an que acccdcu o devedor, dei-
xando depositada a sua mobília c;u du-
tro quarto, pelo que se comprometteu
a pagar o aluguel de 10$ mensaes. .

Qual não c porém, a surpresa do sr.
Machado, quando a policia do i* dis-
tricto lhe invade a jçasa, para retirar
dali á força, os moveis do hospede dc-
vcdorl

Levamos o facto ao conhecimento do
chefe de policia, por se tratar evidente-
nientc.de uma violência policial, sem
a menor justificativa.

AVISOS
CORREIO — Esta repartição expede

malas pelos seguintes paquetes:Hoje:
Itapcruna, para Ilhéos, Bahia c Ara-

caju, recebendo impressos até és 6 lio-
ias, cartas para o interior até ás 6 e
i|2, idem com porte duplo até ás 7.Depois dc amanhã:

Itajubâ, para Santos, Paraná, Floria-
nopolis e Rio Grande -do Sul. receben-
<lo impressos até ás 8 Iioras, cartas
para o interior ató ás 8 i|s, idem com
porte duplo até ás 9 e objectos pararegistrar até ás 18 horas do dia 22.

Sexta-feira:
Mont Rose, para Bahia, Calláo e

Marselha, recebendo impressos até ás
10 horas, cartas para o interior até ás
10 11-3, idem com porte duplo e parao exterior até ás 11 e objectos pararegistrar até ás to.

«II!
C;t!»itjil rV(1<*rtii

Rasumo dos nremlos dn H lnteria
do plnno n 333. 261- extracçàr. donnnn rle 101 f». realizada em* 80 de
do-embro do 1915

PIMÍMIOS 1)1' 16:00010(10 A BOugOOO
114GI 16:n00*í'ii0
14604..: Stnoojoon
*o2'i0 SiOOUflnfiQ
10"8 1:00 «HO36293 1:000 000
56*26 líOOOjy-vO
23b3 ' 5;iOqnO0

22«7 ,.... sonfooo"6518 600$0i)0
PHK.MIOS DE 8005000

1051 7998 11164 13R99 16186
24KÍ0 26463 297J7 3si44 30196
45737 47974 48077 515(3 53386

5'(Ml 5K359 69798
piiHMios nu inosooo

371 I0H 3109 3954 5OS0
5161 G522 8957 14078 1433'/

170 '9 173S2 23929 24976 29157
89950 3n383 36290 36337 3W9
3887:1 4UII3 46U67 47371 51044
52053 52O03 55694 55"63 5S725

APPROXIMAÇOES
11460''e 11462 '. 200)1000
14603 o 140"5 100-000
45239 o 45241 lOOjilOn

ÒtíZENAS
Í1461 a 11470 60WOO
14601 a 1 '.610 3HS001
55231 a 45210 30SOoO

CENTENAS
11401 o UÜOi 20«i«'O
14601 a 1471)0 8;-í 'Ou
45201 a 45301) 8.>U0O

I odos <<s .,úmeros iermi'iados-aiii
61 tem 45100.

'Todos ns i.umetos terminados em
1 tem Ssuiiii, exceptuundo os termi-
nados om 61.

O-ftJcal do governo, Manoel Cosme Pi««f
O dircctor.presidcnte, Alberto Saro>va di

Fonseca.
O director-assisfente. dr. Antônio

Olyutho dos Santos Pire*, vice-presi
dente.

Empresa de Loterias da Bahia
llesumo dna promios da 21- cx*

tr-iccâo do 1915. pl.mo n. 11 A, rea-
Hzada em 20 de dezembro de 1915
sob a presidência d dr, Edgard
Doria fiscal do governo.

190' cxirnccào do 1915
PRÊMIOS DE IOiuOuS A 2OO5000

14R39  10:n00<!000
46993 2-i'OOSOl'O
6301 5O0S0OÜ
11384 30'SO"1
69125 ;.... 3U*>S""0
2443 2005(10
120:9..... 20*01)
12747 2 OS 00
£0347 20 S<""<*
SI5348 2i0íu00

PRÊMIOS D15 lOIgOOO
383 4375 12«-79 195R5 25372

209S6 27875 44125
ií, P.:!'M!iiS isli 5ÚS"00

11503 12827 25147 31330 36108
42363 46144 54987 5'>312 56507

APROXIMAÇÕES
14838 o 14*40 751011"
46992 o Í6994. 50S'O0
63IC e 6309..... 25Í0U0

DEZENAS
14831 a 1W0 lOSflnO
46991 a 47000 105000

6301 a 04)0 lOJO^u
'ENTENAS

14801 a 14900 3'OOft
469D1 a 47u0 3 0iO

6301 a 6400 3$ un
Todos os numeros tormlnados em

39 tCm 2S00U
Ti idos os numeros terminados em

9tem 1 0.0
Os numeros premindos pelos 2 fi*

mies do primetr. prêmio nào tem
direito a lermin içõos simples.
Os concessionários J. 1'edrnira & C'

INDICADOR
ADVOGADOS

DE. AMALIO DA SILVA — Rua Uru
EUayana n. 7, 1° andar.

DR. ANTÔNIO MA3ARIN0S TORRESRua i° de Março 24, i" andar. Te!
.1242, Norte.

DR. ANTÔNIO GILVEIRA NETTO
communica que mudou scu escriptorb
para a rua General Câmara n. 37, 1"
andar, onde recebe ordens. Tci. Norte
I7QO.

DRS. BAPTISTA DE LEÃO c LUDGERO
FEITAL — E-scripturarios de advocn
eia — Rua da Candelária n. 23, Tele
phóne: Norte 911.

DRS. CARVA" HO DE MENDONÇA
(M. I.) c SAL'GADO FILHO — Ad
vogados. Rua do Hospicio 27. Tel
S.304. Norte.

DR, EUGÊNIO DE BARROS — Ru.-
do Hospício n. 12. Te-eoh Nn«-*e di.r

DRS. GASTÃO VtCTORtA.' JOSÉ FOR
TUNA c EDCARDO LIMOEIRO—En-
carregam-íe dc todos os trabalhos da
sua profissão nos tríbunaos do Bnisil
e nos de Portugal, onde se representa-
rão mediante proficientes advogados.
Adeantant custas, r, Assembléa n. 22,

DR."hERBKRT MOSES — Rua do Ro.
sario 112. Telrphs. 5.427 Norte e Sul iq6.
Das 9 i|2 hs 11 c das 3 i|a ia 5. En-
dereço telcgr. Ida Rio. Caixa do Cor-
rcio n. 1433;

DR. MILTON ARRUDA — Encarreva-sc
de quaesquer processos civis, commer-
ciacs e orplianolo?Íco5; trata de quaes-
q.uer causas. administrativas, aposentado-
nas, montepios; tem representantes nos
Estados e cm Portugal e adeanta custas
para inventários c demais causas. Rua
Sete de Setembro 18 (tel. Cent 1812).

DRS. MURTT.IO KÕNTATNHA.' ADEL.
MAR TAVARES e HUMBOLDT FON
TAINHA. — Das 10 ás 5 da tarde
Rua do Ouvidor 94. i° andar

CASTELLO BRANCO — AdvoRado —
Encarrega-sc de cobmncas commer-
ciaes.^ concordatas, fallencias, inventários,
despejos, executivos c todos os processoscommerciaes, civis c criminaes, aduin-
tando todas as custas do cartório. R. do
Carmo 58, das ío lis 12. Tel. Norte
n. 3120.

NORBERTO LÚCIO BITTENCOURTAdvogado. Causas eiveis, commer
ciaes e criminaes. Defesas no Tribuna'
do Jury, no Foro Federal c Municipal;
prncíi Tiradentes n. 85, i° andar.

A. LEAL — Encarrega-se de acções, co-
brancas -de notas promissórias, conta-
commcroiaes, fallencias, concordatas, pe
nhorafl, despejos, minutas de contratos e
diswato-s, privile-gros, inventario.*^ ' habi
Ittação para percepção dc montepio ei-
vil e militar. Rua QUllnn'n ' ¦ 'Sn1' 1

CLINICA MEDICA

DR. AGENOR MAFRA — Consultório e
residência: Avenida Gomes Freire 158;
consultas das 2 em deante; teleplione
1.024 central. >

DR. AGENOR PORTO — Prof. da Fa.
ouldade. Cons. Hospicio, 92, das 2 ás
5. Res.: Marquez de Abrantes 12, tel.
288, Sul.

DR. ALBERTO FRIEDMANN — Mo-
lestias dos pulmões. 1-urnudo cm Vicu
na approvado pela Faculdade de Med
do Rio de Janeiro. Cons.: rua da Al-
fandega n. 55, dc 1 ás 3. Clianudu..
rua Bambina n. 36. Tel. Sul 691 .

DR. ANTÔNIO PACHECO — Moléstias
broncho-pulmonares. Tratamento da tu-
berculose pulmonar por injecções intra-
Uacheaes. Res. rua do Bispo, 221, tel.
i.(z2, Villa, Cons.: rua dos Ourives
3», de 2 ás 4, tel. 3.731, Norte.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade dc Medicina.
Consult.: rua dos Ourives 29, dç 1 ás 3,
terças, quintas e sabbado*. Kesid. • tra.
vessa Cruz Lima 21. Tel. Sul 893.

DR ALFREDO EGYDIO — Clinica me-
•dico-cirurgica. Esp.: Mol. das crean-
ças. Vias urinarias. Cons. R. Conde
Bomfím. n. 817 (Pharmacia Ke. e
dVAguiar), das 8 ús 10 hs. da manhã, e
Senador Euzebio so (das 12 ás 2).
Resid. R. Conde de Bomfim n. 793
(Tel. Villa ;8S).

DR. J. CASTELLO BRANCO — Clini-
ca medica em geral. Cons.: rua da
Quitanda n. 11. Tetepti. Só, Central.
Res.: rua General li ruce 107. Chama-
dos a qualquer hora.

DR. C. BRAUNE — 'Longa pratica dos
hospitaes da Europa. Clinica medica.
Esp. coração c estômago. Cons. rua de
S. .lo.íé 112. de 1 ás 3.

DR. CAETANO DA SILVA —"Esp. mo
lestias pulmonares. Cons. rua Uruguayana
35, das 3 ás 4, ás- terças, quintas e sah-
bados. Resid. r. 24 dc Mulo 154.

DR, CASTRO BARRETO — Assistente
de clinica medica na Faculdade dç Me
dicina. Cons.: rua da Assembléa 72,
(das 1 ás 4 lis.). Res.: Aqueductp n.
156. Te1. 6.077. Central.

DR. CUNHA E MELLO — Medico do
Hospital da Misericórdia, Clinica medi-
ca: rua S. José 112 (cm frente fio Ho*
tel Avenida). Tci. Central 6.270. Res. 1
rua Ypiranga n. $o.

DR. DAEIO CALLADO — Clinica me-
dica. Docente da Faculdade de Mediei
na. Consultório: Assembléa 43. ás sc-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 3

DR. FLAVIO DE «MOURA — Clinica
medica. Consultas na residência das 12
ás 15, ás segundar,, quartas e sextas.
Res.: rua Uruguay, 268. Tel. 1050,
Villa.

DR. GAMA CERQUEIRA — Moléstias
internas, gymnccologia, vias urinarini
Longo cxerckio profissional, c pratica
recente nos hospitaes de Paris e Hei*'"
lim. Cons.: rua da Carioca 41 (2 ás 4)
Resid.: rua N. S. Copacabana 621.
Teleph. 1684. Sul.

DR. 'GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberrulo-se por meto dc ura proces»
so especial tendo .onseguido a cura ra
dical nesta capital nas centenas de do*n.
tes atacados de tuberculose dos pulmões,
da Jaringc c dos intestinos. Tambem
pratica com o; processo de "Fornalim1.*

-, em casos cipeciaes que se prestem para
csea operação. Cons.: rua General Ca-
mara 11. 26.

DRT HENRIQUE DUQUfc — CoirerJiü.
rio: rua da AsseniMéa 1'j, residencial
Avení^r nnrr.cs'Frc:re 114.

DR. J. MASTRANGIOLI — Assistent
de clínico medica na Faculdade, Ex-Ín
terno do Hospital Cochin de Paris. Sc-
viço do prof. F. Widal — Molctias in-
ternas — Consultório c residência: rua
Paulo Frontin n. 5 (esquina da aveni-
da Mem dc Sá). Tcleph. 6.065, Central•Consultas das 2 ás 4.

DR LINO DAS NEVES — Doutor cm
medicina c cirurgia pcla Universidade
dc Berlim. Especialista nas doenças do
estômago, figado c intestinos. Clinicu
geral; rua da Asscmblca 58.

DR. LUÍS ROMÉRO — Das Faculdade-
do Rio, Lima c Paris. Das 14 n'„ i-
horas. Consultório c residência: rua da
Assembléa n. 81.

DR. MARIO DE GOUVEA — Clinica
medica, partos c moléstias de senhora-
Cone. R. 24 de Maio 64 (5 ás 6), á-
2«s, 4's e 6-s. Resid. Rua Bella Visla
n. 20 (Engenho Novo) Tel. Villa 161.

DR, MARIO CUNHA — Medico, ope-
rador e parteiro. Doenças 4a?_. senhoras
Tratamento especial das moléstias vene-
reas. Consultório: rua r de Setembro.
96, de 1 ás 3 da tarde.

DR. OZORIO MASCARENHAS — For.
mado c laureado pcla Fac. de Mcd dr
Paris, «-.-interno dos Hospitaes de Paris
Cirurgia cm geral, vias urinarias, mo'
de senhoras, cirurgia infantil, cinurgi
da garganta, nariz e ouvidos. Consulto
rio: Avenida Rio Branco 257, 20 audai
da» 3 ás s. Tel. 940, central. Rès. Võ
luntarios da Pátria 220.

DR OSCAR DE CARVALHO — AveM-
d. Gome. Freire 55 (teleplione 4.9UH
Central.

DR. OSWALDO DE OLIVEIRA—Pri,
fossor da Faculdade de Medicina. Cons. »¦
rua 7 de Setembro 33 (tel. 3-17°, C).
ás 2«,8, 4».s c 6\s-fciras, das 2 is s
horas.

DR PEDRO MARTINS — Especialidade
Doenças do estômago, dos rins, do figa
do e do coração. Cons. r. Asscmblca 79
Tel. Central 2G31. Ucs. rua. N. S. di
Copacabana 090.

DR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA -
Clinica medica, parto? e moléstias das
senhoras. Cons.: rua S. Josc 112 nf-
terças, quintas e sabbados, das 5 ás 6 hs.
Tel. 6.270 Cen. Resid. run Josc Boni-
facio n. 52. Todos os Santos. Tel
1856 Villa.

DR. TEIXEIRA COIMBRA — Clinica
medica, pelle, syphilis e vias urinarias
Appl. 606 e 914. Cons.: rua Acre 38
•sob, das 10 ás 12 e d*is 3 ás 5- Te"
3.365, Norte. As consultas são grátis
aos pobres. Attende a consultas e o
chamados dos interior Res.: rua Alegre

DR. TAMBORIM GUIMARÃES—Doen
ças internas, especialmente da infância
Cons.: rua da Quitandi n. 11, das 2
is 5 horas. Teleph. 86, Central.

MOIiKSTIAS DO ESTÔMAGO, PI-
GADO, INTESTINOS li NER-
VOS AS

DR CUNHA CRUZ — Ui.or üos uc, .
mentos "Salvinis" c "Gottas de Saúde"
para a cura radical do habito da em
briaguez. R, da Carioca 31, das 3 ás 5

MOIiESTIAS DAS SENHORAS.
PARTOS, OPERAÇÕES, VIAS
URINARIAS

XLINICA MEDICO-CIRURGTGA DO*T7DR. A. BARRETO PRAGUER — Com
pratica de suas especialidades na Eitro*
pa. Partos, "moléstias das senhoras e da
vias urinarias. Consultório si rua Uru

Suayana 
n. 8, das 3 ás 5 bafas. ' Re-i

encia: rua Marquez de Abrantes 142.
Telephone 299 Sul.

DR. LICINIO SANTOS — App. do 606 e
914. 'Cura rápida da gonorrhca e sua**
complicações, da prisão de ventre, d-
corrimento das senhoras c da impoten.
r- Tv-t'- "i "•¦'v:»,(-7 nos ca-.'»s :n*.'c _

Cons: 7 de Setembro, 133. Res: Uru-

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
ftas hemorrbaglas uterinas, corrímentos,
suspensão, etc, sem operação. Nos ca-
sos indicados, evita- a gravidez. Cons.:
rua Sete de Setembro 186 de 9 ás 11 e
de 1 ás 4. Tc.ephone 1.591.

DR RAUL PACHECO — Clinica medica,
partos, mollestios dc eenboras.. Trata
mento especial dos tumores malignos d
pelle c do câncer do seio. Cons. Ourives
38, de 1 ás 2, Res, Haddock Lobo 383.
Tel. 4082, Central.

DR. SILVA FROTA — Clinica medica.
Espec.: parto?, moléstias das senhora-
e creanças. Cons. rua dai Quitanda 45-
das 2 ás 5. Tci. Central 1.150. Resid.:
rua N. S. de Copacabana 947. Tel.
Sul 1.679.

DR. VALENTIM BITTENCOURT -
Parteiro — Cura tumores dos seios e
do ventre, as moléstias de vias urinarias,
genitaes, as" metrites, os corrimento-
uterinos e vaginaes e rcgularisa a mens.
truação por processo, scu; applicá .0,606
e 914, Os seus serviços são pagos cm
prestações módicas: consultas grátis ao-
sabbados. Cons.: rua Rodrigo Silva 26.
das 10 ás 2, tci. 5.674. Resid.: Senador
Euzebio 342. Tel. 2.511 Villa.

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS URI*
NARIAS

DR. NABUCO DE GOUVÊA. — Profes.
sor da Faculdade de Medicina. Chefe
do serviço cirúrgico do Hospital da
Saude. Primeiro de Março n. ío das 4
ás 6. Tcleph. S16 Central.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA — D i-
cente livre dà Fac. de Med. Consulturio,
rua da 'Assembléa 28, terças, quintas <•
sabbados, áf .1 horas da tarde. Resid'.

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Moléstia-
de senhoras e partos. Con?.: Rua Uru-

guayana 8. Res,: rua das Laranjeiras
ni 374.
rua 1). Carlota 63, Uotafogo.

OR. MAURILLO DE ASREU — Con
sul torto, rua da Asemblta gá. De 2 ás
-I lioraa Oa.s, 5».« e sabbados). . Resi-
dencia: rua Barão do Flamengo ri. 30.Tcleph. 613, Sul.

DR. QUEIROZ BARROS — Consultório:
r. i" dc Março 18 de i ás 3. lie.-iid.:
Praia de Botafogo 194*.

DR. RODRIGUES LIMA — Professor
da Faculdade de Medicina. Consultório:
r. Assembléa 66, resid.: Flamengo 83.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.:
Assembléa a8; Segundas, quartas e sextos
das 2 ás 4 horas. Residência: Praia de
Botafogo n. ioo.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MU-
LHER — TUMORES DE VEN*
TRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — L. docente
de gynccologia da Faculdade. De volta

da Europa reabriu consultório 5 rua
Carioca 47. (das 4 cm i"eante). Tel. Cen
trai, 3217. lUcs.: Riachuelo 247. Tel.
Centra1 9.18.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS.
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETA MORPURGO — D:
Sociedade dc Medicina c Cirurgia, com
pratica dos hospitaes. da Europa, Res.
e cons. Rua S. José 49. Consultas ás
segundas, quartas e sextas, de 1 ás 3horas. Tel .118, Central.

DR. ARARIpE DE ALBUQUERQUE—
Parteiro. Por processo exclusivamente
seu. s:m operação, cura cm pouco tem.*po: iufliminaçõcs do utero, ovarios, cor-
rinicutos antigos e recentes, hcmorrha-
gias, sur.pensõc3. Preços razoqveis e, pa-
gamemos commodos; praça Tiradentc .
53. (3 ás 5 da tarde). Tel, 1.3S0
Centr.t'

DR. CASTRO .PEIXOTO— Chcíè dr.
serviço dc partos, da Polyclinica. de
Creanças da Santa Casa. Teleph,' Vi! a
2.269, Residência: rua Haddock' jLolío
462. Consultório: rua Uruguayr.na 25,
das 2 ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO — Partos. •
moles, dc senhoras. Rua Conde de Dom-
(im 577. Tel. 1.171 Villa.

DR. DACIANO GOULART — Da Pol]-
clinica de Creanças. Consultório: I rua
Uruguayana n. 25, das 4 ás 6 -hora»;
Residência: rua HaddocU Lobo n. 130.Tcleph. 1.140 Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cura
radical das hérnias. Residências rua do
Hospicio n. 08 c Farani n. 7.." i- ¦

DR FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
JO — Medico adj. c assieL da Mjtcrni.
dade da Santa Casa da Misericórdia.;
com pratica nos hosp. da Europa, Raios
X e electricidade appbcados a ««pecia
lidades. Cons.: rua Sete de Setembro.
209. JRcsid.: rua Alzira Brandão n. 9.Maternidade, 955, C.

DR. JACINTHO BAPTISTA DOS SAN
TOS — Cura dos tumoic; fibroso-s, be-
morrhagicos e das hcmorrhagias uteri-
nas, sem operação. PfevÜic a concepção
para sempre quando a doente corre perigo durante a gravidez ou o pinoCons. rua da Quitanda 46 (de 1 ás 4.!DR. MASSON DA FONSECA — Docen-

1 te.da Faculdade de 'Medic. c mediei
adj. do Hosp. da Misericórdia, Cons.-
r. Uruguayana 37 das 3 ás 5. Resid.
Laranjeiras 345. Tel. 5.858 C. '

DR. SVLVIO REGO — Chefe do ,scrviço de cirurgia.do Instituto de Prbicc
çãu e Assistência á infância. Cirurgii'
geral, cirurgia infantil, partos e mole-.
tias de senhoras. Cons,: Quitanda 19.
de. 1 ás 5 horasi Tel. Central" .5.221
Res.: rua Visconde dc Itauna;' 141,
praça n de Junho.

Clinica mcdico-cirurcica dos ar«
Eclix Nogueira e Júlio Montei-
ro, a rua Senador Euzebio 238
— Telephone, Norte, 1186.

DR. FELIX NOGUEIRA — Membro d-
Soe. de Mcd. c Cirurgia — Opcraçòe*
partos c moléstias de senhoras, tiydrr' ceies, estreitamentos da uretbra, íistuY
c cortimentos, absolutamente garnnlldo-c Fcm dor. Tratamento da syphilis po
procevo especial, applicação fecierJtihc
de "606" e M9i',M' Das n às 2 hora
Ucsid. trave, dc S. Salvador 211.

DR. JÚLIO MONTEIRO — Medico d
Hosp de S. Sebastião e membro da Soe.
de Medicina c Cirurgia. — Moléstias
internas; pulmão, coração, figado, e*r<-
mano c rins. Moléstias infectuosas (sy
philis etc). Das 2 ás 4 horas. Resid.
rua Visconde dc Ibitiiruua n. 35.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA — Com
pratica dos Hosp. dc Berlim e Vienna.
Cons. r. Uruguayana 21, das 3 ás 6 bo-
ras. Tci. 40 Ccnt^ Res. r. Santa Sophi.
n. 44. v

DR. APRIGIO DO REGO LOPES -
Do Hospital da Misericórdia. Consultas,
rua Se:c de Setembro n. 99.DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex.
Assistente da clinica do í'roí. Urbant:.
cliitcch, de Vienna. Rua Sete dc Se-
tembro 11. 83. d.s 2 ás 4 horas.

DR. FRANCISCO EIRAS — Docente
da especialidade de garganta, nariz c ou
vidos na Faculdade dc Medicina do. 8»
de Janeiro. Consultas diárias: r. S.
José 61, 2 ás s. Res.: r. Laranjeiras 101.
Tel. 3.283 Central.

DR. MENEZES PINTO — Medico e
operador. Com pratica dos hospitnci de
Paris. Esp. garganta, nariz e ouvidos.r-m t> A^eT-p'1''*! 10 (sobrado).Residência r. S. Clemente 456.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO•- Especialistas: ouvidos, nariz, gar.
gama, vias urinarias e operações. Cons.
ru> Sete de Setembro. 63. 1° andar. Rei.
Felix da Cunha n. 29, 1 is 5.

MOLÉSTIAS DOS OLHOS, GAR-
GANTA, NARIZ E OUVIDOS

DR. GASTÃO GUIMARÃES — Rua Ro-
drig2,.Silva n. 28, das 2 ás 4 horas. Te.lep.ione n. 2.012 Centr.l.

DR. ARISTIDES 'GUARANÁ FILHO-
Operações e tracamento das moléstias de
olhos, ouvidos, nariz e garganta. Cons.:
Uruguayana 45. Das 2 ás 5 da tarde.
Res.: rua Jardim Botânico n. 175. Tel.
986 Sul.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA.
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CHOSCOPIA E ESOPHAGOS-
COPIA

DR. EURICO DE LEMOS — especialis.
ta, professor livre da Faculdade de Me
diclna do Rio de Janeiro, com 20 annos
de pratica. Cura garantida e,rápida dr
ozena (fetídez-nasal), por processo In
teiramente novo. Cons.: rua da Carioca
n. 36, de 12 ás 6 horas da tarde.

MOLÉSTIAS DE OLHOS
Docente livreLINNEU SILWA

clinica ophta.mologica di
DR

e assistente da 
Faculdade dc Medicina." Cons.: rua de
S. José 112, lado do Hotel Avenida.
Tci. Central 2.266. Res.: rua Conde de
Bomfim 516. Tci. 2.486 Villa.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Prof. da Faculdade de Medicina. Con-
sultorio: rua Sete de Setembro n. 09.

DR. MOURA BRAZIL — Consultório:
Largo da Carioca 8 (de 12 ás 4), todo,
os dias. , ¦

CIRURGIA GERAL. VIAS URI*
NARIAS. GVXIÍCOLOGIA

DR. MANOEL DE ABREU, com longa
pratica nos hospitaes de Berlim com"
assistente do prof, Klapp, e do pro''.Nabuco ile Gouvèa, * no Hospital da
Saude. Consultório: rua Fouça.vcs Dias
n. 15 (de 2 ás .) borasJ, nas terças,
quintas e sabb.i^os. Resid,: rua Fran-
cisco Eugênio n. 310.*- (Tel. 1224,
Villa).

^DOENÇAS DE CREANÇAS
DR. CAMPOS DÁ PAZ M.~V. — Es.

pCcialista cm molcftias das creanças.
Cons.: rua Lapa 18, tci, Central 2.250
Res.: rua Tonclcros 190. Copacabana,
tel. Sul 1:781.

DR. MONCORVO — Director.fundador
do tnst. de Asstst. á Infância do* Rio de
Janeiro, Chclc do Serviço de dojenca
das creanças da Policlinica Geral. Do.
cucas das creanças c da pelle. Cous.:
ma da Quitanda 19, ás 13 hs. Res.: r.
Moura Brito n. 58.

DR. PEDRO DA CUNHA — Da Faculd.
de Mcd. c do Tnst.. de Assistência á In
íancia. Clinica medica c ^.das, creança6.
Cons.: Quitanda 19, das 3'á* 5, te.. 5.221.Res. S. Salvador 73, Cattete. Tcleph.
1.633 Sul. .

ÁNALYSES CLINICAS E
Ml CHOSCOPIA

DR CARLOS NOVAES — Membro da
Associação Franceza de Urologa. Trat
da blenorrhagia aguda e chronica e»
treitamentos e prostatites chronicas
pelas correntes thermo-electricas. Cons.:
rua da Carioca 50, das 12 ás 17.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do Hosp!.
tal da Saude. Mol. de senhoras, vias un-
narífa, hérnias, hydroce.es, tumores dos
seios c do ventre. Rua Rodrigo Silva s

DR. LEÃO DE AQUINO — Dá Acade-
mia de Medicina. Cirurgião do Hosp.
da Gamboa. Esp.: vias urinarias, mol
das senhoras, operações em geral. Res.:
Costa Bastos 45 (tel, Central as6).
Cons.: rua General Câmara 116, das 3
ás 5) excepto ás quartas-feiras).

DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI
Dos Hospitaes: Misericórdia c Bene-

ficencia Portugueza. Cirurgia, moléstias
das senhoras e vias urinarias. Cons.: 30
Ourives, 3 ás 5 hs. Resid.: Passos Ma.
noel J4. Laranjeiras. Tel. 3.10»^ (T.

OPERAÇÕES, VIAS URINARlAd

DR. A. GUILHERME C.pNÇALVES —
Da Santa Casa dc Misencord.a — Cura
radical de ulceras. Tratamçnto rápido
da blenorrhagia, por processo especial.
Cons.: Uruguayana, 3. Tel. C. 1.555-
das 3 á. 5. Res.: H. Lobo n. 94, tel.
Vilh, 1.868.

CLINICA MEDICA, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, SYPHILIS

DR. ALFREDO- A. DE ANDRADE—Prof.
da especialidade na Faculdade de Me.
dicina. Discípulo do Inst. Pasteur de
Paris. Todos os trabalhos para diagnes-
tico medico: analyscs chimicas, exames
microscópicos e bacteriológicos, prova,scmiologicas, etc. R. Uruguayana 7.

DRS. HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR
MOSES — Do Ins. de Mauguinhos. La,
boratorio: Largo da Carioca 24, 20 an*
dar, tel. 4.272 Cent; tel, da res., Sul
1,023 c Sul 196. Ex. dc urina, escarro,
fezes. R. de Wasscrman. Soro rcacção.
Vacclná de ""Wright.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) — Sy
philís: 914 — 606. Moléstias infectuo-
sas; vaccinas de Wright. Analyscs dr
urinas, sangue (typho, malária, syphi-
lis), escarros, etc. Rua i° de Março 13-
Das 9 ns 11 e da 1 ás 5 horas. Tci
5.303 Norte

MOLÉSTIAS DA PELLE E
SVPHILIS

DR. CÉSAR ESTEVES — Da Policlinica
Gcrcl. Cura radical das espinhas; depil
lação garantida pcla clectrolysc; sem ai-
teração da pelle. Cons.: rua Sete de
Setembro 186, (das 3 ás 5 hs.)

DR. F. TERRA — Prol. da Faculdade de- Medicina, director dó Hoipital dos La.
zaros. Rua da Asscmblca n. 20, das 2
ás 4 horas.

PROF. DR. ED. RABELLO — Dc volta
da Europa, reabriu o consultório. Trata
pelo radium os tumores c outras doen
ças da pelle. cous.: rua da Assembléa
n. Os.

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS
DR FRANCISCO GOMES PINTO -

Especialista cm moléstias das creança*»,
com pratica dos hospitaes da Europa
Clinica medica. Res.: rua do Rezende.
161 (terreo). Tci. 5003, Cent. Cons.:
de 1 ás 3.

MÉDICOS E OPERADORES
DR. E. DE SABOIA — Residência: Fi.

gucira dc IV Uo 283. Tci. 76 Villa. Cons.:
Floriano Peixoto 17, 3 i|2 ás 4 i|2. Tel

A34.1 Norte.
DR. EDMUNDO ANJO COUTINHO —

Hes. rua Salgado Zenha 79, Cons. run
Haddock Lobo 174 (Pharmacia Santa
Maria). 4 ás 5 hs. Tci. Villa 1672.

DR. OCTAVIO SEVERO — Tratamen-
lo da syphilis por processe* modernos.
Cura rápida das ulceris e feridas aiitt.
gas. Cous.: avenida Rio Branco 146. da
1 ás 4 hs. Tc!. ,h337 Central.

DR. SOARES RODRIGUES — Espccia.
lidades: moléstias das senhoras c das
creanças. AffecçÕes dos órgãos dos sen
lidos, dn pelle. Tratamento especial da
loucura e neurasthenia. R. Uruguayan»
3, ás segundas, quartas c sabbados; das
3 

'ás 
5 horas,

DOENÇAS MENTAES E NER*.
ypsAS —

DR. HENRIQUE ROXO — Prof. dê
clinica d: Faculdade, Com freqüência dos
princi paes hospitaes curopcis, Cons.: r.
da AssemMía 98, das a ás 6, segundai,
qunías e sexta-feira! Rc*3. Voluntários
da Pátria n. 355 — Tci. Sul 824.

DR, W. SCHIÍER — Consultas, Casa
de Saude Ijr. Eiras, rua Marquez dc
Olinda, segnfi9?is, quartas e sextas. Res.
r. Hamluna, 40. Tel. 1.143 Sul.

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR, ALBERTO DO REGO LOPES -
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri
uaria-s operações cm geral. Rua Sete dc
Setembro 90.DR. CRISSIUMA PAE — Professor dn
Faculdade t de Medicina. Grurgião da
Misericórdia. Especialidade: vias urina*rias, cura radical do bydroce.e. Mo-
lestias e tumores do ventre e cVcroto;
rua Rodrigo Silva, 7, ás 13 horas, dia-
riamente.

DR. A. COSTALLAT — Medico c ope-
rndor. Do Hospital da Misericórdia. Com
pratica dos. Hospitaes de Berlim c i".i
ris. Moléstias do apparelho uri nario,
Cnsultorio: rua da Carioca 30. das 3 ás
5'horas. Res. Laranjeiras 80.

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgião
da Santa Casa. Cirurgia geral de auu!
tos^ e creanças*^ moléstias das vias uri-
na rias c moléstias das senhoras. Con*-
rua dos Ourives 5, das 3 ás 5 horas. Rc>.
ma Senador Octaviano $2. Telephone,
Central 1.042.

DR. ANNIBAL VARGES — Moléstias
das senhoras, pelle e trat. especial da
syphilis. App. electr. nas moléstias nei-'vosas do nariz, garganta e ouvidos. Con-
sultorio e resid.: Av. Gomes F-eire 99-
Consultas das 3 ás 6 horas. Telephone
1.202 Central.

DR. J. FONTAINHA — Clinici medica,
syphilis, vias urinarias e moléstias da-
senhoras. Cons.: rua Sete de Setembro
n. 116 (das 4 ás 5 i|2 hs.). Res.: ru:
Va1|mn:=o 35 (Ti!"Ci).

DR. JÚLIO .XAVIER — Clinica mediei
e de moléstias de senhoras. Residenca:
rua Felix da Cunha 4j- Tc'e|ih. Vill.-i
939. Consultas: dc 2 ás 4 horas e daí
7 ás "9 horas da. noii", na rua Harão de
Mesquita n. 241.

DR. JOSÉ CAVALCANTI — Clinica me-
dica e syphilis. Cons. Sete de Setembro
139, das in tb ás 12 e das 4 ás 5 1I2.
Kes. r. Senador Octaviano «38.

DR. PEDRO MAGALHÃES — Trat. ra
dical da gonorrhéa em ambos os sexos.
Appl o 606 c 914. Cons.: r. Assembléa
11. 54, das 2 ás 5, tel. 2.630. Chamados
á Av, Mem de Sá, 115 dos 8 ás 10, tel.
1081 Central.

PHARMACIA CRXSTAL — Rua Barão
de Mesquita sM^de?": Virgílio Lucas 4
C.Í. Teleph. Villa.'1504. Consultas: Dr,
Licinio Santos (medico, operador e par
teiro. Esp. moléstias das creanças), dai
8 i|2 ás 10 h. 'dn/inniplit.

PHARMACIA CAPELIETI & C. — Rua
Humaytá 149. Tel. Su! 1.048. Comple-
to sortimento de" drogai e proauetos"
ph&rmaceuttcos, nacionaes e |e*strangei-
ros. Consultas dos drs. Emygdio Ca-
bral das 9 ás to hs.. e Santos Cunha,
das 10 ás 11. Gratra-aos pobres,

PHARMACIA CRESPO — R.. Conde de
Bomfim 250t_Tel. 2.47» Villa. Cons.
médicos: dí7 Çaaiacho Crespo, parto, e
mols. dc senhorasj-das 9 às ú"j dr. Pc-
reira de Souza, cirurgia c mols. de cre
ancas, das 8 ás 9-da m. c das 4 ás 5
da t.; dr. I.inneu Silva, ocülista, das

' 7 ás 8 da noite.>
PHARMACIA HOMfEOPATHICA de

A. Cordeiro <—"Constituição n. 45*
Consultas çratis das g ás ío \\z da ma-' nhã. Fabrica e deposito da Farinha
Brasileira, o unico alimento que fortifi-
ca as creanças e evita as perturbações
do apparelho ffostro-intestinal.

PHARMACIA HADDOCK LOBO — (M.
Capellcti) — R. Haddocls Lobo, 204.
Tel. Villa 1.387. Fibrica do Carbo-
vieirato de Magncsía de Borges de Cas-
tro, do Eiixir de Citro-vieirato de (erro.
Depursan, etc. Cons. dos drs, ' Alicio
Alves e Monteiro Autran.

PHARMACIA MACEDO SOARES—Rua
Senador Euzebio, 123, propriedade e di*
recção de Samuel dc Macedo Soares.
Perfeição e capricho nas manipulações,
preços reduzidos. Serviços médicos das
10 ás 18, por especialistas de moléstias
de senhoras,, creanças, pelle, syphilis e
vias urinarias. Deposito do .DERMO'
PHENOL, cfíicaz nas comtchões, ulce-
ras c eezemas.

HOMOEOPATHIA

MOLÉSTIAS- MICRORIANAS. —
EXAMES DE SANGUE. URI-
NAS. PÚS, ESCARROS, ETC.

DR. ALMEIDA MELLO — Syphilis, tu.
berculose, impaludismo, etc. App. dc
606 e 914; soros c vaccinas. hab. 'para
exames e auaiyscs necessários ao dia
gnostico ou no decurso do^ tratamento,
sem outra renumeração. alem dos ho
norarios das consultas. Para os exa
mes pedidos por outros clínicos, preços
especiaes. Assembléa 79, sob. Tel. 2631,
C? Das 3 ás 5 horas.

CLINICA MEDICA. — PELLE F
SYPHILIS. — CURAS PELO"RADIUM"

O DR. ED. MAGALHÃES cura com o
melhor exito as doenças rebeldes d"
pelle e mucosas' (ulceras canec-osas,
epithéliomas, acne (espinhas), eezemas.
cie, rheuinatismo c ncvralgias, tumores
fibrosos, arlliritismo, dyspepsia D doen-
cas do peito; syphilis (914) e morphea.
Ieua Sete dc Setembro 135 (*s 2 horas).
A*a segundas, quartas c sextas (ás 4 ho-
ras dá cons. c app. o RADIUM a pre-
ços reduzidos.

GYNECOLOGLA. — PARTOS
DR TORREÃO ROXO — Chefe de cli

nica do prof. Nabuco dc Gouvèa (Gam
bõa). Cons.: rua Gonçalves Dias, 15
(3 Iioras) ás terças, quintas e sabba
dos. Res.: Dionysio Cerqueira, 21. (Tel
Sul 1.115.

OBESIDADE — CLINICA MEDI-
CA E DAS CREANÇAS

DR. MASSILON SABOIA — Cora pra
tica dos Hosp. de Berlim, Paris e Viem
na. Trat mais moderno, racional e cf.
íicaz da obesidade. Clinica medica esp.
das creanças. Assembléa ío, ás 3 horas.
Res.: Domingos Ferreira 150. Copaca-
bana, tel. Si-I 818.

MÉDICOS HOMOEOPATHAS
DR. PEREIRA DE ANDRADE — Cons.

"vrnida Gomes Freire 121, das 2 ás 3.
Resid.: rua D. Anna Nery n. 328, Es
tação do Rocha.

MOLÉSTIAS DOS VELHOS
DR. RENATO P/ CHECO — Clinica me-

dica, moléstias dos velhos e creanças-
Cons.: Assembléa, 52 (ás 4 horas). Re
sid.: 19 de Fevereiro, 129 (Botafogo)
Tel. 442» Sul.

CLINICA UROLOGICA
DR. ESTELLITA LINS — Trat. das mol

da uretra, próstata, bexiga, uretheres e
rins. Cura do estreitamento, pcla cie
ctricidade, da blenorrhagia, por proces
sos rápidos c efíicazcs. Esp. cm opera
ções do5 orçrãos genilo-urinarios. Cons,
rua Assembléa, 79, das 11 ás 12 c das
14 ás 17. Tel. C. 2.631. Resid.: Cam.
pios Salles n, 117 A. Tel. Villa, 1.053.

AUXÍLIOS MEDICO-DENTARIOS
ASSISTÊNCIA POLYCLINICA. — Pre.

sidente dr. Ilarold Lima. Sociedade de
a-ux. médicos, dentários e pharmaecuti-
cos. Contribuição mensal 2$ por chefe c
1$ por pessoa da familia.R. Andradas
91 sob. Tel. 3.331 Norte.

CIRURGIÕES DENTISTAS _
DR. CARLOS DE SOUZA LOPES -

Cirurgião-dentista pela Facu'd. dc Me
dicina do Rio de Janeiro, com 20 annos
dc pratica. Consultas c operações das 8
ás 4 da tarde. Executa todos ns traba-
lhos de £**abincte c prothesc com perfei**ão c garantidos, po*r preços módicos c
:t príistpçne?. liun 7 de Setembro 16-;.

DR. CHRISTOyAO PIRES — Pcla Fa.
cuIdade do Rio de Janeiro, cum longa
pratica e freqüência de hospital. Espe-
cialidades : collocação de "pivots", de
quaiq-uer systema, coroas de ouro, Brid-
ge Work, dentaduras (a preço módico)
trat*. prompto das fistulas dentárias.
Cons.; R. 7 de Setembro 133 (proxinn
á casa Cave), das 2 ás ti horas da tarde

DR. FREDERICO EYER — Professor
da clinica odonto.ogica da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro. Rua da
Assembléa 92, Tel. Central 6024.

PHARMACIA HOMC20PATHICA — de
Araújo Nobrega & Comp». Completo «
variado sortimento de d rosas homceopa
thÍcas, recebidas directamente dos me-
lho rés fabricantes estrangeiros. Esp-.*'
cialidade pharmacentica: "Nhnphéa V*.
rilis" para a cura radicai da impotência:
rua V. da Pa iria 20 Botafogo.

ESPECIALIDADES PHARMA-
CEUT10AS

PENSÕES
PENSÃO BRASILEIRA _ RuTlt^bWt-

Lobo n. 123, te.cphone n. 1716 Vi'SRio.de Janeiro, a..20 minutos da ciilnie'bondes a toda hora, offcrece boas accemmodações a fumilias e cavalheiros dc tra.to mento.
PENSÃO NOGUEIRA — Marechal Fioriano, 193, Tel. 1.834 Cent. Esta conh,cida Pensão continua a offerccer at,isrs. viajanjes c cxms. familias commodos confortáveis, com todas as condicít¦liygienicaa. — Rabello Varella & C.

LOTERIAS
CENTRO TURFISTA —~ Ouvidor 7s:Apostas sobre corridas Je cav.-llos 1bilhetes de loteria-,. Fil/al casa Chantteler; Ouvidor 139. PaVaincs, Sentia iComp.
O LOPES c quem dá fortuna rápida na-loterias e oftercce maiores vantageiú acpublico; rua do Ouvidor 151 r'Ua ,1.

Quitanda 79 (canto de Ouvidor)
15 de Novembro 50 (S. Paulo).

e rui

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOi
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA - Joalheria e «.lojoana. Compra ouro, prata e pedrj?finas. Officina de ourives c rcloiociio
Concertos garantidos de jóias c relógios'
Rua Rodrigo Silva n. 40, antiga Ouri'ves, perto da rua 7 de Setembro.

OURO E PEDRAS PRECIOSAS

J. LIBERAL & C, fazem negocio com cai-.telas do Monte dc Soccorro e casas d,¦ • penhores. Compra e venda de ioias. ourte pedras preciosas. Concertos garantidosRua Barbara de Alvarenga n. 13
OURO A i$750 A' GRAMMA — Platina

prata, brilhantes e cautelas do Montedc Soccorro, compram-se na rua deHospício 216, n casa que melhor pagaOfficina de ourives e lapidação de brilhantes e pedras de cores.

PEPTOL — Diz o illustre cirurgião-e me
dico dr. I.eão de Aqúihò: "Attesto qi^tenho empregado cm minha clinica com
grande vantagem o preoarado "Peptol",
cupeplico e nutritivo. Nos casos de
convalescença, nos estados que exigem
um' estimulante nervoso, esse preparadodá optimos resultados". Pharmacia Dan
tas. Itoul. 28 dc Setembro n. 326.SEDALINA, empregada iom absoluta
efficacia nas dores de cabeça, enxaque
ca, ncvralgias, grippc, rheumatismos e
eólicos menstruacs; do pharm. i Heitor
Váccani. Dep. geral, rua Bario dt
Mesquita 744. Encontra-se "3S princi-
paes pharmacias e drogarias.

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livros collegiaos eacadêmicos. Rua do Ouvidor 161,, Ri„de Janeiro—S. Paulo, rua S. flcnio 41.

SECÇÃOUM

TRATAMENTO DA CUTIS
CREME DE BELLEZA ORIENTAL —

Unico sem rival para manter a epider
me em perfeito estado de hygiene. Nâo
é gordoroso e é o melror para massa,
gems, fazendo adhcrir o pó de arroz
tornaiido-o invisível. Preço 3$. Pe'o
Correio 3$5oo. Vcndc-se nas perfumarias c pharm. Deposito: Perfumaria Lo-
pes, UruijTjayana, 44.

COLLEGIOS. EXTERNATOS E
GYMNASIOS

EXTERNATO SYLVIO ROMERO — R.
Carioca 28 (20 andar). Director, baeba-
rcHuido Lustosa de Aragão. Cursos diur-
nos e uocturnos, instrucção primaria e
secundaria; idôneo corpo docente. Preço
módico. Informações das 12 horas cm
deante.

EXTERNATO MAURELL — Fundado
em 1906. Cursos dc preparatórios e
cursos primário e intermediário. Corpo
docente: drs. Arthur Thiré, Gastão Ruch.
José B. Accioli (de Pedro II); drs
Mendes de Aguiar, José Mastrangiol:,
Manoel P. da Cunha, Heraclides Arau-
jo, Affonso de Barros, Oswaldo Boavcn-
tura c prof. Guido Monforte. Aulas
diurnas e nocturtias. R. 7 de Setembro

ESCOLA' DE HUMANIDADES — Av.
Rio Branco 133, 20. Director, Alpheu
Portella F. Alves; secr., I''rancisco Ma-
lheiros. Corpo docente de rt ordem. En.
sino pratico e theorico de todas as ma-
terias para os exames de preparatórios e
vestibular. Assiduidade, orà"em e disci
plina. Mensalidades, 20$, 25$, 30$, 35$,
4o$ooo. Acccitam-se alumnos de qual-
quer edade e sexo.

DACTYLOGRAPHIA

ESCOLA REMINGTON — R. 7 de Se-
tembro 67. Foi esta Escola que intro.
duziu no iírazil o ensino da dactylogra.
phia com app. dc todos os dedos e sem
olhar para o teclado. Conta o maior
numero dc alumnos cm lodo o Brasil,
realizando annualmente 03 seus grandesconcursos públicos, unica iniciativa nes
te gênero feita entre nós.

ESCOLA UNDERWOOD — E' só ali
que se aprende a escrever á inachim
com os dez dedos sem olhar o teclado;
só pelo tacto, pelo systema modernis
simo, seguindo-se um mcthodo especial.
preparado dc accordo com o teclado d s
Machinas UuderuTod; Avenida Rio
Branco u, 106.

REFINARIA DE ASSUCAK~
GRANDE REFINARIA DE ASSUCAB— Rua Sant'Anna n. 23. A mais im

portante c moderna. Dias Tavares & C*
Tel., Norte 991.

HOTÉIS

PHARMACIAS E DROGARIAS
PHARMACIA E DROGARIA F. GAIALaboratório de produetos cbimicos ç

pharmaecuticos. F. GAIA — ..Çpmp-etosortimento dc drogas, produetos 
"cbimi*

cos e secção de homreopathia. Rua Se-
nador líuzcüio 238, tel. 1.186 Norte.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOSConde de Bomfim 436. -Consultas
diárias: drs. Pereira^ Lima, das 9 ás 11,
op. e parteiroj Jofc Ricardo,-das 6 ás
7, op. e parteiro: AlmeMã Pires, espe..
cialista cm moléstias das creanças, de t
ás 2; Almeida Nobre, 4 ás 5. Arseno
quino!, para as pessoas fracas. Cyano
Gonol^ e Bleno-thanata curam go-n-tfhéa.

NOVO HOTEL NACIONAL — Para fa
milias. Este hotel montado com asseio,
tem boas accomniodaçõcs para os srs
viaj'antcs c grande casa dc banhos, frio-
e quentes. Diárias 5$ c 7$; Joaquim
José Fernandes — Marechal Floriano.
23U c 222. Telephone 4.803 norte.

HOTEL AVENIDA — O mais importan-
te do Brasil. Accommodações para 500
pessoas. Confortável. Distineto. Central.
Serviço dc elevadores d:a c noite, cn-
dereço tclcgraphico: Avenida.

HOTEL GLOBO, de Carneiro Junior &
C. — Rua dos Andradas 19 (junto ao
largo de S, Francisco). Freqüência em
1914, 14-023 hospedes. Tel., Norte,i833.
End. tci. Globo. Aposentos com pensão.6$ e 7$; sem pensão 3$ e 4$, no
quartos.

HOTEL ITAMARATY - Alto da Bôa
Vista. Ex-Palacio Itamaraty. Apcsen
tos confortáveis. Alimentação para to.
das as dieteticas. Clima de I» ordem.
Optimo nonto de villegiatura.

RIO-PALACE-HOTEL — Da Companhlnde Grandes , Hotéis Centracs, organiza-
da com elementos -do Hotel Globo
Largo de S. Francisco. End. telcgr
Riopalace. Tel. Norte 61. Aposento
com serviço de café 4$, 5$ e 6$ pordia; com refeições no H. Avenida,
mais 6$; com refeições do H. Globo
mais 3$ por dia.

ANTIGAL DO DR. MACHADO
E' o melhor remédio, por via gastn-

:a, para curar a syphilis. E' dc gosici
auradavel e não ten dieta. Vende-sr
em nualnuer pharmacia.¦amir.

|Manicure DUe. Mattos
A preferida pcla flua socie-

| dnde. Seto de Setembro 58 (2°•ndnr), dos IO ás 17 horas.

ÜLIXIR DE TAYUYA'. CAROBA
E VELAME

Composto—Cura manchas de pella

STADT mTíNCHEN
Restaurante de 1" Ordem

A melhor cozinha o os melhore»
vinhos do Mundo !

Aberto toda a noite
CARVALHO A TURINO

Praça Tiradentes 1—Tel. GG5. O,¦«*¦>*¦
A "Emulsão dc Scott" c uma garan.

tia para a saude dc quem usa este ma*
ravillhoso preparado. "Attesto que te*
nho empregado na minha clinica com
admirável suecesso a "'Emulsão dc
Scott" dc oleo de figado de bacalháo,
dos srs. Scott & Bowne, de Nova York,

Dr. João da Costa Maia"Pilar, Alagoas".

TINTURARIAS
TINTURARIA RIO BRANCO — Casa

de. primeira ordem; avenida Mem de Si
n. 29. Attende a chamados pelo teepb.
4.93.* Central, para mandar burcar e
entregar .1 roupa nas residências. Lava
ebimicamente, Ümpa a seceo e passa a
ferro com perfeição; finge de" qualquercor. Não rompe, não desbota, nem de-
forma a roupa. Especialidade em traba.
lhos cm roupas dc qualquer tecido, para«enboras. Preços módicos.

A* PRAÇA
O abaixo as|ignado communica s>

esta praça c a do interior que transfe*•iu para o sr. Elias Gabriel a casa com-
mcrcial que girava neste districto sob
sua firma individual. Ficando todo c•lassivo da extineta firma sob sua re
sponsabilidade. Outrosim,. convida a
odos que se julgarem seus credores a

legalizar suas contas e apresentar
cm sua residência neste districto, afim
lc serem pagas.

Providencia, 15 de dezembro de 1915— Francisco Soares. (A 4038)

A ECONOMISADORA PAULISTA
CAIXA INTERNACIONAL jÒE

PENSÕES VITALÍCIAS
Tendo iniciado a emissão de "can.

telas" aos sócios que já saldaram suas
:adcrnctas, esta Companhia pede a
*us mutuaüstas a apresentação da on-
derneta saldada ou diploma dc sooio
remido, afim de serem fornccidaD as
respectivas cautelas.

A remessa dos diplomas de socioa
remidos, ou de cadernetas que já pa-
garam todas as mensalidades, — po-
dera ser feita por imernudio de nos-
sos agentes, que já tem instrucções a
espeito, ou por meio de casas com.
nerciaes ou directamente á sede da
Companhia, onde será feita a emissão,

A DIRECTORIA.
m » tm t m

KLIXIR DE TAYUYA', CAROBA
E VELAME

Composto — Ctira Rhenmntlsmo
m í *>>>i

- A BEM DA VERDADE
Eu abaixo assignado, achando-me

prejudicado com a noticia do M. J.'Diário Official". do dia 3 do fluente,
icço por meio deste scknte aos metia
.iinigos que nada tenho com .1 referida
noticia.

Álvaro de Araújo Cintra.
R 468-,

A BAKHaoi^ü.-oü,
50o pecúlio pago na série A; 47° na serie D,

e 41o na série C•Sâo convidados todos os sócios Pri.111.ci.r09 Contribuintes, o Contribuintes, da
série de io:ooo$ooo, inscriptos até o
lia - 10; de dezembro do anno passa-do, da serio de jo:ooo$ooo, inscriptos ale o

dia 18 de dezembro de 1914, c da série de
50:000$, inscriptos até o dia 15 de maio
J.i corrente anno, a mandar pagar, dentro
do prazo do 30 dias, na sede ou aos ban*
queiros locaes, as quantias respectivamente d«
sete, quatorze e trinta mil reis (7$ooo,i.|$ooo e 3o$ooo), quotas devidas pelos fal-lecimentos de nossas cousocias sras. d. An-:onia Jesuina Cândida oceorrido em Villa
Kio Paranahyba, Sul dc Minas; d. Olivia daCampos Delfort, oceorrido em Porto dasflores, estado do Rio. c d. Luiza Constança
da Silveira, oceorrido cm Ubcrabinba,
Triângulo Mineiro.

Darbacena, 15 dc dezembro de 1915. —
A Directoria.

POL Hl-ESTIM.
do "CQRR£I0_DA MuNHã"

PAUL FuiVAL
O CAP

"""" 
0*0'-"^_- FANTASMA M
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Talavera da Rainha
O correio dirigiu-se para a gargan-ta de Cabanil, c doze cavalleiros ili-

ligcnciaram iinpcdirllic a passa-
gem. Clintoii commàndava cinco c o
tenente Crabbe, mellior postado, dt-
rigia os outros. A vantagem deste
ultimo era lão grande que o fez gri-tar mim transporte dc indizivcl ale-
gria: Viva, viva a Inglaterra! Den-
tro cm pouco, estou capitão com du-
zentas c cincoenta libras de rendi-
mento! Coragem, Polly, coragem!...
Halloo! Clinton! Aposto por mim
cem gtiineos contra um scliclling.

Polly respondeu á esporada e sal-
tou a trinta passos, na frente dos vo-
luntarios. César continuava na di-
recção dc Cabanil. A superioridade
d'Alazão era tão manifesta, que Clin-
ton, morto de inveja, respondeu cm
altos gritos:

Halloo! Crabbe! o teu jumento
^•lece tle gotta, deixa-te para a reta-
guarda. Quem apanha o prêmio é o
e-jipitão Dalhousie!

Dalliousie estava escondido com
quatro dragões por traz das prirnei-
ras rochas da garganta de Cabanil e
a fortuna ia-lhe ao encontro. Basta-
va estender a mão para apanhar o fir
gitivo.

Os seus adversários tinham bom
jogo. mas Ccsar conhecia-lhes todas
¦s cartas.

'Crabbe, que o não podia apanhar,
mudou de direcção e continuou a
correr 'para st montanha, cora o fim

dc forçar Chabaneil a entrar na gar
gama. Clinton e os voluntários se-
guiram-no todos na mesma linha.

César attraiii-os assim até ao sopé
da cordilheira, mas, em logar de cair
no laço, voltou rapidamente para
oeste. Havia, neste sentido, uma ve-
reda quasi impraticável, que conduzia
á aldèa de S. Tliiago de Cabanil e
que não estava vigiada.
, Os inglezes soltaram uma salva dc
blasphemias, e Clinton mandou um
dos voluntários avisar Dalhousie e
NegruComin para darem >volta ao
castello e tapar a pequena passagem
dc S. Tliiago. Como se vê, a bata-
lha não eslava ganha para César.

Ointon e Crabhe. acompanlndos
de nove voluntários, cortavam-lhe a
retaguarda; do lado do sul. os cinco
cavalleiros dos casdbrcs; advertidos
¦pela mudança de ,direcção. corriam
¦para o desfiladeiro de S. Tliiago, on-
de deviam, chegar ao mesmo tempo
que o correio; emfitn, ao longe, e a
oeste de Bohoyo, apparcciam Brow
ne e os seus companheiros, envolvi-
dos cm espessa nuvem de pó.

Ccsar orientava-se com mais tran-
quillidade do que se estivesse assen-
tado a tuna mesa de xadrez.

•Dos quatro grupos, o que mais cui-
dado lhe dava era exactamente o que
vinha mais distante. Apertou os jo-
elhos na sclla, Alazão endireitou as
pequenas orelhas como se lhe disses-
se: sou lodo âttenção, e Ccsar tnur
nvirou:

Vaiuus, amigo 1 um bucadinho
dc esforço ou não chegamos!

Os cavalleiros dos casebres cor.ta-
vam-lltc a frente c. na retagarda.
Clinton e Crabbe adiantavam-.se cada
vez mais. O correio voltou segunda
vez o cavallo na direcção que Browne
trazia, mas inclinando-se um ijouco
para a montanha occidcntal.

Este movimento, que aos olhos
dos caçadores cra_ a mais falsa de
todas as manobras, foi seguido de
estrepitosa acclamação, e Clinton ex-
clamou:

Coragem, rapazes! O veado cs-
tá em talas!

Coragem, Polly! coragem!
—• Perdeu a cabeça, não ha que

duvidar.
Afinal de contas, major, disse

Crabbe, a quem a volta que fora obri-
gado a dar trouxera para o lado de
Clinton, aquelle maganão não é digno
da fama que alcançou...

Ha pessoas que nasceram para
a felicidade, palavra dc honra! Quem
apanha o premio é Browne... Mas
não vê como o patife se adianta
agora... Se tivesse mil libras apona-
va-as cm como elle tem, alguma idéia
diabólica encasquetada na cabeça.

•Ccsar .parecia dirigir-se para a ser
ra, e os perseguidores apertavam to-
dos para os mptes de poente. Mas o
major não se enganava. O correio
tinha uma idéia diabólico. Quando
viu as duas matilhas sufficientemen-
te empenhadas na direcção de oeste,
deu terceira volta e Alazão ficou de
frente para as minas, agora désguar-
necidas.

Entre as minas e elle, estendia-se
a lagoa impraticavcl|. Voltar 'para a
direita era cair em poder de Clinton
e do çru íequito. nesta oceasião de on-
ze homens. Seguir pela esquerda era
affrontar o fogo das cinco carabinas

ue Bròwtie. Ua cavaleiros nos case-
bres estavam fora do alcance.

Ccsar não tomou á direita, nem, á
esquerda. Lançou o cavallo para a
lagoa e murmurou:

Hop, amigo! hop! que chega-
mos !

Vae deitar-se á água, vae dei-
tar-se á água! gritou Crabbe!

E' nosso, é nosso! Faça-me-
passar pelo maior dos miseráveis, sc
o não apanharmos desta vez, aceres-
contava Clinton que ia na frente.

O major no auge do contentamento
imaginava-se já com uns dentes de
coronel e com um nariz dc quatro
nt.il guineos.

Mas César murmurava docemente:
¦—. Hop! que chegamos! hop, que-

rido, hop!
E Alazão proseguiu a toda a brida

sobre a calçada que semiperdida en-
tre as espadanas, atravessava a Ia-
gôa de.Sor. O cavallo conhecia-a,
porque já na véspera a tinha percor
rido com o senhor Urbano Moreno
na sella.

A matilha hesitou, e a fronte de
Clinton anuvioirse.

Pouco depois, .porém, Crabbe espo-
reou a sua égua e todos o seguiram.
Quando Ccsar ouviu o tropel dos ca-
vallos sobre as pedras, sorriu e mur-
murou de novo:

Agora de vagar, querido, de
vagar!

A dois terços da calçada era o
desagadouro da lagoa, transformado
agora num canal lodacento, que se
atravessava pur cima de duas pran-
chás de madeira carunchosa. Alazão
tocoirlhes apenas com, as patas e ap-
pareceu do outro lado do pântano.

César fel-o parar com grande pas-
mo dos perseguidores, apeou-se, le-
vaiitoti, uma após outra, as duas

pranchas e atirou-as para a profira-
deza do canal.

Saltou dopois para a sella e cami-
nhoit a .pequeno trote para as ruinas
de S. Francisco dc Sor.

Do outro lado, a matilha soltava
todas as pragas dos Tres-Reinos.

— Afinal de contas é um homem
dos diabos, gentlcmen, disse Clinton
inclancolisado. Estava cm nosso po-
der, mas não ha que duvidar, o pati-
fc tinha a sua idéia diabólica...
Agora a fortuna é toda para Ma-
xwell e Mackensie... Retrocedamos,
genlletncn, vamos dar volta á lagoa.

XI

CORRIDA DE CAVAMOS

_Na garganta de Cabanil não havia
ninguém, porque Dalhousie e NVçro-
Contra, deslocados por um falso
aviso, corriam .para a aldêa de S.
Tliiago. Ora se César de Chabaneil
tivesse seguido a margem oriental da
lagoa de Sor e alcançado a garganta.
a superioridade de Alazão leva!-o-ia
á passagem, muito ames dos ingle-
zes retardados na calçada.

Mas César de Chabaneil dissera a
Pequeno-Eustachio que tinha que fa-
zer nas ruínas e foi para lá chegar
que se arriscou como acabamos dc
ver.

Os inglezes, apezar de entregues á
diíficil tarefa de atravessar nova-
mente o pântano, por uma calçada,
onde os cavallos esbarravam a cada
passo, não o perdiam de vista.

Viram-no internar-se nos destro-
ços, apear-se com toda a tranquilli-
dade e sumir-se, deixando Alazão im-
movei com a redea sobre o pescoço.

Pó leappareceu, quando os [.erse-.
guidores chegaram á extremidade do
pântano e voltaram para as ruinas.

-\ distancia era granue. nias a,ntl.l
assim distinguia-sc-lhe bem a palli-
dez que lhe cobria o rosto. Montou
a cavallo e desceu a coluna de S.
Francisco' de Sor dirigindo-se .para
nordeste.

•Clinton tomou o comutando geral
e, iiistruido .pelas 'precedentes mano-
bras do correio, adoptou nova tacti-
ca. Como o caminho que elle seguia
estava fechado a este pcla serra, o
major poz todo o empenho em cor-
tar-lhc a esquerda e a retaguarda e
despachou dois expressos a Dalhou-
sie e Cotnin para o chamar ao raio
da acção.

Crabbe quiz ver de perto o logar
mysterioso visitado .pelo fugitivo.
Serviu-lhe dc indicador um sulco
profundo aberto pcla pita do impa-
ciente Alazão e desceu ao subterra-
neo, que ficava por baixo da torro
de Punição. Quando vjjltou, vinh?
tão pallido como o próprio Ccsar.

No subterrâneo viu duas mortas,
das quaes, uma, formosa como as
santas, tinha o rosto banhado de Ia-
grimas recentes e no peito um, ramo
dessas. flores que facilmente mur-
chatri entre as minas.

O tenete Crabbe era novo, e du-
rante o re?to da perseguição, a capri-
chosa Polly não mais sentiu o con
tacto da espora.

Mas os camaradas que, ou ignora'
vam o fim com que o correio desce-
ra ao subterrâneo, ou não tinham o
coração tão sensível, continuavam a
caçada entre a margem direita do
Tormes e a cordilheira deste. Ce-
sar eslava a uns m,il passos distante
de Clinton. Da esquerda voltava o
posto dos casebres, que tinha atra-
vessado a ribeira a váo c, entre as
duas matilhas, galopava Browne, que
acabava de fechar a saida do lado de
oeste.

.v tiianuuiu ..ua mgieics era segura
desta vez. Effectivamcntc, no ca-
minho a seguir havia mais tres espe-
ras. Era a de Maxwell, de Mackcn-
sie e de Reillc, ajudante dos volun-
tarios, todos corredores experimenta-
dos c que tinham debaixo das suas
ordens numero sufficiente de ca-
vallciros..

César não incitava Alazão. Troça-
ra o cnthusiasmo de ha pouco por
tristeza profunda e limitava-se a
conservar o posto dos casebres na
retaguarda, a fim de manter a liber-
dade da esquerda.

Não ignorava o que ' o esperava
pela direita, e, todavia, era por lá
que devia abrir passagem, pois neste
momento quasi voltava as costas ás
linhas francezas. Mas sabemos que
tinha determinado para ponto de
evasão a garganta d'El Barco, e era
para esse lado que se dirigia.

A pouca distancia da pequena ai-
dêa de Sor, c sem que elle o previsse,
apparcceram a impedir-lhe o cami-
nho. dois almocreves que dispararam
sobre si as pistolas á vista dos tres
bandos perseguidores. César que
não sentiu sibilar as balas, lançou-
lhes um olhar significativo e pronun-
ciou. quando passava por elles, estas
palavras: El Barco.

Os almocreves montavam, boas mu-
las.e juntaram-se á caçada, depois do
major Clinton lhes ter gritado:— -Miseráveis 

patifes! Vocês não
podiam ter apontado melhor?

Mas Ccsar surprehendido na fren-
te pelas duas secções de Maxwell e
Mackensie tinha cada vez mais aper
tado o scu campo de corida.

Era obrigado a seguir uma linha
oblíqua, que o approximava da ri-
beira, e os perseguidores montavam
cavallos descansados.

¦Desperlr>-o o perigo imminente em

que estava, voltou-se subitamente t¦examinou a posição de cada um, dof
grupos.

Tinham todos ganho muito terre-
no, e Browne estava já a distancia
dum tiro de carabina.

Expandiu num suspiro a dõr quelhe dilwcrava o coração, endireitou
se na_ sella c Alazão recomeçou o
scu vôo.

— Stop! correio! gritaram-lhe nes-
te momento os voluntários. Se teima
cm rebentar-nos os cavallos, repare
que as nossas balas são mais velozes
que o seu Alazão.

Mas quando, segundos depois, qui-zeram realizar a ameaça, já não era
tempo. Ccsar logo que reconquistou
a vantagem da distancia fez comp o
marinheiro: Cortou o vento, deixou-
os na retaguarda e correu direcla-
mente para a serra.

Havo algum tempo que os dois ai-
mocreves tinham abandonado os in-
glezes. Dirigiram-se tambem para a
serra, assim, que a corrida tendia a
approxitnar-sc do Tormes. e, agora,
podiam distinguir-se os enfeites ver
melhos das suas mulas nas rochas que
ficavam abaixo da garganta d'El
Barco. César seguira-os com a vis-
ta e a sua desapparição por traz das
rochas foi o signal para a sua mu-
dança de estratégia.

A garganta d'El Barco é uma das
mais largas e concorridas da serra de
Credos, porque dá passagem á estra-
da que vae de Escurial a Ciudad-Ro-
drigo. Depois da garganta, a serra
não tem interrupção até á ponta de
Piedrahita, numa extensão de tres
léguas.

Era preciso passar por alli. ou re
nunciar á fuga. porque a cordilheira
d'Avila. militarmcnte or-upada pelos

CContíniio).
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MONTE DE SOCCORRO 1)0 RIO
DE JANEIRO , .

PrcsCripção de saldos da ' venda ae
penhores

Convida-se aos srs. mutuários a virem
receber os saldos da venda de penho-
res, constantes da relação abaixo, arre-
matados cm leilões effectijados nas ca-
sas de penhores, nos dias 6, 15, 16 e
23 de dezembro dc ioio. Estes saldos,
recolhidos ao Monte de Soccorro, pehs
casas infra mencionadas, estão i dis-
posição dos mutuários desde 1910, e
de conformidade com os decretos 2692,
dc 14 de novembro dc 1860 c 9738. de
2 de abril de 1887, .prescreverão em
favor deste estabelecimento no corren-
te mez, se não forem reclamados antes
das seguintes datas:

Dia 11 de dezembro, Casa E. Samuel
Coffiiiann N C, cautelas ns. 24-448,
24.349, 24.564, 24-666, 24.848, 24.934.
24.947, 24.986, 25.078, 25.316, 24.336,
25.395, 25.703, 25.880, 25.921, 25.957,
25.997, 2*.o6o, 26.336, 26.375, 26.384,
c 26.396,

Dia 15 dc dezembro, Casa Rocha
& Fatrula, as cautelas ns. 10.103,
10.79S, 1-930, 16.171, 16.246, 16.317,
16.466, 16.477, 16.766, 16.801, 16.S20,
16.S26 e 16.968.

Dia 16 de dezembro, Casa Louis Leite
_ C, cautelas ns. 26.4S9, 27.037,
27.224, 27.585, 27-752, 28.009, 28.171,
28.192, 28.434, 28.593, 28.627, 28.633,
28.650, 28.734 e 28.8.12.

iDia 23 de dezembro, Casa L. Gon-
thicr, cautelas ns. 21.552, 28.196,
2S.968, 29.032, 29.227, 29.425, 29.570,
29.93$, 30.086 e 30.216.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de
1915. — O gerente, dr. IloraCio Ribeiro
da ^ilva.

CLUB DE ENGENHARIA
Em nome do conselho director, te-

nho a honra de convidar os srs. so-
cios e suas vcxinas. familias para com-
parecerem á sessão magna, (pie, terá
logar ás 4 horas da tarde do dia 24
do corrente, 35o anniversario da fun-
dação do club, em homenagem ao seu
sócio benemérito e dircctor-thesourei-
ro, o exino. sr. commendador Conrado
jacob dc Nicmcyer. "

Rio, 17 dc dezembro de 1915. — O
i° secretario, Luis Van Erven.

SOCIEDADE NATURISTA BRA-
SILEIRA

Dc ordem do sr. presidente, convido
os srs. associados a reunirem-se em as-
sembíéa geral, 110 dia 21 do corrente,
ús 8 horas da noite, em sua sede, a
rua Sete de Setembro, 183, 1° andar.
Ordem do dia: eleição e posse da nova
directoria. leitura do relatório e inter-
esses sociaes.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro ele
1015. — A. Oliveira, i" secretario.1 (M 
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SOCIEDADE BENEFICENTE HO-
MENAGEM A JOSÉ' DA CRUZ

Sede, rua Jardim Botânico ii. 44a (Cavca)
Éxpediehtci das 19 ás 21 horas. {As-

simblêa gcMl extraordinária)
lie ordem do sr. presidente, cqnvido os

srs. sócios quites a comparecerem i assem-
bléa geral extraordinária, que se realizar.
110 dia 21 do corrente, as 19 horas (7 «a
nc'tej, afim de resolverem nina proposta
de arrendamento da loja do edifício so-
ciai.—Rio de Janeiro, i<> do dezembro dc
1915.—-José Rodrigues Ferreira, 1° secreta-
rio. s_*_ U •'=61)

ELIXIR DE TAYUYA!. CAROBA
E VELAME

CiniDosto — Cura S.vpliilis

SOCIEDADE PINGAS CARNA-
VALESCOS

De ordem do sr. presidente c dc ac-
cõrdo com a Assemblèa Geral de 28 dç
novembro p. passado, são convidados á
cffcctuar o pagamento de suas nieiisa-
lidades os srs. sócios titulados sob as
penas da Lei. — O secretario Álvaro
Praga. (4418 J)

CAIXA &jl«A"T. T>.c FAMÍLIAS
SORTEIO SEMESTRAL

A directoria convida os srs. accio-
nistas e segurados a assistirem no dia
24 do corrente, ás 13 horas, na sede
social, á .Avenida Rio Branco n. 87,
ao sorteio das apólices de resgate se-
mestral.

Outrosiin, participa aos srs. segura-
dos que, para concorrerem ao., sorteio,
deverão pagar as suas prestações até o
dia 21 do viirente, sendo nessi ilala en-
cerrada a relação das apólices sor-
{caveis. — A Directoria.

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO DA CANÜELA»

REPARTIÇÃO DE CARIDADE
Pagamento de pensões

Na sala da pagadoria desta Irmanda-
de serão pagas, no dia 22 do corrente,
das 13 ás 15 'horas, as, pensões aos ir-
mãos c viuvas soecorridos c nos dias
23 e 24, ás mesmas'horas, as, esmolas
aos pobres de numero, soecorridos por
esta repartição,

Rio. io de dezembro de 1915. — V
ijicsourciro da Caridade, '"•"•¦
Herculano Rodrigues.

Alexandr.

0À1XA BENEFICENTE DO CLUB
MILITAR

ASSEMBLÈA OERAI,
(3" Cmvocação)

De ordem 
'do 

sr. general -presidenta!
convido os srs. sócios para constitui-
rem a assemblèa geral, a effectuar-se
110 dia 22 do corrente, ár, 4 horas da
tarde, afim de ferem apresentadas ai-
gtitnas modificações nos Estatutos em
vigor. , , 

";',
Rio dc Janeiro, 1- de dezembro de

191c. — Luiz dc Çoitvêa Kavaseo, "ca-

pitão secretario. „J 4614

AVISO A' PRAÇA E AOS SRS.
_r_tOPRn»TA_UOS

Sendo eu estabelecido com negocio
de seccos e molhado» cm Nictheroy, a
rua Mariz e Barros n. 3. antigo, e teti-
do a infelicidade de ver minha casa dc
negocio destruída por um incêndio cs-
tande- a mesma segurada na companhia
União dos Varegistas, na quantia de
8:ooo$ooo, c tendo recebido da allu-
dida companhia a quantia de 5:000$,
venho por meio destas linhas avi6ar a
todos os collegas e proprietários a
forma com que a referida companhia
pagou os alludidos seguros a saber:

xo — o abaixo assignado nada de-
via á .praça cm prazo illegal até a data
do sinistro.

_» — O stock que existia na casa,
era superior a 8:000$, como posso pro-
var com os credores da citada casa -
com particulares que conhecem o que
é negocio.

3» — a mesma companhia aprovei-
tando-sc da pouca competência que os
peritos tinham para avaliarem os pre-
juízos causados pelo sinistro, sendo os
mesmos engenheiros da Prefeitura de
Nictheroy e nada conhecerem dc, ra-
mos commerciaes « por isso aprovei-
tando-se do laudo que os mesmos peri-
tos apresentaram.

Ora, sendo', chamados os mesmos pç-
ritos para examinarem qual a causa do
sinistro só tinham-, os mesmo, que res-
ponder: se o sinistro fora proposital
ou casual: Numa dessas hypothcscs
affirmativa ou -negativa, cumpria as
autoridades legacs agirem na forma da
lei. Mas uma vez' verificada a casua-
Jidade do facto, que resta á companhia
de seguros? Pagar I Sim! pagar a quem
ha longos tempos tem concorrido com
os cobres para recheio do seu rico co-
£rc. . , . .

Mas procurar por meio dc peritos in-
competentes que dc negocio nada co-
nhcceni, só podem conhecer o custo da
mercadoria para seu gasto, e que mui-
tas das vezes nem isso mesmo conhe-
cem. Tratou a famosa companhia que-
brada de usurpar os-direitos de quem
sempre tem sido correcto, nos seus
compromissos para com a mesma, por-
que uma vez, .que o abaixo-assignado
estava quites com o seu recibo, nada
tinha a companhia qu c recusar a pa-
gar. Ora, não pagando que querem
mais os senhores proprietários e nego-
ciantes? Encherem, a barriga de mm-
tos para descontarem o que devem a
diversas pessoas.

Ora, a tal fiscalização da dita com-
panhia só serve para punir quem com
cila sempre andou corpectanienle. As-
sim como com a praça dc Nictheroy
c Rio. Ora, sendo os prejuízos ¦ cal-
culados cm 16:000$ e estando o nego-
cio seguro em 8:000$, pagando-mc a
companhia 5:000$, provado está (|i»c
ficou a mesma na falta do pagamento
dt 3:000$, pois que só recebi 5:000$.
A' vista disso poderei julgar seria essa
companhia? Nãol Pois que a mesma
faltou com os seus compromissos pela
falta dos 3:000$. Ainda assim, me
ameaçaram que, se acaso eu não
qtlizcsse receber os 5 :ooo$,_ que recor-
resse a uma acção judiciaria, contra a
mesma. Ameaças essas que a mesma
companhia fez, por saber que o mesmo
abaixo assignado se achava sem rc-
cursos de .poder questionar. Por isso
venho por meio destas linhas avisar aos
senhores proprietários e negociantes, a
forma com 'que a companhia União dos
Varegistas, procede para com 03 seus
segurados. Por isso pqço a todos os
leitores que guardem esle aviso como
saudosa recordação do pagamento que
a Companhia me fez c em recordação
saudosa do resto do meu suor. Para
que não aconteça a outrem a, mesma
coisa. Resolvi passar este aviso que
será publicado no Correio da Manhã,
da capital, e no Fluminense, um Nictlic-
roy. Teço aos senhores negociantes da
alia e baixa escala de fazerem a devi-
da justiça, se ..iihq ou não razão. As-
signei o recibo dc 5 :oooS, por ser, obn-
gado a não faltar com a palavra á pra-
ça, que sempre me considerou e com
islo tenha a dizer que fiquei no d.s-
embolso de 3:000$. que a companhia
pela sua alia justiça, fez o favor de
não me pagar. Com isto sou eu o mais
humilde lesado pela ultima vez, por
companhias desla ordem quebradas,
que não pagam a quem dc direito ti-
nham dc pagar. Para que a directoria
atigmcnt-e os títulos dc viscondes e de
commendadorès, deixa de pagar o se-
guro. Cuidado com esta companhia;
procure outra.

Nictheroy, 18 de dezembro de 1915.
— José Gonçalves Ferrai, J 4610
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|! -COMPANHIA JPREfílAL «AMERICA BO SUL1
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»Iov5_i_érito ãé contractos no por.oflo d© Março a Novembro de 1913
PREDIOS CONSTRUÍDOS

Nomes.

Ulysses O. Oiveira

'D. I,conor Borges ,..
Cícero Macedo 
D. Florisbclla Aguiar
João Bion
«.leniente Maciel . ,..,
Toso Joaquim Ferreira
Serafim de Jesus ....

.Augusto de Souza ...
1 olOarlos I.cal

.1). Anna P. Amaral
D. Olga A. Corria ..
D. Maria Silveira ...
D. üclfina de. Barros
Florcntino Azeredo ..
Walflemar Macedo .. •
José . Avffa 
¦Manoel Veiga 

11.
J.I
1,
.1.

í:
T,

Ruas

(*) Victoria n. "9

André Pinto n. -9 
Victoria n. 115 -••••
-ihigdalcna n. 43 ........
Turf Club n. 18

(») General Ilcllegard n. 1SJ •
Maria Imiza n. 16
Barro. I.eile n. 19
Capitão úVires ,11. ¦Cindido Henicio n. ta_r..

e-Vaz.Ui Toledo n. 1-15-».--
-* , N5.Tc.mc.1to Silva 11., 33*v

General Kocca n. .20...*
(*) [Pedro Alves n. 108

Her;..en-_rr.rda n. Sn 
Cnl-uçú n. 14 '
Zefcrina n. 29 
Augusta 11. -S-A 

k - a a

; ^ í. _: i
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S:ooü$ooo 2:55!>$ouo 7J
7:oQO$o_f. 3*:oooÇooo 7-
2:ioo$ooo 5-5?ooo 73

10:30^5000 3Íooo$ooò 7-í
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¦io:ooo$ooo 3:aso$ooo 72
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5.1$ooo 3:8i6$ooo
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-•H$ooo is^ikSSooo
ijo$.oo o:36i'$ooo(')
133$Dò'o p:g;,6?ooo
_-i$ceo i:ji-$ooo
6Ó$ooo 2:37Ó$boo
37$üoo 2:6Ó4$ooo
.H5300 3i-04$ooo
75SOQÒ JUOOÇOOO
jS$50o _:o5^$ooo

jjSíôou 9:9,tC$ooo (*)"j:S$5oo 8:,íi6$ooo
i-^Sjoo m;r»jo$ooo
(Íó$'jUO 4:?_i3$o<.iu
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1:65i$5oo 1i6:53a$çoò
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(*) ,0 eonstruetor, C. Cosia, não con
cluiu esta obra. lendo a Coir.p.-inliin dl
o fazer

(*) Idem. ideni, idem.

(!) Idem, trlcm. idem.

PMvDIOS EM CONSTRUCÇÃO

Arthur lAlvcn 
Dr. iPedro R. Dantas

,1 Clemente Caladinsky ..
Annlli-1 C; Lopes ....
Jos- K. Dias 

¦fi (•) Gu-nitibáv n. _3S 
Ai GõriBaldi n. iS
-tuj- Barbosa n. 
Viuva (torcia (Kainos) 
Silva Jcrdira n. 9 (iXictheroj-).

i.«:50o$ooo !
ji :ooo$ooo ,
.;:ooü§ooo j
4':90o$òoq
3;SQÒ?õob i

4 :ooo$ooo
7:ooo$ooo

1 :ooo$ooo
3So$ooo

47:goo$ooo •t,!5o$oon

73
IOO

i93$ooo i.i:P.j-$ooo(")
,iS_$i>oo ifi:2oo$ooo
looÇooo 5:6uo$ooo
icíj$ooo 7:633$ooo

57$üoo 4:ioo$ooo

63 r. $00 o 4<j:.t28$ooo

¦n:ooo$ooo
10:50015000

1:qoo$ooo
2:ooo$ooo
2:5oo?ooo i

_7:ooo$ooo 1

(*) A Comjianli.a tomou conta desta olira,
que está a coiidui-r-se, reio mcíino mo-
uva acitnn ¦¥i-:.>

CO'N'.ST,KUCÇ0ES PAR.aYZAD.VS. POR ÜlíPENDI-UliEM 1MJ MCEXÇA DA PRKPF.ITURA

1 [iRnvino Rocha ¦
-IDavid Nazar 
3 Tcncte Oscar Martins
4ID1 Rosa Stuber 

Cenlral CB. Bi Reliro)
Nova i(l). Bragança)
Accacuis (Gávea) 
Trav.. Zeüa (S. Christovão)..

io:3no$ooo
_í-!:moo$ooo
io:uot>$ooo
4:000$000

45:Soo$ooo

2:6oo$ooo I
é:ooc$ooo |
3:ooo$ooo I

I4;6op$ooo |

72
72

153S00Ò
293$000
,i_7$ooo
],$Soo

5'_fj)$8oo

¦ii:t.t6$ooo
2t 'o96$ooo
9:144 $bõò
i:4,J5$6oo

:;opp$oop

4_:68-$Soo 1:ooo$coo

Rua não acceita (frest. suspensa).

com
Garcia
liquidadas

m ,.  gü0 a0 todo -7 contratos, na im|iortancin total de _u:9oo$i»'' (incluindo 18:4005000 do terrenos comprados pela Com. _n!iia), tendo cs contratantes entrado com sSij.-íSooo, conipronieltcudo-
irar mais -o8:6ji$ooo até final dos contratos, sendo o capital da ,Cor.ipanlua 1531571S000;
¦má estão incluidos os contratos de construcções a pagamento a visto ,(,4Í:-'oi)$ooi)).¦ "° *-- "-¦' ' ¦- '¦'¦ '-- -" ' ' L' " --•¦'¦•¦- lotes, na Boca do Matto (Meyer). destinados aos srr.. pretendentes h

00$: c possue niaiu uni Urre no du valor dc -i:.-ou$uüo, na rua Viuva
içoes a eonstruetor cs. coutas de papelarà c jornaes, que estão sendo

ÔíjjíiT.rõo — Das acções (actu ilmcntc 1.000 dc -oo$ooo cada unia) ja-estad intcgr-idas 700. A Companhia possue -o magníficos Io
,„...„.-,-„,« n0 !.aior de i::ooo$oao; nosiue mais um terreno á rua /.cferina (Meyer), oiide esta construindo uma casa, tudo no valor de 5:1c

¦ rch ('Ramo"-.) .1 espera'dc pretendente á conitrucção. Os compromissos uctuacs da Companhia não passam de 2o:ooo$ooo, incluindo presto

Companhia pretende elevar o seu capital, até junho do anno próximo, pa
, de janeiro, 15 dc dezembro dc ipis. — A Direciona. %A

Rio
ara mais íoo:ooo?ooo, .perfazendo o total dc 40o:ooo$ooo,

FABRICA.
DE l_13ÍDÍmflS

AUG.:. hOJ.:. CAI».:. URIAS
Amanhã, 2- do corrente, sessão ma-

gn,i dc iniciação. Uhima sessão deste
anno. — Araújo Sei.vas, secr.'.-

(A. 459 O

A Collòcof-O..liais-•,(:;- o
va vinda diwAi-icrica do S.iilí
líxecuçào pnrlVitu t) guráciLida,

Artigos para quadros:
Argolas, pitões, napelão, pregos,

conlilo.
Enviam-se amostras para

qualquer ponto do paiz

MA7DB.SSríSIBM20ín?
Martins S#ra>| C

BB\.":7 L0J.7. CAP.:. D15Z01T0
1)U .TlTiHO; ;", •"¦.

Hoj.'. ses?.:. 1-con.:. (ultima deste,
anno) ás horas tio costume. — 'Duarte

Estrella, Secr.:. U5"-''

i
DEPA1-TAMKXTO 1)A Al)_nXIS-

11KA0S0 1>A GUERRA _
REPARTIÇÃO DH COSTURAS

Distribuição dc peças de fardamento
a nlanufaCtitrar, ás costureiras .matri-
culadns sob os ns. =51 a 350, nos dias
20, 2- e 24. — D. A., iS de dezembro
de' 1915. . — Arlindo de Sousa, 1° offi-
ciai encarregado.

Caridade
895

Pa..*ficuiai»
S 4032

745
nio, 20—12—01..

S ÍC3G

I. AFRICANA

iiiiil
N. 326

I\io-20—13—915.

oatí^ nft iroRTUNfl.

A' PRAÇA
A directoria da Convanliia de Sc-

guros 
"Minerva" comniitnica aor, seus

amigos e segurados que transferiu a
sua' sede social para o i" andarmos
predios á rua do Rosário 11. 66 c lios-
picio 11. 13, com cnírada pela primei-
ra rua, onde aguarda as suas ordens.
— A directoria

ÍSSÒG-ACãÓ 1>K SOCCORROS
MUITOS A' MBMOK-ft DB
sat.daxha ra gama
rua de s. pedro n. 20g

Dc ordem do sr. presidente JICÇO O
couiparccimenio dos srs. sócios quites a
assemblèa geral ordinária, que sç real:-
zará .imaniiã. quarta-feira, 22 ao cor-
rente, ás 7 horas da noite, nesta secre-
taria para dar posse á nova aduiinis-
tração c entrega de diplomas honorifi-
COS.

Rio, 19 de dezembro dc 1915- —
João 

'da 
Rocha Lopes, secretario.-^"graxde 

pisstaI
porto das caixas

A irmandade dc N. S. da Conceição
realizará no dia 26 dó corrente a fes.a
dc sua padroeira, dc accordo com o
compromisso. Por este motivo pede ^0
comparecimento dos fieis devotos. -

y.iií. Simões, procurador. (K. 45M)

IIP' " 9D_BT *¦¦*»¦,;¦«»-. 1 1 -I____|1IM »ii||ll___il-H

«O aUADRO»
Resultado dc hontem:

Antigo. . .'. . Ursc' - '
IMoViorno • . JHavãe
Rio  Giicliorro
Salleado. . . Burro

Rio—ÍÍO-12—S)f5 S 40(30'

Americana
740

W> ^f.0-12-91S
'.___ *^_T

O 3-.0_P_.-S
é quom dá a fortuna tnãisrapidh

nas loteriiis eolTereee
maiores vantagens ao publico

líun.do Ouvidor ÍJ51 -,Rua
Quitanda 71 («mifio

Ouvidor)- FIL1AES:
1. cio março 53 - lí. ilí novembro 51

S. l-aub,
OTurí-liolo e mais aposlíx

sobre corridas de cavallos:
Ilua do Ouvidor, 181

1}

¦Í6,í

Capif ai Dl) ílTpPf Ira A

706
i 883 010 172

«__7---5 
•-**,

' -<v DEUAM MONTEM
_&_

' Amifro
Mo.durno...
Uio
S.ilicailo....
_•'• piemio
ÍI >
4- ¦>

461
aiõ
370

LOJ.:. CAP.:. 111-XltIQVE
VAIifiADAKíOS

_i stss.'. economie.'.. Da
Ord.\ Rcsp.'. -.estr.'.. peço comp.'. de
todos' Itrm.'. do quad.'. — " íeci
Sousa.

BBN..Í,

Hoje
O
(R. 45.50/

l.cão
Kluphitato
Pnvíio

Cavallo
. co;

. 210
, TIS
. 21).'

61S
Ilojc, „s IS horas. 20-12-9ir> S -505'.

À^uia de Ouro
703

1 • 8~2.-3
lVti, 20-12-015;

GRANDE HOTEL
— LARGO UA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros dc
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Accessores,
ventiladores e co.iniia de i" ordem.

Knd. Telegr. "Graiidliotel'',

Rio—20—12—913 S 4632

ia

Agava
Oarantta

616
172

Fluminense

037
_Hiu-20-12-01.

Noite
344

IIÍO-1S-12-P15

ULTIMA SOLUÇÃO I)A CtKA ííh
C.VSPA E DA Q.Ui-DA DO

GAB1JLLO
A "Dregerina", ultima descoberta d»,

preparado infalliv-el para cura da cas-
pa c da queda do cabello, já se acha
á venda nas Drogarias Granado & C.,
.Bragança Cid &.C., « V. Silva & C,
ás ruas Primeiro de Março ns. 12 c
i.|. Hospicio 9 c Assemblca 34, Nas
Pliarmacias Silveira, á rua Haddock
Lobo n. 104,. e Conde.de Bomfim nu-
nvero 1:-55 • 0 autor. dn preparatip"Brcgerina' acceita encoiiiniend.is de
particulares e dc pliarmacias, com re-
clucçao de preço; cm sua residência, á
rua Conde dc Bomfiin 11. 1.^30.

R _8»4

250 PRAIA DO FLAMENGO

/CARTOMANTE ESPIRITA — Mme.
VJ Marie Louiee dá consultas por 5$oooc, tal garantia offerece dos seus trabalhos

. 4''i2C '|ue s° recebe qualquer pagamento (Up.jl
1 tia pessoa conseguir o que deseja. Andra*
I das 11. 51. (,,.8i S) S

S --GÍ5
___I___o^l^'-lW^^^^^y__*j™;^!5,

lüo 20-12-915

Propaganda
N. 293

l;i_, 20 -12-015 S 4067

Tfaspá.sd-sc o coulrato do ninguifi-
co nredio aeinui mencionado situado na
praia do Flamengo, perto da rua l'ay-
satidú, com l.cllã vista para o mar.

Póde-se visitar a casa Iodos os dias,
S 46531 das 10 horas até ap meio-dia, c tratar

a questão do aluguel com o dr. M.
de Barros Moreira, 42, rua da Cande-
laria, sobrado, das 9 ás 11 c das 2
ás 4 horas (ia tarde. (R 4105

QOC.ÍjO com pouco capital, precisa se.
kj Informasse na rua Vasco da Gama in;.
com o sr. Jo.c Martins. (.*08i S) S

IjUOFESSOR 
brasileiro, diplomado pela.

. | Universidade de Roma, .ecciona pre-
p;uatoríos por. preço muito módico, espe-
cialmcnte latim, italiano, lógica e psyclio-
logia, Informações: Amíradas 51.

(4;8. S) S

Dôr de dentes?! — „ ^'^
to sem dôr. Cura radical dc fistulas chro-
nicas c dentes abalados pela Pyorrl.áa —
Traliálhos á ouro, põrccllana e vulcanltc.
Dentes artificiacs, fixos on moveis. Trat;!
11 de Junho esquina'; dc Marquez dc Tom-*
bal c Visconde de Itauna — Dr, João
Paulo dc Miranda, cirurgião dentista pela
F. do Medicina cm 1905. (-1570 S) S

^SSSSSSSSSÊrSSSS^SS3l!ÊSSSÊi

(Rio, -1 de dezembro de 1913-
NOTAS DO DIA

,Na 'Escola 'Militar, termina iioje, á
hora da tarde, o prazo para o rece-

'biuiento dc propostas para o forneci-
mento de artigos dc expediente, e no
Collegio Militar, á mesma nora, para o
fornecimento de enxoval, fardamento c
outros artigos.

¦Hoje, ás 3 horas da 'tarde, devera
realizar-se a assemblèa da Companhia
•Estrada <ic Ferro Noroeste do Brasil.

OA M I.IO
Hontem, este mercado abriu frouxo,

com os bancos sacando a 12 i|ií> d. e
comprando as letras dt» cobertura a
12 5I32 d.

Durante o dia o mercado passou a
funecionar om posição ainda mais frou-
.\a, correndo para o fornecimento ue
cambiaes as taxas de 12 i|3^ e 12 i|i<i
II para acquisição das letras dc cober-
tura a de 12 i|3 e 12 5132 d.

O Banco do Brasil conservou pata
os vales-ouro a taxa dc 12 i|2 d.

O movimento do (lia foi regular, .ie-
cliando o mercado em posição frouxa,
com os bancos sacando a 12 1I32 d. c
comnrando o papel particular a 12 i]R d.

Taxas nffix.v.las nas taliellas dos
bancos 1

lar, tendo sido realizadas dc manha
transaeções dc 1.702 saccas, ,TO preço
dc 8$ooo por arroba, pelo lypo 7.

A' tarde foram negociadas cerca de
10.000 saccas, a(j mesmo preço da
abertura, fechando o mercado cm posi-
ção firme. .

A Bolsa de Nova York abriu com 1
ponto dc baixa c 4 de alta.

Passaram por Juudiahy 76.000 sac-
cas.¦Não houve entradas

. . . .

. . • •
_ • • •

8$.joo
S?ooo
7$6oo
7$_oo

PINTO. I.OVES & C.
Rua Fioriano Peixoto, 174 —¦ P"*-

tam as melhores contas de café.

Londres . . . . ,
Paris
-Hamburgo ....

Londres ....
Paris .....
Hamburgo ....
Itália >
Portugal ....
Nova York. . . ,
Montevidéo . , ,
Buenos Aires . ,
ltcspanha ....
Vales-ouro por 1$
Vales-café. , . .

A 00 d|v:
12 i|iC á 12 i|S

$722 a $740S835
A' vista:

11 27,32
?72.9 a

S6io a
2Í'!20 a

i?Sj5 a
$802 a

$725 ••

:d.
?745
SS40

2$.I92
4S117
4ÍS68
iSSjo
$í!r9

2SI00

L-ge Irmãos communicam as seguin»
tes cotações dc café 110 Entreposto da
Ilha d. Vianna:

Typos i Por 15 kilot
I

9$6oo'I 0S200
'. 

. , . 8$8oo
. .' R$400
.....,- SJooo

. , . 7S600
I ...... "?200

LIBRAS
lOs soberanos foram colados a reis

¦2i)Í3;o. ficando com ' compradores a
este 

"preço 
c vendedores ao de 20$400.

Os negócios effectuados durante o
dia foram de pouca monta,

LETRAS DÒ"THESOURO
As letras papel foram cotadas r.os

rebates dc 16 e 18 o|o, ficando com
compradores, conforme a data da
emissão, aos extremos dc t6 ii2 e
18 1I2 olo, e vendedores dc ííi a 17 11-
por cento.

Os negócios cCfcctuauos 110 correr do
¦dia foram acanhados.

CAFÉ'
MOVIMENTO DO MERCADO

A Agencia SíTal das Cooperativas
Vtrriçplas <lo Estado dc Minas commu»
nica as seguintes

COTAÇÕES DE CAFÉ.POR 15 KILOS

Cafés do sul c
Ty. I oesle de
{¦os Minas

I

Cafés dc o-v.lra
procedências

Existência em 17,
O tarde ....
Entradas em iS:

?.. F. Central . . 481.S00
J„ F. Leopoldina . 4.15-^-l1-'
Jarra a dentro . . 4S.Ü40

Entradas cm 19:
Ji, F. Central . . 157-020

Total . . .

Embarques cm 18:

Saccas

29-.571

16.108

2.617

Coiiimuiu: Còr -.

IoJ-0.5 ,1 10ÍÓ21
9£804 a -OÇOÓ8
oí.v.íi a 9$6oo
SJ')P6ao5io2
8$57Sa8$782

Communi: Còr:

o$7o2 a 9S804
ó$2Q4 a 9S.19(i
HSSiü a 8Í986
8.476 áS$578
8$o68á8$i70

90o$ooo

200$000
i76?,íoo

76Ç000

8?250

1 Si000
is?7_o

316.296

IE. Unidos
Europa .
Cabotagem

jEx.s.cncia
de tarde

/ Saccas Saccas
250

6.609
1.650 8.509

cn 18,
307-78;

Entraram desde o dia 1 de Julho até
hpntcni 2.0S1.02R saccas e embarca-
ram cm egual periodo 2.047.435 ditas.

A existência cm Nictheroy c sobre
jgua 6 de 337-579 saccas c cm San-
;tos é de 2.017.060 ditas.1 Ilonlcm.. este mercado ,-.briu firme..
icoin regular quantidade de cale ex-
posto á venda e procura tambcm regu- ¦

Observações:
Mercado firme. Cambio t_ I|10.

Pauta 550.
iVotiSA
VENDAS

AfoVces:
Emp. de 1903, 1, 29 a . .
Municipaes de i9o6> nom.,

3. d, 9 a 
Ditas de 1014, port. 50 a
E. do Rio (4 o|o), 2, 5 a

Comi* ¦¦¦>¦;,¦¦¦¦

T. e Colonização. 100 a .
LÓí.-rias Nacionaes do Bra-

sil, -50 
Ditas idem. 100 a . . . .
Ditas idem, 100. 100. 100,

100. 200, 200, 100, 50.
200. 500; ;oo a . . . .

Scni"-os" Confiança, 15 a .
Tecidos Carioca, 10 a . .
Docas de Santos, pert., 5 a

P,-'in:/."iv.i:
Tecidos S. Felix, io-"_ .
Cnxambú; 10 
Docas dc Santos, 15- 73 a
Ditas idem. 3 a . . ¦ . •

OPFEUTÀS
Emp. de 1003 . —¦

E. •'- Rio (J n'o) 76S000
Dito dc $oo$ooo,
nom „,T"

Municip. de i9»fi i86$ooo
Ditas nom. ... ~~

I .£ 20').
port 306$ooq

Pita'- nom. , • ~—~~ *

I Dilas 1914, Port.
Ditas .idem, nom.
Dilas de 1909 . .

Bancos:
BrasÜ
Mercantil. . , ,
Xac. Brasileiro .
Commercial , . ,
Lavoura ,. . . ¦
Commerciò . • •

. - ¦!<' Seguros.',
Varejistas . . .
Brasil
G-uvfiança . , .
Minerva . , , .
Integridade . . ,
Garantia ....
Argos
U. Proprietários .

Estradas dc reno
Norte
Rédc Mineira . .
M. S. Jeronymo
Goyaz
Noroeste ....

C. áe Ttcidcs:
C. Industrial . .
Corcovado , ¦ ,
M, Fluminense .
Petrõnoiitaüa . .
Alliança ....
S.. P. Alcântara
P, Industrial . .
Intl. Mineira , .
Brasil Irrdusti', .
S. Felix ....

C Diver :as:
Docas da Bahia .
Docas de Santos
Ditas, (nom.) . •
Loterias ....
H. e Colonização
T. Carruagens. .
Centros Pastoris .
"A Xoile" . . .
F. e Saneamento
M Municipal . .
Brasil: Torivns .
Agrícola Rio de.

Janeiro ....
C. Brahma . . •
Carb. de Cálcio .

Debentures:
Docas dè. Santos
America Fabril .'-.. 

Rosalia . . .
P. Industrial . .
Hanseatica . , .
Banco l*n-'iío . .
Mcrc. Municipal .
Tecidos Cà-Toca .

177S000
iK5$ooo
170^000

no$ooo

IJ0$000
20$Õ00
7o$ooo
i5$ooo

310^000

176^.500
lS2?000
1505000

I95S000
jioÇooo
I75S000
12Q$000
I00?0OO
i40?ooo

i6$ooo
60S000
Il$000
35SOOO

830SOOO
02?OOO

i6$ooo —

e 1 cabrito; João da Rocha Ferreira
& C, 14 vitellas; Peixoto & Castro, 41
rezes; Cooperativa dos RelalhistãSi 2S
rezes; Portinho &¦ C, 31 .rezes; San-
tos Fontes & C, 7 porcos e 10 carnei-
ros; Augusto da Motta, 13 carneiros c
2 cabritos; Ohristiano J. Lemos, 26
rezes.

Foram vendidos em Santa Cruz:
28 3U rezes.

Em S. Diogo, venderam-sc:
460 3I4 rezes' com 121.620 kilos;

61 porcos, com 4-8.10 kilos; 27 carnei-
ros, com 406 kilos; 30 vitellas, com
2.707 kilos; c 2 cabritos.

Vigoraram no entreposto
Diogíi os seguintes preços:
Boviiío $58o a
Porco i?ooo a
Carneiro  i$6oo a
Viíella  $600 a

-,2$ooo nC$soo
i8$ooõ I4?5oo

1SS000
- 25^000

130Í000 —
iSo$ooo —¦

_- 5o$ooo
150S000

Í4«$0Í)0'
160S000
1505000

250S000 —
i'Sò$oioo

3S$ooo • —

1SÍ500 17Í50O
395Ç0OP 39P$poq
395S000 39ÒS'6oô"i9$ooo 1SS500

SÍ750 R$000
7o$ooo —•

i;$ooo
i8o$ooq

R5SOOO 655000
1005000 —

3$5CO

60S000 15S000
i;o$ooo t5o$ooo

1705000

dc São

$620
I$IO0
15S00
5S0O

RKXDAS P.DBT-IOAS ;tv ¦
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Arrecadação do dia 20:
Em ouro 7S.:757fpo.Q
Em papel  141 ..6p6$.i-3

2i7:453?262

Dc 1 a 20 3-330:773?ü3i
lini egual periodo dc

1914  2.319:5065143

Differença para mais
cm 1915 i.ò'ii.267$488

IM.
T.
T.
S
C:

Elumlnens. ¦.
Carruagens . '.
Botafogo. . .

Felix .....
Industrial . .

Alliança ....
!,. Sapopeniba
Ântarclica . . .
Fiat Lux.i . . .
C. Brahma . . .

,lnd. Campista. .
I Caxaihbii ....
! P. Industrial . .

M. >le Construção
S. Helena . . .

io7$ooo

200$000

170S0C0
1655000

I2ü50UO

1R0S00P
iSnSodo

ioSÍ'000
195:000

1S0S000
160S000

IO0$0OO

to6?500
160Ç0001
i_o.Vpoa !
170S000

sjsooc
1755000
jfíoSnOO
1358000
I7(í>ooo !
iOQÍOOO
R;,$ooo I
16Ó5000 1
1705000

200$000

1_0?000
170ÍP00
7(1-$HO0
1755000

-Wftím dc colações commerciaes relativo
aos gaicros di producção nacional nos
jkhitipacs fracas da Republica durante o
periodo de 8 a 15 de iasembro da 1915.
íúi-iicciid'i'clo Ministério da Agricultura:

CAFÉ'
Fortaleza — -Entraram 653 saecaí. Trc-

ço por 6j ktlo.-v, .]o$ooo.
.S'hm/dj — (S a 13) Entraram 347--157

saccas. lEmbarcadas, 311.714: vendidas,
ing.ooo. Tmn .por 10 Uiios |'ara o ty!>o 6,
4?joo. «Mercado calmo. "Slocl:". 2.014.721
saccas.

Campos — Preço por arroba para o ty-
410 7. 7$«IM- , ,.

Bello Horizonte. — Entraram, 9.5"' »•¦
los. Sairam, i.-oo. Prcçoi por kilo, ?.|oo
a 5.150.

Bahia — "Stock". 44.510 saccas. Preços
por arrota: 6? a 8S-00.

Corumbá — Entraram, 20.100 kilos.
".Slocl:", 31.000. 'Preços por kilo, $Soo a
1Ç000. —"'¦•

Recite — I'reço por arroba para o gc-
hera novo, 7$6oo.

BOTvRACttA
Pa;-3 — (:o a 16) Entraram :?o loncla-

das de borracha c 37 dc cauçho. "Stock ,
oio íiin". íriclüstvc 258 cm primeiras mios.
(L'o;a<;ü(_=: sertão, fina, 3$/00 a 4$ioó; ser;
namby, 3$8oo a 4Í"> sernamby enitcho, 4?
a 4$_:ao; ilhas. fina. 3?70o a _tfioo;~ ser*
nãmby, i$6oo n i?;oo; Hü Camcrá, ^$ ;j
2^03; Cáviaiw. 3§ n .($4»¦'-,: tia Ana u*
o Caráji, 3$S o a í$jpa; xaucho de io*
cantina, 3$7oo a 3$'joo,ASSUCAP.

Paraltíba — "Siocks": bruto, 2.030 i.c-
ena, crystal, 4.130. Preços -j.or arroba:
bruto, jí: crystal. 7.500.

Macei) — Entraraüi 2-'.iS_ saccas.
"Stock", 96.131. iPreços ,por arroba:rcrys-
tal primeira. S$áoo; branco purgado, 7? a
olfroa: somenos. íi$_.o'j a ?$5<)o; br-.itt». -•?
a _t$2ob. iSrcrcadò oscillando,

Campos -- ..'recos por 6o kiles: 36$ a
375100

Bclh Horizonlc — Entraram, t'4-,33'»,*
los. Saíram.. 7,-38. Preços por Kilo: 1Ç.100
" 

ifara°ikão— Preços por kilo: espichados, {
zSt siltódos, 1S700', dc veado, =?>.

Coriliii--'.-— Entíaram, 14..900. kios.
".Stock", 25-500. Preços t-or Uilo, i?;Oo a
,$6°°' BISUES -

Parií — Entraram. 300 pcllcs oi- veado.
Preço por unidade, .$700.

ParaUa - "Stock* 49.000. Preços 
por

unidade: de cabra, i$8oo; de carneiro,
''Recife — Preços por unidade: carneiro,
15500 ei$6oo; «br^^oo e..-^00.

Puni — Entraram 2 toneladas. Sem of-
fe/]|i;;;V 

- Entraram, 82.277 saçcos. Pre-

ços |or arroba:. 14S a i6Çouo.

ALCODAO
Parahvba — "Stock", 2.455 , saceas.

Preço Por. 5 kilos. =3Íooô. .Mercado
"'mcciá - Entraram 324 «ecos. Stock,
6.B02. Preços i.or arrota: i.9$,oo15 --«->o.

ilí.miiV».. 
'— "Slock" 2.08S s-ccas.

Preço nor kilo: 1S700 a >?'5('-
Recife — Entraram; 7-88a saecos.

"Stock", 14.000-, PrcQo^ -'3$ e 24Í000.

Fortaleza -^- Eiitraram. 800 saccosl Sai-
ram 574 

"Stock", 1.965. 1'reÇO por 60

""áiiiíef- 'Preço, por 60 kilos, 31$ a

35S 
Horizonte - .(Pilado) 

-- Entra,

ram 29.916 kilos. Saíram. 4.753- Preços
nor'kilo. ?6oo a SSoo.
¦ MimUMo - "Stock", 9.600 saccas, l.c-

ço por 60 kilos. 34?ooo.
>Corumbá - Entraram, 22.300 litros.

"Stcck". 'i5.2oo. Preços por litro. $900 a

I?000' 
MIU10

Fortaleza — -Entraram 6.000 saccas fc.pt-
ram 3 831. Stock 4.S04. IPreÇo por 60 kl»

'"mS-cS1 
- Treço por -o kilos 7$»oo

Campos — 'Preços por 62 kilos: 8? a

8?íw/o 
Horizonte — Entraram .32.760 ü-

tros.

10S000
G5?ooo

ioo5ooo
39o5ooo

o.o$ooo
i.jofooo
lofííooo
1965500

?o;5ooo
755000

42o5ooo
iS;íono
io85ooo

jooíooo
2955000

CARNES VRROES
No maiadouro dc Santa-.Cruz foram

'¦ - ; *cm hontem:
.108 re?cs, 69 norcos, 2; carneiros,

34 vitellas é 3 cabritos.
Foram rcieitados:
iS 1I4 2JS rezes, 6 porcos, 1 cabrito

c 4 vitellas.
A matança foi feita para os seguin-

¦¦•: nv-enantes:
Cândido Espíndola de Mello, 59 rc-

zes e 7 porcos: Duriscli & C. 2 rezes;
e 2 vitellas; Alexandre Vigonto So-
l.rnlio, 4 rezes e 7 porcos: A Mendes'
& C 39 rezes c 4 vitellas; Lino la-

I vares & C. 66. rezes, 7 porcos e 5 vi-l
'tellas; 

Francisco ,V. Goulart, 36 rezes.;
I 18 porcos e 5 vitellas; Cooperativa Sun

i Mineira, 28 rezes; Cooperativa ,Oeste
de Mina?. 20 rezes: Pimenta & Villcla, -.

iR rezes; Oliveira Irmãos _ C, 5o rc- j
'zes. 21 porcos, 4 carneiros, 4 vitellas 1

Bello Ifortsóntc — Bruto. 'JCntrarr.ni
C:.. 150 i-ilos. Saíram 6.3»»a. Pivços ror
kiio: $!•¦," a Síoo, Refinado. Kntrarnm,
..Sj.s kilor.. Sairam, 11.358. Prcço«, $,-00
a Sono,

Bahia — "Stock*, 50,000 saccas. Pre*
ço;; ;:or kiio, $151.

Corumbá — Iititraran. 23.50-0 kilos.
.500. Preços \\br kilo. Ê900 a"Slock

t$ôòo.
Recife — (17 dc (U'-cml>ro>. Prcçns íior

6$ a í?2Co; hiascavados, 4$ u -iSsoo; V-rti-
tos/ fcccos. 4$ a 4$Soo} 

' mcl-Mlü, 3$ioo;
arrM.a: branco. rSj^o a ;$6oo; sohicnos,
urinas, crysu.es c dçmcraraa fem venda.
Kntrarani 764x4 w»c'p«!t. "Stock**, 120.000.

.COUROS
Pará — Entraram 300 couros. Preços;

(!•_• l>r»i. $.iS'-. $.;i* e <i*i?oo.
Párahyba — "Stock', .t.ioo Tkilos. Pre-

çop por kilo: calçado, .$40.1: cspicliado,
i?;so. '"

Maceió — Preços por kilo: *spccoâ tf Fal-
pulos. 1?; verdes em salmoura; io$; por
unidade. .;/.

Ue o timzonie — ",•.*.¦„«
ros. Saram- 4-7»e. Preço por litro St00..

Minnhlo, - Stock 6.500 saccos. Preço

por 60 kilos ijS.ooo. .
Conim-- - Entraram 16.400 .litros.

Stock 24.700. Preços por litro: ?--oo -

'**¦„..&. -- Preços por 60 kilos: 9$;oo a
OÍ600.

FEIJAQ
Fortaleza - Entrara!- ,20.00c. saccosi

Sairam 6.624- Si"* -S-3"'- P"?0 !'or {'°

^Maceit-^o 
por 60. kilos 2»$,oo.

Bello Horizonte -• l.iitrarorii -'-if "'_
tros. Sàirám 3.220, Preços I.tro: Ç2.0 ..

C-rimiW -- Entraram 1.300 litros. Stoclt
14.100. Preço? por litro: $300» fl""-

Recite — Preços por 50 kll°?: "luIa,"'
nlic. sencro do sul. i7Í5o°i do estado,

- -*»k t _ \'"- jOO""s 
_>AR1N'«A DE MANDIOCA

Fortaleza -- Entraram 18.000 sãccos. Sai-
ram 13.97-. Stock ;r.;.74. '-'Wj.W,*?
kilos, .17Ç: por 50 k-.os, i.Ç; 40 kilos,
'*M™ei< 

- Preço por 62 kilos is5"o.
Bello Horizonte — Urttrarain i8.S,o H-

iros. SiirtDi 600, Preço por litro 535''-
CoTiim-il— Entraram 19.500 htros. btocl.

jí.f.bo; Preços por litro: $250 a $300.'Recife ¦- Prceos: por 50 kilos. para ge-
ncro do sul, i.iSjoo a 14S: do Estado, 100
kilos, 2j$ á 28S000.

AI.COOI.
jlfd:(i. — Entraram S-- toneis. Slock

i... Preço por 4So- litros I735""'-
Bello Horizonte — Entraram 6.950 li-

trós. Sirniu 1.620. 4'rcço por litro S600.
CenimM — Entraram SiSoo litros. Sloek

io.-00. Preços por litro: :? o 1*500.
AGUARDENTE _ ,

Maceió — Entraram 17 pipas- Stock. 95.
Preço por 4S li'.ros S?Sooo.

Campos — Treços por pipa, 150Ç000 a
rSoSooo, ¦; ..

llAh Horizonte — 'Entraram 1.237 n»
tros. Saíram 251. Preço T-or litro $-100.

FUMO
Bello Horizonte — Km rolo, entraram

4.o?o kilos. Saíram 3.2C0. Preços por kilo:
l$ w '.rSíoo. _ , _

Bahia — Siock i.ono fardos. (Pr.-ços por
.rroba: 9$ a 9^^^

Bcllà' Horizonte — Entraram 7M0 In-
los. < Sr.iuni ..37c Preços por kilo: J5

BATATAS
Bello Horizonte -— Entraram 7.795 kilos.

¦"Sairam 1.642. -Preço por kilo $250.
P.AXH.V

Fortaleza -- Entraram 250 cai>:as. Preço
por óo kilos 7S$oo6. ..

Bello Horizonte — Entraram i---74t '«-
los. Sairam 2.370. Preço por kio if.100.

Coriimtá — Entraram 3.500 kilos. Stock
^6.100. Preços nor kilo: i?_oo a ij;oo.

POIA'I:LH0 \
Bello Horizonte -- Entraram 5-385 »•

tros. Preço $300.èiroSPiioRos
Bello Horizonte — Entraram 83 latas.

Sairam i3. Preços por lata: 47Ç000 a
52$000. SABÃO

Bello Horizonte. — Entraram 2.7S0 i«-
los. Sairam 8.370. 'Preços por k:.o: 5-too
a $700 .

TOUCINHO
B.-Uo Horizonte — Entraram 235 duz as.

Preços por duzia: R9 n o?."00-
QUEIJOS

Bc.','. Horizonte — Entraram 235 aiiz^as.
Preços por duzia: SS a o$soo.

COPA1HY1BA
Pari — Entraram 1.000 litros. Preço

1S300.
SAT,

foi üiiiIjíÍ — Entraram :5o.ouo litros.
Stock 111.3'o. Preços por litro: í-50 a
í-'So-

COCO BAIUSSU'
Jí.i-ailJiffo -- Preço por k:'o S2S0.

CAROÇO DE ALGODÃO .
Paraltyba — Stock 2.3 saccos. Preço por

15 kilos i$3oo. .... -
Maceió -¦ Preços por kilo: Ç03; a S050.

MAMOXA
Maceió — Preço por arroba 2$5oo.

Pregos curreníes do niBrcado
do Rio de Janeiro

ARROZ
Dito especial. . . .
pito. sviherior. ....
Dito, 1jo:-,i
Dito, regular. . ...
Dito do Norte, branco
Dim. Iilcm, do Norte.
rajadò

Oiió agulha, estran-
RCÍro

nito. idem, (le :°. . .
Dito iniílez ....

ASSUCAR

.Noniá-í!*

100 k-.js
25.7.000 a .i6$7oo
20$ooo a _?s$ooo

-?i$"oo 2_$3oo
56$70o 6fi$7oo
2;$Soo 26$700
.•-,(.$700 6n$ouO
35S000 .365700

ciiAiíirc. . . . . 36S400 30Í400
branco, estrangeiro 94(000 9S$ooo
r--»»?;«!,« :,i.... Não ha

58?ooo a 59$ooo

76$Soo a Si$uoo

7.9$8oo a 82S800

?6$8oo a ?8$ooo

Goíooo ?i36ür j
56S700Í. 5S*n<o i
53$30Q 55$óoo ;
4S$:ioo 51S700
ç^Sooo 58Í3ÒO

50$noo a S3$300

78$.mo a 81 $600
Não lia
Nominal

HORP.ACHA
Mangabcíra; conforme a

qualidade, por is ks.
PEIJÃO
Preio

De Porto Alegre . .
Dito, idem, fia terra .
U:to. idem, de Santa C'a.
thcrinu

Diio. manteiga . . .
Dito, mulatinho, idein.
Dito, branco, idem. .
Dito, vermelho, idem.
Dito, enxofre
Dito, branco, <.?.-«.-.&<.
Dite, fradinho. ide:u •

HACALHAO
Peixeln

BANHA
Manha dc Porto Alegre,

lata tlc 2 kilos. . .
Dita. idem, lata dc jo
kilo

Dita da J.aguna. lata
grande

D:ta (.'•• Itaj.hj, lata de
2 kilos

Ditas. idem. laia grande
D.ia de MinM. lata dr

;' kilos
Dito. idem, lata grande

CARNE SECCA
ii!i da Trata
Dita, pura, mantas . .
Dita, mantas e postas .
Dita do Paraná e Santn
Cathariõa ,.

C.ipm dc porco, do R;o
Grande ......

Rm «rande, patos t
ma!: LiS

Ditas, mantas . . . ¦
Matto Grosso, pato» r
mantas
ÍUMII
Fumo cm corda
Rio ./"ovo:

Especial. . . . * •
Superior. .....
It. enlar ". ,

Pomba:
Primeira*
Segunda
Baixo•' de Minas*
Segunda
l.SpLCi.it.
Pruncira. ...11

. MENTO
Garoa v . •
CaOièdral'^'tf! 111
lih= - . .

S0S000 .1
80^400 a

(í.$odo a
66S0Ò0 a

8i$6oo
81$600

6o$ooo
69Ç000

i?;'oo a
if140 a

$400 a

IÍI20 a
I£160 a

1S280

$Coo

I$í-t0
iÇ.JOO

i$:.',o

MADEIRAS
Americano, pé ... ,
Resina, duzia. ., , . .
Spónoc, duzia . . , .
Sueco, branco. , # » ,
Dito, vermelho

Pinho do Paraná
in qualidade. . . . .
2n qualidade

OI.EOS
Dc linhaça, lata.' , , »
Dito, barril
P0I.VII.HO. 100 kilos .

PHOSPHOROS

Olho
Brilhante
Bandeira. *.¦¦•,
Pinheiro ...*...

SAL

Do norte ......
De Cabo Frio. , . . ,
Estrangeiro ....
TUIí MOÇOS, 100 kilo:
Toucinhovir tio
Oio Crande ....
Coliarcs. ......
Virgem, estrangeiro; ,
Verde superior. . . .

ítoo —
ioòçooo a 115^000

Não ha
r_!o$ofjci —
l_(0?00O —

í8$ooo n 72$uoo
38?ooo a 62$ooo

$350 íi $900
.$.50 a i$_rov

30$ooo a 36Ç00C

Lua
50^000 —
50S0Õ0 a —
5Ó$oob a —
/Jiíuoo —

Por Co kilos
3$Soo a 4$5ort
3$_oo a 3?50f<
7ÍS00 , —

Nominal
$700 a ÇSse

P.pa
_35$ooo n i6o$oot-
430$ too o 4íiü$ooe
30i)$ouo a 38o$ooo
37050ÒÓ a 3801000

Tor lüo »
j$ooo a r$_too

Per-.hmbuco" 3S snrtc.
Hr.inco. 

'crysl.il. 
. . .

Crystal amarello . . ¦
Mascavinho bom. . • •
Magcavo bom!* regular . > .
,S.-ri;ipc

Pranco, crystal. . . .
Mascavoi hont . . . .

" regular . . .
Campas

Brauco, crystal. . . .
" _° jacto. . .

Mascavinho
Bahia

Branco, crystal. . . ¦
Diversas proce'>.nc;a3:

Mascavinho
Mascavo íiom . . . •

AGUARDENTE
P.ir.ily
Bah'-
Angra ¦
Pernambuco. ...»
Campos
Aracaju. .....»•
Sul ¦ ¦ •

ÁLCOOL

Dc 40 grãos
líc 38 grãos ....
Pe lõ eráos
Ai.PISTK 100 kilos.

AT.FAFA
Nacionalj leifo . . •
Kstrnpgeira. kilo • •

ALGODÜO
Pernambuco . • • •
Pio Crande do P.orte.
Pnraliyba
Ceará

BREU
Claro (2S0 lAras). .
Kscuro, métm. • • •

j BATATA-
Trr-ncera, c-iwi. . • ¦

S580 a
Ç630 ::

$560 a
S460 a
$410 a
?300 *

$íuO
Í6.|0
S-70
$530
?4--0
$400

S6-io $630
S|io 11 S420
Ç930 $400

$6 io S650
$500 .1 $550

Er.ce!.

leilo

í$6oo a
iSjoo a

-$200 a
1Í80Ò a
iÇ-oo ::

i$6oo a
i$3oo a
$900 a

16Í500
16S500
íOS^oo
175000
17S0ÓÕ
ií$-:no
33$30Q o

1S800

a$40o
_.$uoo
i?6uo

iSSoo
I$_|00
T 5-300

35$ooo

2S800

.560

Nominal
Nominal

omtnacs
iuuÇoqo a 1i'

$640 $650

iT;,4'':nf- a _!íjC$oco
NTio ha

i6oSat>ü a iSoSfiOO
i'5'ã$ooo a ifioSboq,
155S000 a i;o$ftOo' 

Não ha
Mão ha

4S0 litro.
, 300S000 a 320S000
, .758660 a 3105000
, 2Óí?noo a _>9?S'00
, c.Scoo a 54$poo

Íj.|o a S-50
Ç-30 n ?-'35

. 22S000 a 2,i?ooo
, 22?000 a 22$500
. 22S000 a 225500
. -2$ooo a 22$500

. 4;$ooo a 4S$ooo
Nominal

, 23$ooo a 26$ooo

CANGICA, 100
CEBOLAS

Rio cia-ide i$8oo
M \TT'''. em rolha, con-

forme a qualidade . . 9420
GORDURAS

R»'i di Prata, idem
Matadouro ....

ERVILHAS
Kaeionnes.'^ . . »
Dins cdirangciras.

FARINHA Ü!3 MANDIOCA
Dc 1'oiio Alegre:

Fspecial _8$ooo a
Primeira 27S100 a
Pina 2SS000 a
Grossa ^âo n:i

De Laíu.ia:
Grossa  22Í200 a 2.Ç700

FARINHA DE TRIGO
Moinho Irglcs

niidai» Nacional 3SS200 a
Nacional 3;S"oo a
Brasileira 36S200 n

Moinho Fluminense
Especial ,i?fooo a
S. Leopoldo .17S000 a
O. 3('Sooo 3

Moinho Santa Cruz
Santa Cruz . i; . .

-9$;oo
27S6OO
2S$400

Paúlicéa
WV* V di: milho, 100
kilos

FAVAS 100 k'los. . .
KKROZENE, caixa. . .
ITNC-UAS do Rio
Crande. uma . . . .
TELHAS
LADRILHOS, milheiro.

MANTEIGA
Modesto (_alon-?. «ortÍd.s
De Minas

HflHO
Amarello, da terra
Dito. branco, ideni . .
Dito, da terra, misto. .
Pilo. amare"(. do Norte

385500 a
37S300 a
365500 a

i3$ooo a
Não ha

•j$50a ü

iSíOO Q
atsiooo
320?000

N5o ha
2$8oo a

72Í400 a
155800 a
1i?õ^o a

Não lu

38£;oò
37$500
36Í700

3S$5oo
37S500
36$;oo

3o5^oo
3fi$000
37?ooo

i8$ooo

io$ooo

i$5oo

3Í200

I2?000
16$100

MA-UriH-AS

VAPORES ESPERADOS

Torto-i do sul, "Itajitbá" . . .
Portos do norte, "Aracaty" . .
Rio da Prata, "Moiit Rose" .
Portos do norte, "Jàgtiaribe .
Rio da Praia, "Amazon'' . .
Bordéos c escs.. "Hudson" , .
Porlos do sul, "Ilassucê" . . ,
Portos do Sltl, "Itapnliy" . . .
Portos do norte, "Tijuca" . .
Portos do norte, "Guahy.a" .
Inglaterra e escs., "Uesiui" , ,
Portos do sul, "Maroini" . . .
Porlos do sul, ''Saturno" . . .
Porlos do norte, "Olinda" . .
Gênova c escs., "T. di Savola"
Porios do norte "Taquary" , .
Kio da Praia. "Scõitána" . . .
Bordéos c escs., "Klandrc" . .
Bordéos c escs., "Lieer" . . .
Rio da Praia, Vauban" . ,. .
Nova York- c cses., "Verdi .
Rio da Prata, "Gelria" . . . ,.
Amstcrdam c escs.. "Hollarfdia"
Portos do sul, "Itapacy" . . .
Portos dn sul, "Jacuhy" . . , ,

Janeiro:
Portos do norte, "S, Paulo" . .

VAPORES A SAIR

Rio da Prata. "Hudson" . , .
Aracaju o escs., "Ilapertma" .
Inglaterra e escs.. "pescado" .
Portos do sul, "Pyrineus" . ,
Porlos do sul, "Itaipava" . ,. ,
Victoria e escs.. "Arassuahy" ,
Rio da Praia, "Hudson" . . .
Santos *'M;nas Geraes" . . .
Aracaju c escs., "Itapdruna" .
Victoria c escs.. "Tcix-irinha"
Inglaterra e escs., "Amazon" .
Marselha - escs., ".Mont Rose"
Porlos do norte. "Aracaty" .
Rio (Ia Prata. '-Hudson" . , ,
lV-tos do sul. 'iltajubá" . . ,
Porlos do sul, "Itapema" . .
Porlos do sul, "Guahyba" . .
Rio da Prata. ' Desna" . . .
Portos do norte. "Maranhão" ,
Pará e escs., "Tijuca" 

_.„ . . .
Recife e escs., "Ilassucê" . . .
Rio da Prata, "T. di SaVoia" ,
Santos, "Jaguaribe"
Portos do sul. "Iiapuhy" . . ,
Bordéos escs.; "Sequana . .
Rio da Prata. "L-ger . . .
Rio da Prata. "»Wmdre . .
Antoniiia e escs., "Itauna' . ,
Nova York e escs., "Vauban

Rio 
'da 

Prata, "Verdi" . .
Portos do sul. "Maroini . .

Janeiro:
Portos do norte, ".ijuca" . .
Portos do norte, "Bahia" . .
Rio da Praia. "Sirio" . .
Amstcrdam <: escs.. Leiria"
Rir da Prata, "Hol!at_ya" . ¦.

22
22
23
23 '
24
24
24
3.)

2-
26

28
2.;
30
30
3'

J.

,;,•;•; jiáte.
_#*$ -J-M- : *3__y £____• _________ . .-_í_í~

¦-T:'
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Pr. iAnnibal Varies
Especialista cm moléstias das senhoras, internas, nervosas,' pelle c syphi-

'lt adquirida e hereditária, por processo especial. Injecções indolores, processo
seu: duas mil injecções'de "606" applicadas com optimo resultado. Tratamento
novo para tuberculose, moléstias nervosas, venereas e arthritismo. Consultas:
A. Gomes Freire 99, das 3 ás 6 horas; Assistenda ás Mulheres. Praça Tira-
dentes 62, sob., da 1 ás 3 horas (largo do Rocio). Telep. C, 1.202.

1IS IM CAVALHEIRO

ELIXIR CASTIL
Poderoso especifico, cm moléstias syphi-

llticas. O mais enérgico até hoje desço-
berto, cura com segurança affecções syphi-
liticas, rheuinatismo, gonorrhéas, rins, fi-
gado, bexiga, corrimentos ilos puvtdofl, n*
nalmente, todas as moléstias, provenientes
do sangue. Encontra-se nas- prine'paes phar-
macias c drogarias. Kua S. Pedro n. 128,
Uruguayana n. 91, pharmacia Cardoso.
Cascadura, á rua do Areai n. i, barbeiro.
Andradas, 43.

ItUA SETE DE SETEMTJKO 121
Tclóiihõiic 35C3, Central

Aproveitem n Tíxtraorilinarla
Tjhiulilneno <\è Cnlendos

KIM IMí ANÃO
i Preços nlmixo do custo

Hor/egnins modernos todas ns
cores, desde 16$000

BALDOS DIVERSOS
Ti* ECOS REDUZIDOS

DEPOSITA ItlOS DAS ATjPERCA-
TAS MARCA 'MIGNON"

• 17 n ÍT 4SOOO
28 n Sa 4$500
34 a 41. . . .'Vi 6$50O

M

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só írasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$5oo. Deposito geral:
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio de Janeiro.

que durante 18 annos soffreu de bron-
chite asthmatica, tendo-se curado -na
Europa com a receita de um medico
allemão, envia gratuitamente a cópia
da receita, a quem a pedir por escri-
pto, remettendo cnvcloppe com ende-
reco para resposta. Dirigir carta a A.
R. Silveira, avenida Gomes Freire,
n. 70, Rio. S 4560

I IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Núurnsthenin,
Espermntorrhóa

Cara certa, radical o rápida
Clinica electro-medica especial

do
Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.
largo da Carioca, 10

sobrado

ARMAZEM
. Traspassa-se o contraio ou aluga-se
um armazém, cem ou sem armações,
próprio para qualquer negocio,; para
ver, ie tratar na rua Primeiro de Mar-
ço n. 75. _ S 4260

Banhos de mar em casa
Vendem-se, na rua São Pedro n. 42;

Ourives n. 7; drogaria Pacheco, nia
dos Andradas e pharmacia Orlando
iRangcl. Únicos analyzados e recom-
mendados por distinetos clínicos desta
capital. Exijam a marca registrada
onde se lê: Silva Gomes Sr C. R. 3777-

PENSÃO MINEIRA
1515. AVENIDA P.I0 BRANCO.

— SOBRADO —
Completamente reformada dis-

põe de 40 salas elegantemente
mobiladas para famílias e cata-
lheiros dn tratamento.

Excellente cozinha. Almoço ou
iantar 1S200. Diária do 4$0<)0,
5$ e 68000. — LAURO DE SA'.

(S4264)

IM01NTE E GHIROMANTE
- ESTRANGEIRO

Trabalha cora quatro baralhos de
cartas e pelas linhas das mãos faz
quaesquer trabalhos, une os desunidos,
e faz reinar a paz' nos lares das fami-
lias. Único na America do Sul, que,
por meio dç uma consulta nocttirna,
descobre um segredo per mais diffi-
cil que seja. Trabalha ha dez" annos no
Rio de Janeiro, onde se tornou muito
conhecido pelos acertos e"í*Jons tra-
balhos já feitos. Mora "na^jiraça da
Republica ha quatro annosííe- sempre
satisfez a pessoa mais. exigántc, Pos-
«ue as verdadeiras pedras Me.i. Siva,
vindas directamente de Jerusalém, po-
deroso talisman conhecido no^.IJrasil.
Consultas, das 9 da manhã_ asi' 7" i|2
da noite, na praça da Republica nu-
mero 84 e de 7 i|: ás o horas, na
Avenida Gomes Freire n. 6, sobrado.

Lança «Éi m 55 Únicos deporti-
tarios para

todo o Brasil

PRAÇA TIRADENTES 18

ARMAZÉNS GASPAR
Pedir preços pelo Correio

TEINTURERIE PARISIENNE
Dans ce bon établissement on fait lc

nettoyage á sec. Ou teint et on lave,
avec Ia plus grand perfection, vete-
ments de messieurs et danies, et toute
qualité d'étoffes, comme soie, laine,
coton, rideaux, reposliers, velours, etc.
Procís perfectionnés pour Ia lavage
chimique de toutes les étoffcs sans dc-
corer les couleurs. Ne vous trompez
pas que çá se trouve á Ia rue

MARQUEZ D'ABRANTES N. 22
TEL. SUL 1049

Praga da Republica n. 84
A que devia ter logar no dia 241 Dois bons saleõs, bastante espaçosos,

deste mez, çom respeito a um gramo-' próprios para sociedades, escrip'orios,
phone com 25 chapas, fica transferida etc, na rua V. de Itauna 151, praça 11

Ô-^U 64*14Íara o dia 15 de janeiro. (44^7 de Junho. Dirigir propostas á Cervejaria
Oriental, mesma rua 147. (B 3265)

HYPOTHECAS

¥
mw

1!'
... 

¦

¦'. HpprQvado pe($ Difecfarta
. Geral d' Snuile Pubtici

do Riodi Janeira.

Kvm íórma de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Syphilia

e de todas us doenças resultantes da impureza ao
Bnngne.

O DEPURATOL é imminentemente superior nos
seus eíTuitos a todas as injecções.

Garante-se a cura.
Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamento. SM^ÇPelo

Correio mais 400 róis; 6 tubos, 278000, pelo Correio mais l$0u0.

deposito GERAL: Pharmacia Tavares
62, Praça Tiradentes, 6» — Rio de.Janeiro

TRASPASSA-SE
um armazem, fazendo bom negocio,
com boa copa e contrato, de 3 casinhas
ao lado; informa-se com o sr. Constan-
tino. rua du Ouvidor n. 26. (R4202)

CINEMATOGRAPHO
Vende-se um Pathé, quasi novo e em

perfeito estado de funecionamento, com
lâmpada electrica ou dc carbureto, por
menos da metade do custo; na rua da
Passagem 11. 35 —Botafogo. (J 4241

ÓCULOS E PINGE-NÉZ
Exame grátis da vista, por profissional

habilitado, dandod-se o gráo certo, a
quem comprar na casa Rocha, rua da
Assembléa n. 56- M 4"°9

Empresta-se qualquer quantia, dc 5
contos para cima. aos juros de 10 c
12 °|0 ao anno, directamente aos sra.
proprietários. E' dinheiro de particu'a-
res. Trata-se no becco das Cancellas
n. 10, sobrado, com Moita.

Bôas-Festas
a todos os leitores da

"Correio da Manhã"
Destacando csíc coupon ç-.*«riyi-

ando-o, com 9 nome c endereço,
acompanhado de um scllo;. federal
de 200 réis (representando apenas
as despesas de impressão .e porte)
á PERSEVERANÇA INTERNA-
CIONAL, 171, Avenida Rio Bran-
co. Rio de Janeiro, o remettente
receberá gratuitamente; pelo cor-
reio, um Bilhete Predial "BRIN-
DE DE BOAS FESTAS'?, -que o
hobilitará a ircecher»' uai valioso
brinde do valor de quinze mil réis,
além do sorteio de outros prêmios.

Não será enviado mais dc um
bilhete numerado a cada pessoa.

Acção entre amigos ALUGAM-SE

ANALYSE DE URINA
Laboratório Chimico de Analyse. Rua

Uruguayana 3. Chimicos: BlaUc-Santa
Anna e Álvaro Afrauio Peixoto. Preço
da analyse completa, 20*000 J qualita-
tiva, io$ooo. ..

CABRA LEITEIRA
Vende-se uma muito boa com dois

cabritinhos de 15 dias; para ver ,c
tratar com o sr. Joaquim Real, a praia
de Botafogo, 194. (,R 4S"9

TERRENO
Vende-se um bom terreno, de n me-

tros do frente por 53 de fundo, sito
entre as mas General Canabarro e S.
Francisco Xavier. Só se trata com o
¦próprio comprador. Carta a C. F. —
Rua D, Manoel, 33. (8043 J

TSCRIPTASIVULSÃS 
"

Guarda-livros bem habilitado acceita
algumas. Recados á rua General Cal-
dwcll, 312, sobrado. (R 4213I tiva, io$ooo. ..

moveis
a casa que vendo mais barato I"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO, 75

Camas de peroba, para casal, 28$,
30$, 35?, 40$, 50$, 70$ e So?; toilettes,
80$, 90$, ioo$ e 110$; mesas dc cabe-
ccira, 15$, 20$ 25$ c 30$; guarda-ves-tidos, 45$, 50$, go$, 100$ e 110$;
gttarda-lotiças 25$, 30?, 40$, 50$ até
120$; meia mobílias 80$, 90$, 100$,
120$ até iSo$; guarda-coinidas, 35$,
39$. 4°í e 50?; guarda-casaças, 90$,uo?, 140$, 170? e 180?; colchões de
capim, dc 3$ a 12$; ditos de clina, do
12? a so?ooo. •

Nota — Toda a compra superior a.
100?, será entregue gratuitamente a
domicilio. s 1486

CASA GATO

CABELLOS
Doenças

de
garganta

Cnrii s*.trni.!i«la
rápida do

O 25 ET 3ST A.

Armazem
Tra9passa-se um, de molhados e

mantimentos, apropriado para qualquer
outro ramo de negocio, attendendo ao
logar; informações com Vicente A.
Fernandes, rua do Ouvidor n. 8.

I. 4080.

RHEUMATICOS
Querem curar-se radicalmente em

poucos dias? Podem curar-se com 1 só
vidro da maravilhosa pomada Rheuma-
cura.

Custo de cada vidro, 10$; 'encontra-
se á venda com o sr. Vilaró, á rua D.
Gerardo n. 80. (3611 S)

Nova casa de empréstimos sob jóias
e cautelas do Monte de Soccorro, con-
dições vantajosas. Beco do Rosário, 9.
No grande edificio do Rio Palace Ho-
tel J. Mendes cV C. B 4015

P ."

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracçoes publicas sob a fiscalização do governo federal

ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á
RUA VISCONDE DE ITABORAHY H. 45

Jk.Taa.ShTi.Yi.Sh
3SJ-35

20:OOO$OOO
Por 18600 em meios

Ouro a 1S750 a gramma
Platina e prata coinpra-se qualquer

quantidade, na Casa "Meridiano", á rua
rua Uruguayana n. 77. (M 4109

ouvidos
boca

inteira rrien-
MME. OLIVEIRA preyine ás suas Sõp?»"" ífiltidCZ do nüriz)

clientes que tendo recebido de Paris | IICHIÍ V . .. .._i_r__
o seu preparado como da primitiva, con- I
tinua a tingir cabellos, só a senhora.,
particularmente, garantindo por, quatro
mezes. Não suja roupa, não impede de
lavar a cabeça c é ir.offensivo por ser
composto só de vegetaes. tendo por base
o Hennc. Avenida Gomes Freire n. 10S,
sobrado. Telephone, Central, 5.806.

J 583

processo
te novo

Or. .Ouriço de
Lemos, docente dessa especia-
Iidade na Faculdade de Mediei-
na do Rio de Janeiro. Cons.
rua da Carioca 30; das 12 ás G da
tarde. M'4108

MME. MARCELLE
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres. Berlim e Moscow onde ad-
quiriu grande pratica sobre oceultismo,
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal suecedidos,
etc. Fala inglez, ademão, russo e; por.
tnciiez.' Avenida Passos 11, sob., de-
frente ao theatro S. Pedro. (J 2313

V andar, rua Gonçalves Dias
"Aluga-se 

o de n. 30, todo ou parte;
trata-se no mesmo, com Satyro. J. 3279

Espirita Scientiíioo chegado
das índias

Influencia oceulta que protege em
todos os negócios c mysterios da vida.
Faz curas repentinas de qualquer mo-
lestia. Faz obter timo quo desejar. —
Consultas á travessa Barão de Guará-
tiba n. 14, Cattete, das 8 da manhã
ás 8 da noite. (J 359

HOJE
-.3*

20:OOO$OOO
for 1SOO0 em meios

Grande e extraordinária Loteria do Natal
Sexta-feira, 24 do corrente

A's 3 horas da tarde
313-3'

1 OOOSGOQ
N,

tel

For4c$ooo ena. «a."U.irLC5fua.sesl-
mos -*i> Soo .réis

li. liste iiriiiortuuto nliiiio além do prçmfo A""Íor_dJst''Íu£ ™?U,J
2 de 100000S. 1 de 50:000!?, 1 do 20:000$, 2 de 10:000$. 4
de5:000S. W de 2T000». 20 d o 1:000* o 100 de 500$000.

l)e nccôrdo com o novo cont rato. fica supprimido o imposto de
de 5 %. Os pedidos de bilhetes do in terior devem ser acompanhados de mai.-
6oo réis para o porte do correio e dirigidos aos agentes geraes Nazaretn&L.,
rua do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Telcg. LUSVEL, e na caia F: uui
inarãcs, Kosario 71. esquina do Beco das Cancellas, caixa do correio nu
uaro 1.27.1.

FOLHINHAS PARA 1916
Vendem-se lindas com reclame e blo-

co a 370 reis, na rua Uruguayana 137,
com T. Agostinho. (S 3291)

Essência Depurafiva
Concentrada de Ca-
roba Miúda

(Formula de Brito)
Approvada e premiada com medalha

lc ouro. Cura: empiges, boubas, sar-
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannos
cezema, erysipcla, syphilis e rheumatis-
mo antigo e recente. Preço a$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
los Andradas 45; Carvalho, rua i° de
Março 10 e 31; á rua Sete de_ Setembro
Si e 90 e á rua da Assembléa 14. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.
\ristides Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

'.ÍSr^il "-1 ^JsMís/SfSSM "
í'

EM

OS MEL^RES E OS MAIS PREFERIDOS

TQDAS *5 tiíi.J.0. «TV .U.MHW^^V.TOS 1'ARA.

t£>5a 4 «»llll>

DEPOSITO GERAL
RUA CANDELÁRIA 69
Teloplioiic n. :WH)—Norte BELLI k Co.

Gabinete Electro Dentário
Abjça-se um, tres dias ria semana,

com 
"sala 

desespera e telephone. Tra-
vessa S. Francisco n. 28, com o sr.
Carvalho. (4472 J

ATTENÇÃO

PHARMACIA
Vcndc-se uma muito bem montada e

sortida, fazendo bom negocio, no me-
lhor ponto de subúrbios, negocio ur-
gente c decidido. Informações na rua
Assembléa, 121 (Car Internacional).

(B 4495

João Antônio d'Azcvedo e sua mu
lher, Elisa Amaüa d'Aievedo. decia
ram que de hoje em deante fica esta
chamando Elisa Luza d'Azcvcdo.

Rio, 20 — 12 — 91". (4082 J

: Pé para machinas de costura
Precisa-se comprar um cm perfeito

estado. Cartas para G. S., rua Ma-
ria Eugenia, 32, Botafogo. (R 4533

FLAMENGO
Alugam-se quartos mobilados com

luxo e conforto e com pensão em casa
de familia distineta. Praia do Flamen-
go, 362, 

'" (447' 
J

PHARMACIA
Vende-se magnífico ponto dos subur-

bios e grande futuro; faz regular ne-
gocio: vantagens e urgência. Informa-
se na Drogaria Granado e Filhos.

(R 4497

PONTO A JOUR PICOTS. Borda,
dos. RECORTES. BOTÕES e Plisses,
em todos os tecidos e por preços MO-
DICOS. Grande sortimento de BO-
TOES e aviamentos para COSTUREI.
RAS. A' RUA DO THEATRO, 27. ,

N. B, — Os trabalhos são executa-
dos com a máxima PONTUALIDADE.

 (S 602a,

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Camomilla, Rhuibarbo, Calumba e Pe-
/'jiiin) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal ela-
boradas, dyspcpsias, vômitos, eólicas do
figado e intestinaes, inappetencias, do-
res de cabeça e vertigens. Vidro 2J000.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos-Andradas 45; Carvalho, rua i° de
Março, 10 c 31; á rua Sete de Setembro
ns. Si c 99. Fabrica: Pharmacia San-
.os Silva, rua Dr. Aristidcs Lobo n. 229,
Telephone n. 1.400. Vil'a. 3087

FESTA DO NATAL
A Casa PAKDELLAS acaba de re»

ceber vinhos finos e de mesa; entrn
elles destacamos os de Jercz. colheita
dc iS4o, titulado El AhucldjCliristovam
Colombo, de 1S50; Mendes Nunez, de
187.?. c grande sortimento de vinhos
de Malaga e do Porto, Passas Gigante-
c Imperial extra, Figos Moscatel da
Algarve; Pão de Figos da Cataluna,
Frutas de Eiva. crystalizadas: Fruta*
frescas da Califórnia, Nozes Chilenas,
Portúgüozas e Hespanho!a'sj amêndoas,
avelãs, castanhas e outras muitas igua-
rias; Bacalbáo do Porto c sem espinha

Preços muito rasoavòis — Rua dl
Assembléa, 76 — Telephone, 876, Cer»'ral. M. 

433S.!

MME. BELLIENI
PARTEIRA

Diplomada pela Faculdade de Medi.
cina do Rio de Janeiro c ex-interna da
Maternidade da mesma Faculdade. Rc-
sidencia, rua Conde de Lagc 35. Tel.,
34 M, C. (J. 2810)

ESCRIPTORIO DESDE 50$000
Alugam-se os' da rua Gonçalves Dias

'¦li. 30. Ha installaçâo electrica e as-
sensor automático; trata-se no mesmo,
com Satyro. J. 3278.

MOVEIS DE IMBÜYA
Vende-se uma sala de jantar intei-

ramente nova e um dormitório, com
pouco uso, dc luxo, cstylo c das prin-
cipaes fabricas; trata-se, á

NAO DESANIME,

PINTURA DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

•abellos com um preparado vegetal
noffensivo, de sua propriedade e pre-
ine ás suas clientes que já recebeu

is preparados de Paris. As senhoras
•ue desejarem dirijam-se á rua Rodrigo"diva, antiga dos Ourives n. 10, i° an-'ar,- entre as ruas S. José e Assem-
Méa. J 2830

Alto de Therezopolis
Aluga-se uma boa casa, por 11500$.
Trata-se na ma 7 de Setembro, 99.

(4396 J

MME. VIE1TAS
Cartomante estrangeira, vencedora em 1*

loftar no grande concurso de cartomanc.!
do Semanário Suburbano, trabalha çpra .per
feição na sciencia do (icçuUismo/ áix o prt*
«ente e prediz o futuro. Desvenda qual
quer dificuldade em negócios e doenças;
faz reinar a paz no lar das famílias; une
os desunidos; possue as verdadeiras ipeanis
de Sival, vindas directamente de Ijcrusa-
lem, poderoso talisman conhecido até hoje:
jossuc tatnlicm um segredo, para moça», dt
grande valor, oté hoje desconhecido no
Urasil ,qne só á vista se poderá avaliar a
sua importância. Moradora na" praça da
Republica ti. 84. de onde transferiu sua
residência para a avenida Gomes • Freire
n. C, sobrado. (J, W)

PELLE
As moléstias da peile, como^

sejam: empingens, darthos, sar-, |nas", manchas da pelle, comi-
chões no corpo, caspas, curamr
se com o Sabonete Anti-herpc-
tico. Vcndc-se na Pharmacia
Bragantina. Rua Uruguayana
11. 105. __^____

nSEKntSESEXMITM
.lá viram as vitrines da

casa David Ferro, em que
i^sUio expostas as ultimas
novidades em bolsas de
>cda e couro ?
Una 7 de Setembro 124

MOBÍLIAS MODERNAS
Vendem-se dormitórios dc peroba com

seis peças, para casal, desde 450$, sa-
Ias de jantar com 16 peças, desde 500$,
e sala de visitas com encosto dc seda,
nove peças, desde' 150$; na Avenida
Mem de Sá n. 10. Casa Faria — Lapa.

M 4117
^'"iHsiffllMiiriKiIlllllWIiiHilIMlíffliMBíMi»!!;

BLENOSAN
Injecção Anti-Blenorrhagica

Medicamento infallivel nas Gonorrhéas, Corrimentos e
Piores Brancas

PREÇO .... UtHSOOO
DEPÓSITOS : Kua Uruguayana n. 308

Rua 7 de Setembro n. 99
RIOOlüJANKiUO

LOMBRIGAS

EXTERNATO-LYOEU
Praça Tiradentes n. 83, sobrado.

Cursos primário, gymnasial e normal.
Aulas diurnas c noctttrnas io$ooo e

20*000. P 4646

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se a de n. 105 da rua Monsc-

nhor Baccllar, trata-se, em Pctropolis,
com o sr. Fernando Miranda, na Col-
lectoria Federal e nesta cidade, com o
sr. Paulo Ribeiro, 110 Banco do Bnsl,.

VENDE-SE
uin bonito casal dc cachorrinhos fcl-
pudos. Rua Barão de S. Gonçalo, 6.
sobrado (entre avenida e. Treze dc
Maio). -. S 42.1".

Enseignement gratuit du chant p
Madame Séguin, eleve de M. Isnar-

don, professeur du Conscrvatoire dc
Paris, reprend ses cours de chant gra-
tuits. Se présenter tons les samedis, de
9 á 11 heures, casa Beelhoven.

Para cxpcllir as"iòmhrigas c outro s vermes do corpo humano, o sabá.roso XAROPE VERMIFUGO DE P ERESTRELLO. deve ser preferidoporque: ¦¦ 1
i.° — E' muito agradável ao pala dar, tanto assim que é preciso guardaro frasco sempre bem acautclado, para que as creanças não o tomem, suppondo

que e alguma calda de doce.
2.0 — Alem de não irritar os in testinos, como acontece com muitosoutros vcrr.ifugos, é dado em doses muito diminutas.
3.0 — Não priva as creanças de seus brinquedos, nem dc suas comidas,nem de sua saude.
'•" — T""' propriedade laxativa, c por isso não c necessário após o seuuso, tomar nenhum purgativp.
Applicado tanto para creanças co mo para adultos. — Vidro 3$oooKemette-se pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; 6 .vidros, por Í8$?oo e 12

por 35$ooo. ¦:'vidros,

Vende-se na A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

Perestrello «fc Filho f A Í61

QUEREíS SER BELLA!
Usae o ÈPID£RMOL

xsVerdadeiro amigo ila pelle — Vende-se em todas
perfumarias, pliarmacias e drogarias

VIDRO 4«000

BOTEQUINS E GAFES
Vendem-se machinas, café c leite, c

tambem se estanha machinas velhas, á
rua Theopliilo Ottoni 126. J 462S

"CARTOMANTE AFRICANO"
Tem um segredo que desfaz todos os

males dc feitiçaria, inveja e má olha-
Jura. Trabalhos occuStos. Consultas,
j$ooo, das 9 da m. ás 8 da noite. Do-
.ningos até o meio-dia. Rua da Consti-
Litição 15, sob. (J. 1840)

BOM CONTRACTO
Traspassa-se o dc um predio no aa-

tro do commercio. Para tratar na rua
Municipal, u, com Gonçalves.

S 4242

Metaes velhos e resíduos
Compra-se qualquer quantidade e por

bons preços, metaes velhos, lã de car»
neiro, crina animal, trapos c ioda a
sorte de resíduos industriaes, á rua da
Alfândega 110, loja.

Machinas de beneficiar arroz
Vendem-se: 5 descascadores do fa-bricante Unton, 1 trunidor c separadorUdgerwood, 1 ventilador completo Li-dgerwood, o diversas madeiras perten-centes ao assentamento das mesmasmachinas. achando-se tudo em Campos.Iara tratar, á rua Visconde de Inhau-ma n. 36, sobrado. (R 4526

TIRA MANCHAS
O. F.lcctric Japonezl tira qualquiifmancha dc gordura, graxa, piche ftinta dc óleo, em qualquer fazenda <}f

lã, seda, casimira, sem alterar as có*
res;: á venda' nas perfumadas; vidre»
2S000. Dopositario: João ReynaldK
Coutinho & Comp.; C. V. de Inhaúma
S-- . J. 2152.

f

Ficará radicalmente curado de sua;
hemorrhoides, usando as pílulas do dr.
Rczk. Dep., Avenida Passos 55- Prcçi
io$ooo e pelo correio i2$ooo. (R 336Í-

PENSÃO ABRANTES

fim n. 488.

Magnificamemte situada, proximr
aos banhos de mar; tem bons com
modos desoecupados. Rua Marquez d'

rua C. Bom- | Abrantes 26. Telephone Sul 151.
M 4300 (J4080;

¦-1'--

WÍ^i%
Quando faço compras, não c.s-

queço o

IIIIfl»
UIH.
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pois6 o umeo preparado com o
qual consegui ler cabello e, não
ter cuspa.

Não acceitem outro em sul)-
8tituição; exijam o de OLIVIER.
que lerão resultado seguro.

Em todas as

períumaiúas,
<clrog*arias

e pharmacias

MENDES
Alugam-se magníficas casas na esta-
o dc Mendes. Preços de 50$ a «o?.!

rua do Hospício n. 144,
aà-M (R 2(4.1)

çao
trala-se na
1° andar.

FOLHINHA PARA 1916
CASA TAVARES

Grande c variado sortimento de
«hromos c dc amostras, que vendemos

.barutissimo; rua Camerino, -8. ^

Carteira

MALAS
Quem çuizer comprar malas boa e

aratas, sò na " Madrilenha" — Maré-
I Floriano 140.

OURO 15750 A GRAMMA
Platina, prata, brilhantes e cautelas

Io Monte de Soccorro, compram-se
ia rua do Hospicio n. 216. (J425'''

(arope Peitoral de Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de Hy-

•iene o premiado com medalha de onro
ia Exposição Nacional de 100S. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
>ronchite9, catarrhos chronicos, coque-
¦iche, asthma, tosse, tisica pulmonar,
ores dc peito, pneumonias, tosse ner-
osas, constipações, rouquidão, suffoca-
õcs, docnçis de garganta larynge. de-'luxo asthmatico, etc. Vidro i$soo. —
lepositos: Drogarias Pacheco, rua dos
\ndradas n. 451 Carvalho, á rua Pri-
ueiro de Março 10 e 31; á rua aete de
ietembro 8t e 99 e á rua da Assembléa
-.. 34. Faorica: Pharmacia Santos
íilva, rua Dr. Arislides I.obo n. 229.
rt'**ohone 1.400. VilK

Evita-se a gravidez
Antes da concepção, informações Dr.' •¦odulc Wolff, enviando foo réis em
lio. — Caiy-i Postal 412 — Rio.

Perdeu-se do cocheiro do carro 13P
junto com a licença; quem encontro-
pode entregar na rua S. Christovãi
60.1, que sorá gratificado. (4423

PHARMACIA

TUBERCULOSE
Pessoa que voltou da Suissa, onde

urou-sc com a formula de notável sa-
¦io suisso, de uma tuberculose do 3°¦:Í0: com febre, suores, dór no peito,
osse terrível, escarros, até com san-
:ue. grande fraqueza, pallidéz e ma-
ireza, e havendo já verdadeiros mila-
:res na clinica do Rio. envia a recei-
a a quem pedir enviando endereço e
•00 réis em sellos ao coronel Sylyès-
rc Cásanova, Boulevard _'S dc Setcm-
iro .'.17, Rio de Janeiro. (S 3321

I oa:

carvão S
especial 5

para casa jj
dc fami- s

lia e hotéis. Máximo de duração g
c minimo de dispendios. Únicos a
agentes, Francisco Leal & C, s
i° de Março n. 91, telep. 530 Vil. g

Entrega
ilflIKIlIllIlBIlIlliilillll1

domicilio,
«¦IIEIIUnililllU!

CURA DA TDBSRGULOSS
DR. A. DANTAS DE QUEIUOZ
Modernos methodos de . traiãmento

medico e cirúrgico, conform* a melho-
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
manhã. Rua Uruguayana n. 43.

(B 3280)

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengana

do por especialistas, tendo se curadi
nos Estados Unidos, com a fórmula
de um sábio americano, e tendo já bar
riga e pés inchados, falta de ar, bali-
mento exagerado das veias e artérias,
cansaço fácil, urinas poucas c com al-
bumina, palpitações dolorosas e acu
lhadas no lado esquerdo, não podendi"
deitar-se, e sendo surprebendentes ns
curas assombrosas aqui no Rio, envia si
receita a quem pedir, enviando endere
ço e 200 réis em sellos a Anselmo Cn
n.ibnrro, caixa postal, 1.835. Rio de Ja-
neiro. (S 33^'

[ÀS-
e suas complicações. Cura radical poi
processos «eguros e rápido». Dr. JOÃO".BREU. Das 8 it 11 e d.is 13 Ji lt
bor.is; 64. nu de S. Pedro, S4.

COMPRA E VENDA DE CASAS
E TERRENOS

A Compinhia Brasileira de Immoyeis
e Construcções, com capital integrali-
zado de i.ooo:oooíooo, á Avenida Ri'
Branco n. 4S. encarrega-se dc todas a-
operações referentes á compra, vend:
e gerencia de immoveis mediante pe
quena cominissão c com as maiores ga-
rr.ntias para os seus committentcs. Re-
ferencias no Credit Pbnciér du Brési'
et de 1'Amcrinuc du Sud, Avenida Ri'
Branco n. 4.1. B 30o.-

GRANDE PREDIO NO LARGO DA LAPA
ATucn-se este grande predio, composto de vns-

to nrmu/.em e dois andares, situado nn rua Vis-
conde do Maraneuape 11. 5, próprio para hotel,
pensão ou negocio semelhante, em perfeito estado
de conservação, com 18 bons commodos com ins-
tallncão electrica completa, banheiros com acua
fria c quente.

Aluga-se todo o predio on tambem pavto e tra-
ta-se na Companhia Cervejaria líralinia, á rua Vis-
conde de Sapucahy n. 200. Teleph. Central 111.

MOVEIS
Moveis chies, de graça, por preços

quasi de graça, vendem-se na rua Sc-
¦tador Euzebio n. 15. Em "restai-ões
e á dinheiro. S. 377.

ESCRIPTORIO

AOS SRS. ENGENHEIROS
• Aluga-se um grande escriptorio com

cinco janellas de frente, sala de espe-
ra, telephone e electricidade; na rua
Uruguayana n. 3, lado da sombra.

(J 4500)

Aluga-se uma sala própria para cs-
criptorio ou consultório. Já têm divi-
soes próprias, 110 1° andar do Largo da
Carioca, 24, frente para a rua Goncal-
ves Dias. Trata-se em baixo com Ama-
dor.

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cm caixi-

nhas de nickcl; dúzia, 4$5"i>; rua da
Carioca n. 28. Irmãos Aresta.

\ todus ¦¦s i|uti
soffrem (ie qualquer
moléstia esta socie-
dndit enviará, livre
du qualquer retribui-
çao, os ineins de
curur-se. ENVIEM

PF,1,0 CORREIO, em carta fechada — nome, morada, symptomas ou
manlfestições da mnlestia — e sello para a resposta, que veceherão
na voli-i do Owio. Cartas nos INVISÍVEIS -Caixi Conoio, 1125.

IS OT1SIVBIS
S.'a l3.1. H.'.

LOTERIA DA BAHIA
^^^^^^^^^^m*^*^m'GI*****n^mWMmíaim^m^nBtmÊÊ*^**^**m+MlH IIB1HB—wm.*i*i*l********|

Sorprehendentes planosRs. 10;18-15-ao*35-30.AO.SO e 10P;000$OOQ integraes
Extrações ás Segundís~Te"i*cas, Quintase Sabbados. Brevemente* (Marina

.A.» -VGxuXa ô-oa. todas as casas Lote'x-lcas €Lo 32stado J 1398

Ouro de lei a 1$800 a
gramma

Compra-se ouro de lei a i$8oo a
gramma, limpo; compra-se prata, pia-tina, relógios velhos, cautelas de pc-nhores. Rua Sant'Anna, 6, sobrado,
otticina de relojoeiro. (J 2810

V, Ex, não quer mobilar sua
f dasa sem gastar dinheiro ?\

E' o que póJe conseguir facilmente','
por aluguel mensal e módico, todos os
inoveis i rua do Riachuelo n. 7, Casg

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente —João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosl

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ T0D4S AS OrERAÇÓES BANCARIAS

Um bom armazem de esquina
Traspassa-se com contrato dc 4 an-

nos, no centro commercial, com grande
movimento, tendo armações, balcões e
vitrine, próprios para qualquer negocio;
para tratar com o sr. José Christovão,
á rua da Quitanda ns. 173 e 175.

(M4474)

PARA BOAS FESTAS ;
O publico encontrará na fabrica. S

rua do Hospicio 312, completo e varia-
do sortimento de cartões <le fantazia a
cores c alto relevo, a preços módicos.
Catálogos só temos um, que mandare-
mos á cisa de quem o pedir por escri-
pto. Júlio Nery & Faria. (J4618);

£1 Parreira do fllinh

MÜÜSTRM
5o$ooo por dia pôde ganhar qualquer

nessoa que disponha de pouco capital,
fabricando um artigo sem precisar de
maebinaria. Explicições grátis, por
carta e pessoalmente, das 8 ás 11 e
das 14 ás 17. Rua da Assembléa n. 19.
Chimico Francisco Fortini. (M 4107)

CASA MOBILADA"""
Traspasrrse uma cm boas condições.

Cartas nesta redacção A. A. M. 4383

MÉDIUM ESPIRITA
Commercio, uniões, jogo. reconcilia-

ções, litígios, assumptos difficeis, com-
numicações espiritas sohre todos os
easos. Absolutamente grátis. Largo da
Sé n. 3. M 4527

MACHINAS
Vende-se uma para furar, serrar e

tupiar, trabalhando sobre \\ esphcra,
completamente nova. Rua Municipal
n. 11.

oveis e
A casa i;

'ãpeçarias
•om

WJ

Vende-se cm optimas condições. O
motivo é o proprietário ter-se forma
ílo cm medicina e retirar-se para Mi
nas. Trata-se com o dr. Amara!
Praça Jo.-é de Alencar 14. (J"*6si)

MANTEIGA VIRGEM
liilo a 4$ooo.Pasteurizada (reclame)

— Ouvidor, 14a.
Í.EITERIA PAIíMYR

R eíGS

ne. Slppiâ
Cartomante brasileira, tem um breve-

cem que se consegue tudo que se imizer.
Guarda-se todo o segredo. Consultas
yerbaés e por escripto. Mudou-se para
rua da Carioca n. 13, sobrado. 365 J

a que mais v
Dormitoi

Fabri-
P.enn't'.or

RUA

A FOI, é e SERÁ'
!.:;¦>¦ ú rece, quer em qualidades quer em preços
Ií \m de jantar e saliis do visitas. As ulti
ma; novidades em cstylos
stare-i bordados e capas para Mobílias

r s .Ilustrados para os estados a quem os solicitar
JftABAS 27 -- Telephone 1350 N.

Grande sortimento dn Fructas e Vinho e artigos para pr»sentes do Natal; Pisos, Passas, Nozes, Amêndoas, Avelans, Cas*tanhas de Lisboa,-Pão de 1<5 de Margaride, Queijadinhas de Gin-
tra, Peixe fresco de Lisboa, Bacalhau do Porto e Queijo da Serra;
tudo muito barato, na

Kuada XJr*v»g;i.t£tyasairi) «5
XKLE31JUOJN JE3 16 74 O

PRATA
Vende-se de i :ooo?ooo para cima a

8$ooo de ágio para o comprador cm
cada conto de réis; na rua da Candc-
laria n. 20, com o corretor Moniz.

(J 4610)

ESCRIPTORIO
Aluga-se um. com quatro

rua do Rosário ní Io andar.
sacadas;
(J4623)

Bons escriptorios no centro
Alugam-se bons escriptorios de

.|n$ a 100$, no i" andar da rua Sete dc
Setembro 190, lado da sombra, pro-
prios para dentistas, advogados, medi-
cos, etc.; trata-se na loja. (J37-9)

POR 5:000$000 Réis
Vende-se um bom armazem de co.mestiveis, com fabrica de massas, ne

centro da cidade, livre e desembaraça-
do, com os gêneros existentes pagando
pequeno aluguel, ou lambem se vende
Tctalhadamcnte. Informar na rua do
Carmo n. 63 1° andar, sala dos fundos,
com o sr. Lopes, das 8 ás 10 i\2 e das
13 ás 16 i|a. (J4617)

IMPOTÊNCIA !
Attesto que empreguei as gottaj
JUXIP ERTJS l'A U LISTA Jí US,

com excellentcs resultados em doente1
de fraqueza gcnital e impotência viril.
Ur. Augusto dc M. Costallat. Vidro 5$,
^elo Correio 6$. Pedidos a SAMASO,
á r. Senador Euzebio 123 — Rio,

Flores irasicas
Abreu Sobrinho—-Dep. Hospicio, 0—-HIO-

(IiEUCOUBHfôAS)'urt. certa c radical
om o XAnOPE Jo
SAXa\l!YUA. do

Fabrica; r. ãa Laua. S.

ILEGÍVEL

** *

.' •' ' JC ¦ **"'¦•*.*,
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PRÊMIOS PAGOS,
SENDO: em SORTES GRANDES conforme a relação abaixo Rs.
em sortes de 10,6,5,4, 2 e 1 contos Rs. . . ¦ , . - . • .

2.671 »QOO$000
1.492:000$000

m Total Rs. 4.163:000$000
r-*~ •

Neste total itao estão incluídos-unierosissiino. prêmios de 500$000, 200$000, 100$000, além das terminações
., __. ________________ r^- •?•-

Ftelxto&o dos maiores prêmios pagos no periòdode
1 •<!© i vinlio d© ÍOIS até IS cie dezerr.1br»o do corrente
*^= •J .^__________i__i_____^^^MIMWn^MMii^^,,jl_t____B_________s------------i-B--^^

£33<___

50:000$000 Bilhete 18623

30:000$000 H623
20:000$000 50457

50:000$000 20220

30:000$000 40934

20:000$000 44134
50:000$000 18260
20:000$000 22458

200:000$000 46059
100:000$000 83903

100:000$000 68976
20:000$000 7972

50:000$000 50499
15:000$000 8023
20:000$000 "1 47999
20:000$000 50278

100:000$000 83903
20:000$000 8905

16:000$000 14471
50:000$000 14591
20:000$000 31781

100:000$000 -2946
50:000$000 5296
20:000$000 " • 23530

50:000$000 36238
16:000$000 34395
20:000$000 "1 47731

200:000$000 44548

20:000$000 1444

20:000$000 26144

50:000$000 15195
20:000$000 33617

16:000$000 2882

16:0008000 46831
20:000$000 ." 9641

16:000$000 21450

Aos srs. José de Souza e F. E. Nogueira —
Campinas. '-

Ao sr. Ismael Castro 4^Párá. -% 
n .

Ao Banco Italo-Belga e aos srs. Costa Pereira
$ Comp. — Nesta capital. '

Aos srs. Júlio Antunes de Abreu % Comp. -_-..
São Paulo. n.

Ao sr. Espiridião Eloy de Siqueira •- Rio
Grande do Sul.

Ao sr. Francisco de Assis Vasconcellos, Santos
Ao sr. Carlos Monteiro Guimarães, S. Paulo.

Ao sr. Antônio Moraes Rego, Jacarépagua.
Ao sr. Nicolau Ambrozio, S. Paulo Muriane.
Aos srs. Anthero Ferreira dos Santos, Pedro

Nogueira, d. Joaquina Umbelina do
Espirito Santo, Joaquim Francisco Mu-
niz, Amancio Atriz, Pacifico Galvão e
ao London BanK, todos em Manáos.

Ao River Plate BanK, nesta capital.
A um distineto medico e professor da Facul-

dade da Bahia.
Ao sr. Theophilo de Assis Pacheco, Corumbá
Ao Banco Francez e Italiano, nesta capital.
Ao River Plate BanK, n esta capital.
Ao sr. Domingos José Ribeiro Pacheco, nesta

capital.
Ao sr. Luiz Ferreira de Souza, nesta capital.
Aos srs. Carlos Diniz e Leon Miy (chinez ),

São Paulo.
Ao sr. Júlio de Albuquerque, nesta capital.
Ao sr. Ângelo Botelli, Santos.
Ao sr. Ricardo Maurício de Assumpção, Esta-

do do Rio.
Ao Banco Francez e Italiano, nesta capital.
Ao sr. Samuel Ortuann, Cuyabá.
A uma senhora que não quiz declarar o seu

nome.
Aos Bancos Brasil e Allemão, nesta capital.
Aos srs. Parames, Senna ® C, nesta capital.
Ao Banco Francez e Italiano, São Paulo.
Ao sr. Leopoldo Guimarães, jornalista em

Manáos.
* Ao sr. Antonto Joaquim Monteiro Morgado,

Santos.
Ao Banco Francez e Italiano, nesta capital e

vendido em São Paulo.
Ao sr. Manoel Deodoro de Queiroz, nesta
Ao sr. Manoel Theodoro de Queiroz, nesta

capital.
A cavalheiro que não quiz declinar a sua

graça. #
Aos srs. Santos Moreira ® C, nesta capital.
Ao sr. professor Carlos Bertolet, estação do

Cruzeiro.
Ao sr. Epaminondas de Barros, Recife.

M. 50:000$000 59334

20:000$000 9353

100:000$000 10786
20:000$000 21682
20:000$000 18548
50:QOO$000 33011

20:000$000 26682
20:000$000 67892

100:000$000 1143

20:000$000 8848
200:000$000 34339

50:000$000 48341

16:000$000 54555

50:000$000 49614

16:000$000 39035

50:000$000 58725
16:000$000 26074

50:000$000 17450

16:000$000 59390

16:000$000 4672

20:000$000 6496

16:000$000 17048
20:000$000 13957

20:OOQ$000 59177

20:000$000 34244

20:0008000 3283
20:000$000 44680

fffí 2.671:000$000

Ao sr. Francisco Antunes de Oliveira Guima-
rães, nesta capital. -

Aos srs. Raymundo Ribeiro e Octavio Mello,
nesta capital.

Ao Banco Allemão. Vendido na Bahia.
Ao sr. Emilio Bello, nesta capital,
/o London BanK. Vendido na Bahia.
_*os Bancos Francez, Italiano, Allemão e ao

sr. José Drummond.

Ao sr. Dario Novaes, nesta capital.
Aos srs. Luiz Rocha e Alfredo Nazareth, nesta

capital. y'-

Aos srs. Liberato dos Passos Maciel, Salustia-
no Tito Cordeiro, d. Armlinda Rodri-
gues Tave e Lucinda Nascentes Saint-
Clair, nesta capital.

Ao sr.Oscar de Mattos A zambuja.nesta capital.
Ao Banco Francez * Italiano, nesta capital.

Aos srs. dr. Alfredo Ferreira Lage e R. G. Gui-
marães $ C, nesta capital.

Ao Banco Alliança, nesta capital.

Ao Banco de Credito Real de Minas, nesta
capital.

Ao sr. Giovni Giori, Recife.

Ao River Plate BanK, nesta capital.
Ao sr. Lawsberg, conhecido corretor, nesta

capital.
êo sr. José Comparato, São Paulo.

£os srs. Guilherme d'Erneille e Augusto Pres-
tello, nesta capital.

Aos srs. Amaro Barbosa e Antônio Ferreira
Leitão, Recife.

Ao Banco Ultramarino, nesta capital.

Ao sr. Emergildo de S. Queiroz, nesta capital.
Ao Banco Credito Real de Minas.nesta capital.

Aos srs. dr. Barbosa de Rezende e Guimarães
ã C, nesta capital.

Aos srs. Antônio Almeida Rocha e Pereira Al-
meida 3. C, nesta capital.

Ao sr. Amancio Rodrigues dos Santos, S.Paulo.
Ao London BanK, nesta capital.
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DROGARIA
GRANADO & FILHOS

Si-Rua Uruguayana*9t
Telephone 394 Norte
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__»rosas novas. Remédios garantidos. Fesagegi
certa. Originalidade de artigo. Preços

baratissimos ., g
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Á T.UGA-SE uma boa sala bem mobilada,
__-_ casal de tratamento, casa de família'.
Avenida Central ... (lio.K) it

"_ 
I A LUGÀM-SE uma sala de frente c dois

¦ | X_Lquar.tos, para família ou moços solteirosJ
á rua Slorccllal Floriano Peixoto i... sob.

(Uoi li) St

VENDAS EM LEILÃO PRECISA-SE 
de inru empresada para

cozinhar c passar roupa a ferro; no
boulevard -3 do Setembro n. 334.

(4401 C) J

LEILÃO DE PENHORES
E>í 21 DE DEZEMBRO dc 1015

L. GONTHIER &. C.
HENRV & AUMANDO. suççésso-

re_—Casa fundada, cm 1867

45-Rua Luiz de Camões-47
Fa-òni íeil-es dos ncnliorcs vçn-

.Mos: «visam ao. srs. mutuário-

.me itodòm reformar 011 .escutar
as suas cautelas utó & véspera do
leilão.  

'

J. __a?.c8
ÍBSGUÍPTORÍCj K AR.IA7.1-M, rua

DO IIOSVIC-0 ri. 83
__Í_p_o_c n. i.goi Norte

_..i/.._ _o>.-..s_ii_ rf« s,o tt 35 -« «P-
selhbrà dis 1915 . ,

HOJE, TURÇA'-?E1RA; _i, - 1 ho-
"leilão 

do preilio' á' rua Parahy tia 4°.
próximo n rua Mar"ue..Barros.

ÁMA.VI.... QUARTArFEIRA, _-* a
1 hora: ,„

I eilão eni seu armazem, ij rua do
Hospício Ü5, c!e productos Phaw^oeu-
íiiicos . trtecentes a massa fallida üc
Üodoy Fernandes & Paiva.

AMAXHA. QUARTA-FEIRA, -_, ís
3 

I.cíláo' de moveis á rua Valença, 10,
Catumby.

OIJI\;-A-...IRA, 33, - 1 hora:
Leilão da fabrica de cerveja a rua

da Misericórdia --.
QÚIN.TA-Fj_ÍRA, _,, ás _ lioras:
Leilão na Garage Mercedes, ú.ave-

nida Gomes Freire. .00, de u automo-
veis M.rccdcSj execução de penhor que
move Joaquim Gonçalves de .Oliveira
á massa falU-da de Joaquim _nnç_lyç3
« outros..

QUINTA .VEIRA, 23, «s 4 ..3 ho-

Leilão ile dois prédios assobradados,
á rua Marque/, de Pombal us. - a 4.

QUINTA-Fl.IRA, 23, ás 5 horas:
Leilão do predio á rua General Pe-

..-a, 167. , "•
SEKTA-FEIRA, ..(, á 1 bora:
Lciiáo eni seu armazem, á roa do

Hospicio 85; 'lc grande quantidade de
carvão de pedra, c sobresãle iites? ras-
tentes a bordo do vapor " Santos . au-
íorizaçüo c!o exino, sr. dr. juiz da 2'
vfira federa!.

SF.XTA-FEIRA, 2.1, á 1 bora:'Leilão fio predio á rua Vasco da
Gama .13. espolio do íinado José I.ou-
í-ençò da Silva.

SKXTA-1'EIRA, 2.1, ás . horas: .
Leilão de 3 lotes dc terrenos, se.-iuo

1 ú rua do Uruguay, jitiitq aò pr-üb
-57. e 1 dito á rua Maxwell.

.JAUBADO, 25, n 1 hora:..
Leilão dc moveis á rua co Hospi-

oio 85, armazem.

I>REGÍS-\^SE 
dc uma cozinheira de cor,

. 'perfeita do trivial; adro da egreja dc
S. 1'. de Paula, portão lado direito.

(=33o JI) J

CREADOS E GREADAS

A LUGA-.2-, utn bom quarto cm casa de
__-.faniilia; .na rua Acre n, io3. (.30.r.),.M

ALUGA-SE 
uiii bom sobrado cora dais

quartos, uma sala, uma deapeuía, por
ioo.í ira rua (Barão dc ~. Peli.. n. 50-

".t__,  ^ ___|ÉJ__-_-
ALÜGA-SK 

uni quarto mobilado, muito
limpo, com janellas para jardim,, a uni

senhor dc todo respeito; ua rúa benador
Dantas 48. ..'.;» (1.51 K) M

A lAJGA-SE cm casa dc. familia, .unia boa
_:J-s-la de frente, eom vista para avenida
Rio .Branco; ua rua. Evaristo da Veiga
n. 18, sobrado. ¦ (-133' E) 0.

AT/UGA-SB 
uma linda sala da frente,

com sacadas c boa alcova, tendo todo o
conforto, cm caso dc fainilia; na rua .SilvaManoel n. 130, sobrado. < 13'7 10 JI

A LUCA-SE o predio da rua da Quita--
.---da n. 71; para tratar ua rua General
Câmara n. 43. (-1333 li) -I

A LÜCA-SE uma boa saio. de frente bem
__-.t_qbi.adaj com ou sem .pensão, so n
cavalheiro, entrada independente; na run
Senador Dantas 13. C-13-3 1-.) 8»

PRECISA-SE 
11a rua do -Rezende io.j,'

nina creada de cor branca para aju-
dar todo berv-^o, inclusive pequena cozi-
nha. (4111 C) JI

ALUGA-Sli 
cm casa dc familia. a rapa;

muito decente, um bom quarto arejado,

PRF.CI.SA-SE 
do uma creada, com boas

referencia-, para a casa dc um casal;
r.a rua Diamantina 11. 114 — Riachaclo,

(4366 O M

1JR1CCISA-SK de uma creada que dur-
X ma no aluguel; para cozinhar e Invar,
na rua D. iíaria 11. ii3 — Aldeia Cam-
pista. Oa.3 1)) J

1JI<F.GISA"SK 
de uma creeda para todo

serviço dc um casr.l sem íiiliO'., que
durma no clügúel;' á nia Visconde Je-
QÜctinhoána ú, ji — Rio Comprido.

(4184 C) R

c independente, eom pensão;
S. José 11. 70, 1» andar.

na rua dc
(43=7 r»Al

XAROPE DE S. BRAZ
Se _l_ncm cm sua casa sofírer <lc tosse coirueliidic, bronebite, tubereu-

Iosc ou astliina, compre sem demora o \A.K01'J-, DL _. Kh.V-- -c a piiar-
macia não o tiver va á rua Marechal Floriano 11. 55 ou Uruguayana n... p.tí;
àhi o encontrará. So vos .afercccrcnr outro bom Xarope, recuse-o, exija-.o
XARQP4J DK S. BRAZ. O segredo não está na formula e sim no modo
de preparal-o. ¦ . -

A r.UGA-SK lima loja, cm frente, -1 1're-
_ri.r»;tiira, para ncçocio 011 escriptorio ,por
50S o um bom sobrado, por 00.., ria rua
José Maurício 11. i-M. (-8113 tj J

AliCGA-SE por 200$ o 2° an-
í* dar, para familia; run. -.íi As-
soinblé^Óo, ________j_i_J

A LUGA-SK um magnifico quarto com pcu-
_T\.íão cm casa dc ilistincta íamilia; 11a.tr.1-
vessa Muratorí 11. i8. (4554.1-,) _."X 

I.UGA-SB sam mobilia, uma Loa sala de
Aírcnte, por 130$ c 11:11 quarto por.90. a
cavalheiro distineto, cm casa dc família dc
tratamento; rua Scüador Dantas n. 1,8•

AiI,UG'.VSF, .parte de um quarto a ra-
-__.pa: do conimercio; na rua do Hospi-
cio n. 34, a" andar. .(i.l-o' E) il

AI.UC.VSJÍ 
um quarto para doÍ3 rapa-

..-cs do cornmercio; na- rira do. Uosni-
cio 11. 54, _0. (433a K) -u

.I.CG.VM-SB qurtos .mobilados a soltei-çm.
pensão, banhos quentçs, teclpltõne. bonde
•á poria, todns as salas com janellas para
„ rua; ver tratar na rua do Rc.endç
n. 104. __¦- (.«i. W.M

EMPREGOS DIVERSOS
lll»l!_.ffl_H»!l_K!W.iri__;i!l
ii os Qún sónrM no P.STO
I MAGO DEVEU USAR

M
B1
H

A üíUGA-Slv uma nioçá portuaue_:a rpara
-CjLàfrumatlcira; lavaüeira e ixissar; na rua
do Costa 11. 39. (40315 £>) J

1>REÇISA-.Ê 
de uni _i_ador dc calça-- do; i rua de .S. Pedro :i

(4099 D) J

1>RECISA-St' 
de uma rapariga brarièn,

. para tomar conta dc uma crc.h.a de
anno o meio e outros serviços levei, nn
rua Estaçio de Si u. 13. (3-90 IJ) J

PRECISA-SE 
de perfeitas ajudantes parablusas finas. Paga-se por quinzena; a

rna Senhor t dos Passos n. 100, sobrado,
casa de íumil.a poríuífuoza. (-.21? li) li,

1>RKCISA-SK 
de unia., c-oada para arru-

... niailei.-i c COpcira; raa do Mattoso
ii. 9r>. ^^ (soijD)J

1^REGISÁ:$E de uma empregada páraX serviço de e;Mal. ita Cardoso Mari-
uho n. 31, caia tí. Praia Formosa.

(4-0S D) J

IJRECISÃ.SE 
de unia rapariga, ou rapia

para serviços domésticos de casa do
íamilia, ua r.ia _c S. Luii Gonzaga n. 9-,loja. (4.3a Jj) 11

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio deita re.acção, oppçilar.i

jiara a rendado publica, as sr_'.u:ites
senhoras í

VIUVA A1JKA DO AMARAL, cega, e
.além disso doente c íciii ninguém para su»
companhia, recolhida a utn quarto-,

VIUVA ANGEliÀ PECORARO, , cora
83 anno-, de edade, completamente cega e
nuraWtica: ___ .

VIUVA.AI.IANCIA. com -3 anuos ds
edade, quasi eéjia; „.

ANHA EMILIA ROSA, pobre ve.lu-
nlia. viuva, com 70 annos do. edade-, .

ELV1RA Dí. CARVALHO, pobre, cega
eetn anuiar,. tie íamilia; „._,

1'RAKCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
KOS. crea de ambos oi olhos r. altijada;

JOAQUIM FERREIRA. CHAVES, eu-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA, com oito filhos n-.e-
cores; „ _ ,

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre re-
lha sem o menor recurso para a saa suo-
""SENHORA 

ENTREVADA, da rua Se-
dbor de Mattosinlios, 3-i, doente, impossí-
Iiilitada de trabalhar, terldo duas iliba-,
tendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, f/ciha, s:m poacr
trabalhar. ¦' ,

VIUVA SAHTOS, com C3 ai-r.os da
edade, gravemente doente te u-.olestia in-
iiuraveli . ,

THEREZA. pobre ccg-.:ii.ia ::m au>::-
lio de ninguém. .

VIUVA BERNARDINA, com ,3 ar.-
iios.

13>UE.GISA*SK 
dc ur» riuarío na cidade

. até 3',..; cartas a ,S. j. u^sta rejaecúo.
(-1594 D) J

.Guaranesia
«i:',._li;i_

\ fit.bA.-i. o predio it. 34 do. rua Tli.ó-
_:V-)!iiio Ottoni. tendo Ires andares, sendo
dois próprios' para familia c um para cs-
criptorio, bom armazem; as chaves 110 mes-
mo e trat.-.-se na avenida Kio Jlranco 102
com David - C. ___?______.-_.

A Lt/GA-S-H a casa IV da rua Senador
__k_._zc.ia n. 4:-, com duas salas, dois
quarto., coziiiluí. r.'.iiutal, W. C . electrl:

Só este mez
Violões a 10$

Bandolins a 20S
A Guitarra de Prata

37)RiiaCavJoca,37
Rio do Jatioiro.^i,

Al.UC.v-Slv 
sala para escriptorio, ic fren-

t»\ lado da 'sombra, I. andar, bonita, cs-
cada; rua Carioca a. <i, sob. (34J'Í L) J

cidade (í-3. Ii.) XI

A lítíCA-.ív uma esplendida cala própria
_A.para escriptorio. a rua do Rosário, can-
Io do becco das Caucellas; trata-se na
loia. ( '"¦

ALUGA-SE 
uma casa nova, com a quar-

tos; a salas, electricidade e mais depen-
delicias; i rua Dr. Costa Perraz il. 10, c
Irala-se á rua l'ruguayatla u. V; pro,;o j i_?;
ns chaves estão no li. 8. (1337 1'-1 '"

,\ CUGA-Sl, o
_-_-.VI.i- II. !--
Setembro n. :;o.

Brinázetn da r-.ia do Hos-
trata-5. na nia Sete dc

aliaiataria. &037 K) J

ÍJU'i.CISA-.S!-. 
ds caidrclro, ã rua Vis-

. conde de Itaiiüa 105. (4387 D) J

1JRECISA..SE 
dc uma criada para lavar

c cozinhar, r.a rua Conde dc lraj/i
n. iGj. (460a C.) II

T5RECISA-SE da unia- boa arrumadeira
J. portugue.a. Kua S. Luiz n. .9.

(4374.D) J
'1Í11ECISA-S1- de
X iiiaoia, á rua ).),
go d_! Pcdrcguiliò,

vim pratico do pitar*
Anna Nery n. -., f-ar-

(4514 ») J
__.Rl.Ci,S:\-SK ú'e jiio,;o5r r-.ipaícj |páraX vender balas dc licúr e chocolate, ar-

ti_o venda-,.1; ru.i Francisco Eugênio í,t,
casa ;. (4543 D) K

TJRECISA-SE dc nm pequeno ajudante
X de ediaiate ú travessa Dias da t.osta
n. 17. (4-33 S) S

_JRECISA.SE <!é uni oíilcial dc cutilèiro
X na rua dos Andradas 69. (4Ó..7 D) S

}JREGrSA'-SElã antios,
serviços,
Trata-ice

¦le uma mocinha de 15 a
.ara arrumadeira c mais

em cada de pequena família.
na rua do Cattete n. tgr, (.mm*

(4391 C) M

PRECISA-SE 
de uai r.ióeiiilio <!e 13 an-

nos, bem edueailb -para-'. cobrançí e
que tcn.ia pratica de alfaiataria de medi-
da, pude morar cm casa ou não, que sai-
ba ler c escrever; ú inútil apresentar-se
ec:n recosimendaques dc sfia pratica c cò:i-
duetn, na rua S. José li. S5, sobrado.• (4316 IJ) M

A LÜGAM-SE .xceUffiit.. salas do frente
XJVe nuartos, com ou sem peiu-Oj nia da
Carioca 47, Io andar. ¦ ¦ 

(4363 I-.) M

V LUGÀM-SÍ5 sala dc irente o quarto, o.
ixmoços ou casal sem filhos; travessa Qll-' Andradas.

(3=33 K) J

-ÍXinilia, ladeira João üouiem n. 5;,. tra-
Ia-se uo armazem pesado eom o sr. Csmill»
c Irmão. (36S0 .]-.) ;J

A LUG.VSK-SI-. ura bora o.nm.
-«^zeiu com 4 portas Oo frente;
m-oin-io par» qualquer nceocio:
na run <los Ourives 50, tratai' in>
Cafó Ilojiil. (467-.I.) II

ALUGA-SE 
o a» andar da rua Uruguaya-

na. 11. 39, muito grande . com Grandes¦--" : - oíiicina,
S il. .§.

(3539 m -

A I.UGA-SE uma saia de trnilc;. na run
XXda Lapa n. i'S; trala-sc na loja.

¦" (308a )¦) J

\ LUGAM-SE" a pessoas dc tratamento,
___»un-ja- esplendida sala mobilada c ura
nuarto separado; na rua do Riachuelo 10.

(ao4 !¦) J

,V LUGA-SE o andar lerreo do .predio'jl., 169 chi rua do Cassiano, tres
quartos, d.ios salas e mais dependências;
as chaves no and2r do meio e trnta-se na
avenida -tio -ranço 10-, com David & C.':8u ,) .1

A LUGA-SE uma arejada c independente
_t"J-sala dc .rente, a um senhor ile trata-
mento, cm casa dc pequena familia. sem
creanças. predio c. inoveis novos; informa*
ções ua' rua do Riachuelo 11. 234. „. ,_(4286 1») M

ALUGA-SE 
o'predio confortável da-ave.

nida Ligação 11. "171, a. inquilino que
vae rcvirar-sc mostra o predio, das 1- uo-
ias cm deante para ntclho. iiiíorinações, ua

"praia do Uotafogo 78. (3864 U) b

ALUGA-SE 
o rredio ti. 44 Ja rua do

Cattete, eom cinco quartos, duas saias,
cozinha, banheiro e bom quinta!] .çliavçs na
mesma c trata-se na avenida Rio Lranco
n, 10-, com David O C. <:^:7yi S

A BUGÃlSii o predio. n. 19a ihj rua
-T-LSeiiador Vergueiro, com aecomnipdaçoes
para familia de- tratamento, cm muito ter-
reno, quarto para creados e entrada para
automóvel e acabado de.ser rctoniiado. .As
chaves na mc^nia c trata-se ua avenida
iltio llranco n. -o.\ com os srs. 1'avul
S- Comp.' ' -. (--!.-S1a'J

ALUGA-SE a casa ri", a da rua -laria
*nk.|Siigciiia 11. 77,- tendo dois quartos,
duas salas e mais dependências; ns chaves
estão na padaria do canto da mesma rua
e da Iliintãj-tB! trta.se na avenida Kio
llranco !0_\ com David & .. (-3.WJW._

A LUG.VM-SE as casas ns. 93 _ 95 <la
-tJLrua General Mcnna Harreto. tendo tres
quartos, duas salas e mais dependências;
as chaves estão no nrmazem próximo c
trata-se na avenida -lio Jlranco n. .10.*,
com David »> C. (-'-14 <-•) J

"A'ir,UC..-Sl, o so-rado da rua tia Lapa
.."Yn. 61. com seis quartos, duas salas c
-firaais dependências; as chave, estão na
loja de barbeiro e trota-se na avenida Rio
Jlranco io.-. com David Cf C. (_3io 1,) J

A LUCA-SK unia esplendida sala dc fren-
JXiè; - com Ires sacadas, bcHissima vista
para o mar c mais um optimo e espaçoso
quarto, ambos com entrada independente,
cie.trieidadc c optimo banheiro, coni ou
sem mobilia, em casa de familia de trata-
mento; só se-aluga a pcfcsoss de receito,
á rua Augusto Severo 11. 63. sobrado
antiga praia cia Lapa. (400a 10.T

A I-.UG.VSE por preço módico a casa da
-__.rua de Santa Cliristina il. t>i, Jargo
da Glória; chaves na venda em frente c
trata-se ua rua da Quitanda n. 34, loja.

(401a E) J

GRÁTIS

AbIK.Afl-.-S-», 
casas novas, com dois

quartos, duas salas, iiistaüaçõcs dc lu-
::o, fogão a gaz. lavatorios, etc, por i--o£,
sitas á ruas llczcnove dc J'cvcr.ira ..o,
c trata-se ua rua Sete dc Setembro .11S.
das 4 ás s. (40.14 G) J

A LUG.\M-»i;.E boas casas novas com tres
-t-tquartò-, duas salas e mais dependeu-
cias, gaz, electricidade o todo o, conforto,
perto do collegio S. Ignacio, a rua ue
S. Clemente 11. -50, i.rcços reduzidos.

.." ¦ (4203 l>) J

salas, protirias para escriptorios.
etc; trata-se na rua Ltlia de Camões 11

ALUGA-SE 
oVlindo sobrado 1S0 da ave-

nida Meai dc Sá, acima da rua dos
Inválidos; tem 3 quartos, tcrra.o, banho.ro,
etc; para tratar lonscca Moreira, avenida- 30.Gomes Freire (3537 E) J

A LUGA-SE uma müfiiiifica sala dc fronte
iJLtc com 3 janellas para ver o tratar a. rir
São José 11. i3. (3575 15) J

A LUGAM-S15 tres quartos independentes,
_r_-coui todas as commodidades; na rua do
L.vradio ii. 93. d6?8' ÇO /

A LUGA-SE o pavimento terreo dn rua dc
.fxSão Pedro 11. 3'_; irata-sa na rua Ma-
rechal Eloriano Peixoto II. 16. (33-i Ej J

ALUGA-SJ-, 
por 2oo$ooo íliènsãcs o pro.lio

ti. 36r, da rua do Riachuelo, us .cha-
ves estão ao lado n. 359. (-57- D J

V LUGA-SE a casa 11. 7S Ja rua Soua-
ir_»dnr Dantas, a familia de tratamento;

aberta; trata-se á rua da Quitanda tiú-
mero 83, sobrado, das 12 as 41 Ia.

(4-04 I.) J

veira S-A, fim da rua dos

A LÜGAM-SE o andar o sotão do pre-
_tJ_dio 11. ei 'Ia rua da Candelária, esta
completamente pintada c forrado, de novo;

U-tji!.',) "

A LUG.VSE um esplendido quarto espa-
Xlçosa, novo. cm casa dc familia; na rna
da Constituição n. 3*, sobrado. (..143 I.JJ

ALUCÀ-5Í? 
um sobrado, casa nova, com

linda vista para o mar. tendo cinco
qmirir.a, duas salas, cozinha, despensq e ter-
raç) com pia, á praça iMatia 11. -17 (anil;
ga rua da Saudc). (.P30 )-.) J

\ I.UGA-SE -.-.ra bom quarto, espaçoso e
xXliid-if-tiUeiiíá, próprio paia duas pessoas
do cornmercio; General Câmara 134.

(4378 r.) Ji

A T.UGA-SK o sobrado 11. 47 '-'a rua da
_»VCon.-,tt!,lição, está pintada dc novo c ser-
ve para :a".:i'!a; trata-se uo Banco do Com-
mercio. ,(.iu3 LJlv

ALUGA-SE, 
cm casa do familia,' uma

bella sala com a sacadas c installacào
Icctricài a rua Asscmbléa 3=, -" antlar.";';

14374 D Melectrica; a rua

ALUGA-SE 
o .predio, n. 34 da rua Pro-

gresso, Paula iMattOs, com ti-còiiituoda-
ções para familia de tratamento, jardim
11a frente,' bom quintal c bonita vista;. as
chaves na mesma c trata-se na avenida
ltio Branco io-\ com David _ C (2330I.J

A IjUGA-SK um iu-Midc armazém
-í^ooiri tres portus frente par» A
rua do Djci-eudé, na rua do lUu-
chuelo 11. 1Í71. ris eliavcs estão no
11. SOO. (1172 1') IS

A LUCA-SE, 133.., casa, a salas, 4 quarlos,
_r_>.l__ electrica, _az c bom terreno; rua
Monte Alegre 3S-; chaves 110 384; bonde dc
Paula Mattos; lo_ar muito saudável.

3473 1') I-

ALUGA-SE 
uma ..rande sala dc frente,

independente, com tres janellas, lua
electrica; rua liarão dc Guaratiba n. 130-
(Cattete). (4Ç56 G)-j

_n,'B!!!iB!!illB!iilIÍII!!i!!í]ií:iJEiiaaiii»;!il«:!-3l!i;il<j;
i PARÁ O JÍStÒMÂGÒ n. IX- m
i msri.xos _r mi remédio m
| siüj ecüai. - 1

| Guaranesia |
{!ü_i_--L:rJHi !:i.rnu.!HHi>!iãM-'!t!iiB-nbi»et.i:i -hiiuimiiii .ar ii^fliT(.!. ¦£!?!-

A LUGA-SE por 70$ a casa da rua -'cr-
-.xnaudes Gniaiarãcs 11. <ji-V; trata-se ua
ma da Alfândega tt. Peixoto & •C

Ciou. G) J
na rua Vicente dc Souza

casa n. i; -por :..o$ nionsacs;
as chaves estão na rua dc S. Clemente
11. 73. Ú3-- G) M

ALUGA-SEn. 110, a 1

Roüie'tto-so pulo correio
ou dü-so em ,nüo á rua
Senhor j08 passog) ^sobrado, o .S pplHmeiUÒillustrhdo do _)IENS4-GE1RO DA FORTUNA, d. celebro professor de hS_nutisrao o magnclismo A. Itália. Si quereis ser rico, tersau-do, vencer em negócios, cm amor o cm jògi-s. escrevei-mosem domora, ou deixac-mo o vosso endereço quando vier.,des buscar o «Stípplòmén.o»; pois tudo vòs 'explicarei 

semcompromisso da vossa parto. — Aristóteles lti._i;i-(!;iir..
Postal «O* - llio. ,'.r, j x a

'Mi')

AI.UGA-SU 
ttrii amplo c arejado quarto

a um ou üots cavalheiro- de .ratamcti-
to, t'or.1 ou sem pensüo c mobília, cm caia
de Canil Ha; na rua JJ. Carlos I m 103.

13504 G) r.

A 'TA/CA-fSF. -para pequena familia de tra*
_LVtanic;ito o predio n. 69 dn ma Corrêa
IDátra, entra Cattete c l.auicnpo, de con-
slríí.çsâo; moderna, coni Mtiagnifico-t npparc-
lhos sanitários, jjaz e electricidade, cam-
paiu-ías çlectricãs,' importante fogão oco-
nomico que fornece ngiva quente K.ra ba-
(itíoài cto.; trata-se no u. 67, onde estão
as chaves. (2480 G) J

ALUGA-SE 
n casa da rua Silveira Mar-

.íi.is n. ti.ffj as chaves no u, 70 e tru>
ta-se ua rua do Hospicio
Jar

i-! t, ig an-
(=741) G) R

,4 LÜGAM-SE bonitas casas, para familia
-í"Vdc tratamento; na rua Jardim Botânico
38 c 54i as chaves com o encarregado e
trata-se na rua do Hospicio n. 144, 1" liri-
dar. (-;47 G) S

iTGiV-8-., tia Pensão Amazônia, rua
/VMariv.ioí de Abratcs iq_-, Botafogo, cre-
cellentC-. commodos, para famílias ou cava-
lhcíros de tratamento; casa muito fresca,
(.oxinlm d'_ primeira e preços moderados.
Xdciihpne Sul 44. , ./ ¦ ¦ (a9.',3 G) I.

,» l.UGA-SE a casa da rua 1). Carolina 11.
____TJ-_.33; as chaves estão uo carpinteiro, dc
fronte. (407- G) J

A I.UGAMVSE sala c quarto de frente,
-TjL.õryc ,par:i escriptorio ou- mòdista, com
ou sc-ri ínobilía; na rua do Cattete n. 2«'5.

(4io? G) R

A LUtlA-Sli, em casa de uma senhora dc
__l tratamento, uma boa sala; com entra-
da independente e exceliente.; quarlos, _a ra*
pares solteiros, com ou nem pensão; â rua
Mariiuez dc Abrantes 139 (Botafogo).

(3743 G) E

Vinhos de mesa"Lealdade"
MARCAHEGISTUAO.t

Prefiram-nos,
encontram-se em todas
as casas de _• ordem

ASSEMBLEA 58 E 60
A LUC!A_il-: por ioo$ aXXfpns

venda.
sa d. ...a Af.- A tífave ii i

Uafc i") it
A.LUGA-SE a casa da rua Atilia n V> ,-0.-iX1.3 quartos, a salas, corredor c ouintal-aluguel qo$; as chaves estão na ;:¦--..;-,"..",

Pjllliciro 3«, Santo Christo. (w-s 1) H
A LUG.VSE uma sala com dois quartos-..V.s_l_-'de jantar, cozinha, um quintal v'-

llic!™. tanque por 1.10$; na rua Marauí-dc Pombal n; ::•). 0,2iy íj ;í

ALUGASlí 
ou vende-sc uma casa, própria

para moradia, logar saudável, cm Santa'J-licrcza, á rua Mi_iiel.de Paiva li. 181,
distante do bonde dois minutos; para Ira-
tar na mesma, a qualquer hora; preço
barato. , ,»¦:.•' (3037 t) A

A LUGA-SE u srrande predio da ma
_"Vrãb _b l.adario 11.

A LUGA-SK o Io andai' da rua
*X Uriigüiiyaiia 144, todo r. o«
sopai-ado, próximo da nia do Tios-
pielo. (425015)8

A IAÍGA-SE Hui grande arnmzem
-^-por 150'S mensaes, coin arma-
cão o balcão; na rua da Lapa 49.

(J 5702) P
_ Ba-

9, com dois pàvi-.
mentos, todo ou separado, com t entradas
independentes; trata-se na Secretaria da Or-
dem da 1'cnitencia. largo da Carioca ti. 7;
as chaves na mesma rua 11. ia, por favor

¦ A LUGA-SK um quarto de frente, por lio.,
X_.scm mobilia, o outro mobilado, cm casa
nova, de íamilia; rua F_y__u__ 170. ',

(3f-oa G) J

IíIéja MM í-õsi^

KSfmtíiii_ft^OT#ipi
A LUGA-SE um rrrende sobrado lia nia

_:Xi!a' Carioca n. -/,q, iu- andar,
r. V. do Rio Brunco u. ai, as c

ia loja.

âLUGA-SE 
a casa de recente cotistru-

C','ão, á rua -General Üo.ydòro u. 2-iS-A
Jíotafogo, coni tres qi;arto3. duas fales, íc-
Rão a Raz c lenha, banheira coni aqueço'.
dor e luz electrica; as chaves .pegado c
tratar ua rua da Alfândega n. 16ti loja.

(J3-9 O M

A LUGAM-SE sala c quarto de frente, cm
-t-Vcasa dc familia; tem direito a toda__casa
rua S. Clemente 114. (30S5 G) B

1 .•. magnifico predio. _ rua da
-í-LPaísagcm n. ii.;; as chaves na voada',
pegado; trata-se rua S. José n. 108.

(333o G) J
A LUGA-SE, por .5?, cm casa de familia,

SC-j-tuiS quarto dc frente, mobilado,; incluiu-
üj gar: c roupa ile cama; rua 1). Carlos I,
ant. S. Amaro, .., Cattete. (3987 G) R

A LUGA-SE, por :j3. mensaes, uma boa
X-lLcasa, pintada e forrada de novo, com
duas ralas, dois quartos, cozinha, despensa,
área. tanque, chuveiro, etc; na rua Bcnja-
min Constant n. 62; trata-se na avenida. Kio
Branco :i. 50» sobrado. (3Ó-11 ü) S

A -.UÇA-S-S, cm Botafogo, a casa moder:
.CjLna, da travessa D. Marciana n. -í7» por
140?, grande quintal, logar seceo, soco^ado
c saudável: os chaves estão iiô n. 17» <* tra-
ta-se rua Hospicio 7.1, loja. (391Í0 G) K

A LUGA-SE, por So$, o sobrado 103
Xl.ru.i S. Carlos, Jvstacio; chaves no

da

inalem, cm frente; trata-se á rna dor, Oürí-
voa 38, das 3 ás s horas. (,io.|.) (.',) S

ALUGAM-SE 
'magnifica. casa?; na con.

fortave! Avenida Bella Vista; na rua
ICuphrasia Corrêa 4^, pro:::in'o aò largo do
Machado; trala-sc com* o encarregado, no-
detido c_r viá-ti á qualqr.or hora. Cto_!fíG)B

A1;UGA_I-SE 
iiiaguificas e amplas

lia Avenida 1). Luiza, na rua Euphásia
C<irr(';a t\', próximo, no largo do Slaclindq;
tfata-sc com o encarregado; ã qualquer libra.

(,iò?4 G) 13

A LUGA-Slí .or 40$ a
-Ç-UPassogcm u. 73-1II;
da 'Alfândega 12, Peixoto

A LUGA-SE, por 100$, boa casa nova, com
2\a quartos, .: salas, coiinha, banheiro,
W.-C. ihtdrno, luz electrica c bondes á por-
ta, própria para familia distineta; trata-se
a rua Voluntários da Pátria a.).. (2..i.G))l

A LUGA-SE a casa n. 50 da rua Nery
/iulVrreira (.Cattete); trata-se na rua 1'as-
sos Manoel u. ai (Laranjeiras), onde estãn
as chaves. (349,6 G) H

3$4 LUGAM-SE casa3 a
/.-.rua do Cattete n. 214, tem
tal.

c :oo>; ua
grande rfiún-
(3511 G) B

A LUGAM-SE as casas 11. 1 c 5 da rua
_C___.Bchto F.isboa n. 79, forradas epintadas
dc novo, as chaves no u. 81, (4666 G) S

V I.ÚGA-SE! uma casa limpa com 2 salas,
i._L_; quarto9; copa c sotüo; 100$; á rua 1).
Carlos I 11,

, copa c sotüo;
13.1. to64 G) s

A LUGA-SE por s;$ooo mensaes, pequeno
-T-Lchalct para um ou dois moços solteiros,
tem lua electrica, e banhos dc mar, próximo,
na riu Buarquc Uo Macedo n. 16".

(4670 G) S

A LLGA-S1, na mesma run pnr lóot, ban-.Xsala. tres quartos, sala dc jantar, cozi-nlia, quintal, banheiro e tanque ti. !). \'_mesma rua n. ó, unia cgual a'o n. 9; _ichaves no botequim da esquina. (..17 I) K
AJ.Uü.-VM-.SE dois magníficos prédios cm-C_..sit:o muito pittoresco c recreativo, comtodas as .regalia? a desejar c todas ai «!-

gçnciás ,.rla h\_:cne; informações c tratarna rua da America li. 184, (4.^1 £) _t

ALUGA-SE grande quarto 40., a rnocoaou casal, e il 50$, frente ile rua. cor.i ousem-pensüo, electricidade, banheiro, etc:ifflit A-na 33. ¦--¦¦;¦¦.. .'.. (,;--4-j I) .?

faiiB!iBi!!liB!!ai_IBIE!iniS!iI!J>!_l!i!lili::::IÍS DOIS CÁLICES DESTE PODE- k
§ ROSO ANTI-AC1D0 EVITAM 

"
ji AS MAIS CRAVES DOENÇAS

Guaranesia
l!IJj)i>i.l_lti-l_hq_-ii._liiiil_il;l.|_lila!_íi!liHi';;:

i
m

1JRECISA-SE 
dc uma. boa sala ou dois

nuarro.» mobilados, scat pousão» em
cisa de íamilia distineta, para um casal
sem filhos. Uão-sc todas informações, mas
não se paga adeantado. PreferfrSC na (ilo-
ria. Condições á Caixa do Correio .i.ir.

(44Sa G) M

LEME, COPACABANA,

| IPANEMA E LEBLQN
A LUGA-SE .-ssa para .pequena fánillia;

xi.-.ia rua Xos-a Scniiora de Copacabana
n. 030; trata-se com Maneei Costa, na run
General Câmara 11. 45. (ai U) /

easa da rua da
trata-se na rua

s C. (toas G) J

i LUGA-SE uma esplendida sala dc iren-
ÍTli-c, co-íi banheira chuveiro, lua cle.-tnca,
etc., casa dc familia, no -° andar da rua
So:e Je setembro an; trata-se ua lqja.

(U73 D M

1JUECISA-SE. copeira, que
ile tuna
durma no

Senador Furtado :i. .13.

arrumadeira c
aluguel; ú rua

(40.3 D) J

1)R1_CIS..-SE 
de -.-.uia moça que tenha

bastante pratica cm fabricação dc
X saccos de papel. l'j_a-se bem. Tra-
ta-ic 1:0 largo da Lapa 11, 10», a" andar.

(¦-,035 l» J

]JRECKA-SE 
_ç . uai Iboui

perito, v.o 'officiÓ. qüe d
rcncias;
cábana.

rüa Xoneleros

iardineifd»
boas réfc-

11. ,jio — Copa-
(-,031 D) J

PKECISA-SE 
de ur.i pequeno para íer-

vieos leves cm caáà de familia; ave-i
nida Games Freire io3, sob. (.tl'-U).fn.mm Operações, Hernia3, Vias urinariar

hydrocdc, Moléstias dc stnhoras
inmóres des sciof; c do ventre.

Das Pae de Paris e Uio, Cir
da Satiíã Casa; S. Jo?- 11. 69. K.
C. Doiaüm S.s. Tel. o>9, V.

»>ji_-i„-------—í—¦¦—¦——--a——11

ALUGA-SE 
um bom quarto, indepen-çn-

te, com ou sem pensão c. mobilia,
pessoa serta;

A LUGA-SE <
íi-Hosiício u.

Theophilo Ottoni. iai.
(4377 Li) K

grande predio da rua do
i_3; chaves no sobrado.

O-Jb- K) J

A LUGA-SE a casal e.:n quarto com duas
-."-.janolt.i dc frente, sala, cozinha, des-
pensa, banheiro, etc., sendo 0.1. tintcoa .in-
ôuilitios; na rua Marechal Floriano Reixo-
to n. 41. sobrado; trala-sc no.mesmo «
qualquer ¦ Inra.

ALUGA-SE 
a

so

(_õ;i E) S

il distineto metade tio
obrado ila rua Larga ...:, con duas

amplas acc-iti_.-dai.oi_ dc irente, cozinha,
despensa, banheiro, etc. por 150S:. trata;
se. uo mesmo a qualquer hora. -. 3°3. G) _

A LUGA-SE um bom quarto, cm casa d-.
_-\.familia, a moça muito decente; iara

trata-seí-tta'' A" LUGAM-SE dois quartos, com comniu;
jlinves citâo _-_»iiica.;ã.i, tendo aigtinia mobilia; ua .praia
(.jõ-6 F.) S | da Lapa 50. (435o 1-) M

FuG.M-Siv quartos e salas de frente ri- A LUGA-SE lia; bom çpiiiniodo,;mobilado a
camente mobilado, a moços solteiros 011 . -Icasal ou cavalheiro distineto, a rua Silva

a Senhoras sós ou casal s. 11 'filhos^ Mm , Manoel 11. 58. ;___4___.___L_.

TOSS.S FilílOS ÚS
Hospício u. 211. Illttmitiadós á luz e:,(i'i38 E) S

A LUC.AM-SE duas casas na rua Françis-
Aco Eugênio "- 47. casa 4 e 8;.tra ^0=e ua avenida Kio Branco 11. 4o- ^Mg a
Opó|. ¦.!_5..1,._- -

A LUGAM-SE bons commodos, na rua Vis-
Í_»co:ule de Itauna 11. 563. trata-se ba ave-
„ida Kio Branco u. 45. Casa Opel. _.)S

no raratso
das Cr-.iiHC.B
Itua 7 d. 34

S, 1'l'L-o í.8. (.1731 T.) S

AMAS SEGGASE DE LEITE
e unia ama dc leite, moça

sadia i" de leite novo, com aiteUado
•pHECISA-SV
JL sadia o d
j.iedico. Rua Ceníral Cornara

(4-07 Á) -A

IJKÊCISA-SE. 111 até 1- a
4-í, c-j,a 3.

-SE

de uma ama secca, mem-
:ino3. l.a.i KeJl Grandesg

(-1534 A) J

f>K.HClSA-SE de -1U.
)'j anno?, para a:::.i

j.ia 11. íi.—Copacabana,an a

Trata-s
jeirar,.

í

m icmlia _o 11 a
seceaj r.n ípaius

i.ç.aaA) K

,'.- 1.1ÍSASE de uma ama secca
iií anno.=, dc condueta aliaiiçtula.
¦. na rüã do ltoso 11. 317 — Larr.11-

(4.M.1 Al R

OUECISA-SE dc unia locmha

fiar
leves; qúcr-se pessoa
a; ú rúa da liava S-,

•URÉCÍSA-SE dc uma
íía-se bemj rua Visconde
u. o ¦ • Ei 3. Novo.

ama «e
ii San

branca
^ servi-
do con-

in

ca, pa-
a Cru.-.
149 A. .1

IJUKCISA-SE 
de uma boa cozinheira do

. trivial, em easa dc pequena (ainihfl.
Paga-se bom ordenado; rna Toacletofl 11.
310—Copacabana. (4033 B) .J

de discípulos para epren-
icr em 30 lições de r.-.eia

senhoras e creanças; São
(4415 D) J

dt

TJRECISA-S1
J. derem a
hora; homens,
José n. 52,

J5RÈCISA-SE 
de uma arrumadeira

. couíiaaça, na casa dc uni senhor só;
trata-se até 10 horas; rua Saata Ciinsti-
na u. 43. (U9:'C) j

T_hkcisa-.se'X. niiilió; á r.
cor-de bois iiiudantcs dc

i do Ouvidor 147.
(45Ó0 S)S

1>RECISA-SE de uma criada branca
í ná.-a todo serviço cm caõa de pequena andar.íamilia. Avenida Rio Branco 30

(4=«S

Vesti vossos Filhos «i no Paraiso
as Crianças

Kua 7 ti, 1'<i±

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
4 LUGAM-SE boas cozinheiras, arruma-

xldcirn, sem commissão. Telcphoac Cçn-
tr.il e.J. (. t..S._ B) í

pRECrSA-SEí uos, par
ça; trãta-sc
a'' andar.

C) _

uni3 mer.itia até iS an-

Seteliibro n. ir-«
(.|'Í59 ü) S

A LUGA-SE a casa da travessa Dias ;!a
-TjLCosta n. 8 (entre Alfândega a O. La-
mara); as chavci na rua do Hospício . J4-1.
;¦' andar. C?74? L) -»

,4 LUGA-SK uma boa sala de frente, mo-
_r_»bl!ada, com ou sem pensão, a . cultor ou
casal, cai casa suissa; avenida Rio UrÇuco.
II, 1» andar. - (1433 1-.) J

andar vrco da rua do
173 com bastantes accom-• ' ' (;o8i IO J

AliUGA-SE 
o

.Senado 11.
mòdaÇHcs, e „randc quiritaj

AI/UG-A-SÜ uma cara para pequena fa-
ÜLmilia. com í!ar. a., ia, preço 703; na-Ia-
deira do Castro Saj _____*_______________._.

A LUCA-SE o sobrado da avenida Mem
._l.de S;'i n. 113, cm quatro quartos, duas
salas, cozinha, banheiro, lua electrica o q-un-
tal; as chaves estão na pharmacia Alberto,
junto ao predio; preco 2705 incnsaç.; tiala-
se ua rua do Riachuelo a. iao, (2S10 I.) )

A LUGA-SE uma boa casa, com boas ac-
_rl..-oi:imodaçó.3; pura pequena, família (o
a familia), ua rua Visconde dc Itauna _u.
203; as chaves na casa 11. I. (;ioo h) •

,4 LUGA-SE um quarto a moços do. com-
.-.mercio; ua rua do senado u, o, so.
brado. 5:!_l_J_-_-

ÍÜGAM-SE uma ou duas portas para
negocio, ou deposito; na rua CpiiMJhçjro

.Saraiva 11. 7- «-W y<> P

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUG.VM-SE cm easa dc íamilia. uma
X-Lsálà e nuarto mobilados a cavalheiro o;i
a casal sc:n filhos e um pequeno quario
seta mobilia; na ma Benjamin Constant
u. 124, casa I. (181. G) J

4LUCA-SE~ esplendido 2" andar com ,A I/LGAM-SB porto dos banhos de
i\-.-".de salão uuartos c mais depondegjfHEXmiu', bella sillft - quartos, mo-
cias1",, praça TÍradcutes 11. 9'. ,l"""'sfi."3 ililiulos, il prci.-os muito raluzidos,
pliarmacia. _i_i__!_—- ! '•"! quarto pnrn tlims nossotis com

a boa sala ¦'" f«Hto

A LUCA-SE .por .0$ a .casa da rua. Dona
___._ol...ciia u. rb-I; trata-se ua' rua da
Alfândega n. 12. Peixoto e> C. (4030G) J

. AiüGÃ-Sl-íiia rua N. S. do Co-
. I -^-uauubnna ii. 1091. 1111111 usiiloii-

diiiti iiusa imi-ii í.uiiiiia dt: _i-.ii.it-
íiR-nto, . com seis quarto..' duas
salas, saleta, bom bunlieiro, .iar-
dim, etc, etc; para ver, as chá-
ves estão uti mesma rua lOaii
liara ti-a iar, com o sr. Duarte
PulLv, á rua do Ouvidor 1C2. II

A TjUGA-SU cm Uotafogo, á rua•í*-Gencral .Sevcriano 11. 124-A,
11111 predio paru pequena familia,
de construcçao moderna, eom to-
dos os requisitos da byeicuc c
confortos, como sejam: (res quar-
tos arejados, salas do visita o de
jantar, cozinlni, banheiro de ngua
quente e fria, luz electrica, \V. O.,
e tudo mais necessário para pes-
soas de fino traianiento; para, ver
110 próprio local 6 tratar ii i-uu
Tlieophilo Ottoni 11. 90, sobrado,
..lunuel 1501.000. (II 3774) G

A LUGA-SE com 1
XÍm.-T- são, casa ue íamilia, para um ou dois
i-aparcs; ra do Uosario u. io., f alii ar.

(.;0.(i r.) o

A ÍUGÀ-Si-l unia grande'sala c nm quarto
Acom coxii'1'» " - -'" 'erraço. tem lua
e ajtua; r.a rua General Cantara 11. -':.;. S-J
brado. rl"íJ ____?
ALUGA-SE um bom quarto para ..uni ca-

í\Í3l oil dois rapai
ça 15 dc Npvcmbr,

rapazes, com pensão; na pra-
ti, 30, 1" andar.

(-1-57.351
» LUGA-SE uni quarto por 30$ooWa-*»-a-

iVail ou a -i rapazes cio casa de pequena
familia com _randc quintal; na rua Gomes
Carneiro lt. .1- (antiga do Costa). , .¦

. (4030 D >

VLUGA-SE 
o çõiiforlavcf predio do

d.ircs da ave:cuida Mem dc Sá 11. 3-1 i,.'™-
) 4(1.11 E) _

unu copeira e arruina:
quo durma no' aluguel, para

íra*.a-r,c ::a ma Barão do Ama-
(4-Ó3 !->) S

T_6RECIS.V-S1'
XiX deira
u;ii cisai;
íonas ;»<•

1>RECÍSA-_E 
'lc ctigoaimadciras que íai-

bani cngonuriár cami-aa dc homens
novas, na traves.-a do Senado ri. 3.

(4G.0 O S

A LUGAM-SE coaiiihciras, Iavadciras, co
jl\. peiras, amas secca», 1110çtulias. c nic
nino^i a -w5, 3»? °__l!,s^
mestiço
brado.

_xira serviço ilo-
kàá 

"General"' 
Caiçara. 124,^.0;

1.4371 -) S

,4 LUGA-SE uma boa ceenheira porre-
üguc-a, dorme no aluguel; rua S. Lolpol-
-Lo 11. 71. ca»l 1. (.1400 )1) 3

1m
SOFFREIS DO ESTÔMAGO.

DOS INTESTINOS E DO
CORAÇÃO.' USAE A

Guaranesia
"DRECÍSA-SE de uma ço-inlic:ra nu o la-

ve õasse a íerro c durma 110 aluguel,
para um'.casal; trata-su na rua Bar_o do
ÍVmazonas ... (4C-4 B)..S

uma coriulieira â ma
Catumby. (j-Oci B) J1' 

JHEC-3A-SE dc
. Itapiru' 'n.

IjItECISA-SE. co-inliar -
• Uma cozinheira para

trivial c mais serviços ç:n
casa dc pequena faniili.., á rua. Figueira
ílc Mello 11. 302, sobrado. '¦V'''...i____.
"T.RECISÀ-SE de uma coriiih-ira e|>>-c_!a
¦'¦'"' - «sal portttgaei, ua /"»,<»»«.obrado. ^''o1 B' =J. de um

saíidega 237,

rrtRECISA-SE dc »»»jSíg2n:_ ^_j.;,

CASAS ElOMMODOS, CENTRO
A IiUGA-SE o predio do breo dai Esca-

_r_i.'din_às 11. '-: serve, para duas famílias;
as chaves estão no vczinlio; trata-so á rua
S. dos 1'assos 1304 aluguel 01.. (20-,o K) J

pequeóo sobrado; nii rua
!'_; (-C13 E) J

A LUG-VSK. um
-C_Ldo3 luvavalidos

\ LUGA.M-Si;, perto da avenida Rio
_--»ll-.,-.nco, uma loa saia 1 quarto, separa-
dos. bem mobilados; tèm telephone c Im.
electrica; na rua Nova 130, cm frente ao
liicatro 1'hcni.-:. (39=3 F.) J

,4 I.UGA-SIC um bom predio, 113 rua da
i-J-Praiiilia 11. 3 (Perto da rua Marechal
l:!cria:io). com armazém', próprio para nc-
gocio c sobrado com todas as conimodi-
dades para moradia d: íamilia-,., para tratar
na rua dos Ourives u, 3.;. (So 60 altljEi
todo o p.-cdio). (:<)3J -vi i"

A^LUGA-SR o .^obrado do perdio novo,
tua General Câmara 11. 236, com

tre--. quartos, ¦ duas salas, bom quarto do
banho c luz electrica; as chaves rstao na
loja, c tnta-se r.a rua da Carioca ¦ I.Joja,

D J

,4 LUCA-SK o armarem d opredio da rua
___.Gc_cr.-il Cornara n. 234: as chaves . es.
tão 110 ii. -_6 c trata-se ua rua da. Carioca
ii. 14, loja.

loja

4 LUGA-SÜ uma |>oría para pequeno
__._oc:o, ua rua dos Inválidos n. "'

(4ÕJ4 S) S

A LCCA-SH um bonito sobrado,, para _:;i
rVniiliá tem :'ogão á gaz, na.

pe u. 40; trata-íC 110 11.

rauo, paru -,1-
rua Maraiigira-

(4a.ii .Ii):;-

,4 l.UGA-Si: uma grande sala dc frenfe
_.Vpor 5S$coo o um grande quarto nor .10S,
uni monor por 203. para rapazes pu casara,
c-i casa dc íamilia. rua General 1'edra, a,,
defronte da li. Vi C. II. (40?? Jv) ^

(cSSi 15) .

\ I.UGA SH bom consultório pira medico;
ixp.-eco módico; rua Assemblea.5»; '",..:v.

(¦-,3-9 t) 1

,4 LUGA-SEi por :oo. 11 casa da rua Bciiç-
__ldicto Hs-ppolito 2,r, com duas suas, dois
quartos c.bom quintal. fabio 1,1 J

,4 I.UGA-SK o".primeiro andar térreo da
Arua do Senado 11. 173; tem bastauies ,aç-
coniinodações c grande quintal. (4,-9.J».-Jj

4 LUGA-SE um quario a 2 ou 3 rapazes
¦tXou casal que trabalhe fora, com 2 ja-
nella', para área, muito hygieiiico, com
electricidade, com ou sem pcilfSp, cm casa
do um casal; Asscmbléa n7, 2» andar, cn-
tre Avóaida c Gonçalves Dias. . (408.0 to».

A LUGA-SE um grande sobrado com cin-
Ãi -o quartos, sendo um dc banho, grande
.opa, duas salas, cozinha com fogão a
,çr.z, c aquecedor, tendo um grande terra-
ço com esplendida vista; ver e tratar na
avc:ú.lu Comes -rcirc a. :.to-A 1" - aa-
car. 0.234 h) M

A LUGA-SE para negocio ou moradia, boa
-AJojci, com tres portas, perto io '.Mcrça-
do Novo. por CvÇ; r.a travessa D.. Ma-
noel n. ss. '-I-W '-1 M

X LÚGA-SE um paviiúcnto íerreo para ia-
__Lmilia com quatro quartos, dius salas e
bom quintal c tanque pata lavar; na» rua
de S. Pedro n. -54. C4____! U

A LUGAM-SE boas ;asinli_s, reformadas
Üde novo, a S;-^, 4=$, 3°5 c .15$, a casal;
rúa To-fM t. 7« c 7». Avenida das.Pal-
nteira». (4»9' to) J b" "

A LUGAM-SE ua Avenida Central
£A-Vk. 15. sobi-ailo. Pensüo Minfii.
va. mamil-icas salas o ininiíos ile
fi-ente, elesMiitrinoiito inoüllauos.
e com pensão, para uma i^ssoa
100$ á 150S; para ay»«'S®9f S
3G0..Q000.  }

A tUG\-SE ":v.a boa sala dc írente, tem
.VV^ectricidade . telephone. 

gjBno^

,4 LUGA-SK um bom comniodo dc írcnl.-,
_-J_a moços do ccn:.::crcio; travessa.po-Com-
mercio 6. sobrado. U2-1 i-l »

íSoxsui/roiuo
V' gabinete á rua
andai-.

VfSStt VOSSOS FHhQS iViifürjS.

— AKÍga'-c um bom
Urug.-.ayana 11, .19, .''

(.(475 iE) ai

no Paraiso
CHS

—» l.nn 7 n.; t!l*

liensão confortável tlcsde 200f.
mensaes, luz, eleeti.ca, tclcpliõne,
cte. Peiisão Eaiíliliãr. Praça Josfi
ile Alencar lt, Cattete.(112588)«

A LUG....I-SE duas casas; na travessa
¦ti.l''cr!iaii(lii];i tiá'. 35 c 37; aSi.çhavca es-
tão ua casa 33. Laranjeiras. (4194 G) K

A J.IjCA-SI'. par iircço cotiimodo, uma
--Vciiccllciitc casa para familia de trata-
riiênte. .com cinco quarto.-., boas salns, jar-
clim, Itiü clcctrícíi, 'etc.'; n.i rua Pinheiro'-luimarács ii. km, líotafo^o. As cliaVffs
estão uo n. i»oG. (433.1 G)

A LUGA-SK uni bom quarto de frente,
X-Larejado; a tuna senhora bó, qwc ír.iha-
llic fora; ua rua 1). lolyscna n. 13. Bo-
lafogò. (41S3 ÇO 

R

Quereis ter uma bella cahelleira ?

PllDl
ÜSAE

ij'

Cura a culvicc,
Elimina a caspa,

Dd brilho c faz
nascer cabello-. -

Vcn1c-3C em todas as por*
l.iiuarias

AI,U0A-S1. 
unia boa sala mobilada ou

um bom .tiarto mobilado com 011 sem
pensão, a cavalheiro ou casaes dc Iratamcn*
to. cm casa dc íamilia; a casa tem todoí o
conforto moderno; rua Carvalho Monteiro
11. 39, Cattete. (.',41c G) J

\ J.UCA-S1. o exceliente predio da rua
XJVdas Laranjeiras 11. ru do dois andares
com _. quartos, _. salas, i gabinete, banheiro
co.iiilia, .1 VV-, C. e quintal, esplendido po-
rão liabilavel; para ver c traiar â rua. das
Laranjeiras 11, 101 A. (!53b' (¦') E

A LUGA-SK a um cara! ou a senhora dis-
-_4.liiicta, cr.i casa de familia respeitável, uni
apocsntn mobilado, com ou sem pensão; 113
rua Domingos -crrcira u. -3-. perlo do mar.

(1531 G) H

ALUGA-SE pro::imo do mar c do bonde
XJmma espaçosa sala de fronte, com entra-
da i.i.l.peudente, luz c banheiro, cm casa de
familia, a casal sem filhos, informa-se na
rua Sacliet n. 5 llarbearia. (450a H) H

A 
LUGA-SK, mobilada ou sem mobilia, a
exceliente casa da rua Valladares 163,

Ipatiemii, cm centro do iardim, com 3 salas,
St quartos, (tas e electricidade, fogão á _aa
c lenha, banheiro, agna, quente e-fria, quar-
tos para criados, no quintal; cs chaves 11b
11. 159, c-trata-se no Danço Ultramarino,
com j. 1'rauco; preço módico. (43-M II) -

A LUGAM-SE ã rua D. liaria Angélica,
_í.j-.casp.s com 3 quartos, 2 palas, a 80; .:
quartos, uma sala. 60$ um arnia.ein, 150$;
trata-se r.a avenida n. 9. easa VII.

(21I11 II) J

A LCüA-SI-, o armazém da rua do Livra.-.Xr.icnto 11. S4; as chave, estão uo ti. 8.:,c trata-se com J. Uainlio a C, á rua duHospicio 11. 44; aluguel ijo$. (jio.i 1) |
A LUGA-SK o predio n. ?Sj da rua 1Í.1

XA-Camboa, com tres quartos, duas sb1_b.
cozinha c mais dopendencias; cs chaves fr-
ião no n. _í8j c trata-se na avenida .....i
Branco 10a, com David i. C. U3ij I) J

ALUGA-SE 
o .redio n. i3; d« rua ca

Satide. tendo uo sobrado tre-i quartos,duas salas, quarto para creados, cozinh..
banheiro o quintal, o 110 terrço um arma-
acm muito claro o nrejado, próprio parunegocio; 03 chaves estão 110 armazém juntoto o trata-se na avenida llio llranco 10.1
com David - C.- (a3t. I) f

A LUGA-SE a casa da rua do Morro da
-t\íPròvidciteia n. 70, com dois bosü
quartos com janellas, uma gran,'." sala. co.
zinlia o uni grande quintal toda pintadadc novo, aluguel .15$; as chave., estão 11:1
mesma o trata-se ua rua de >S. Christo-
__? "'. !____ Cioi;i) J
A LUGA-SK por 93$ a casa da rua da

_.!.(,aniboa II. cio; trata-se na rua da Al-
fandc.a n. i-, Peixoto <!> C, (4030I) .1'

A _,UGA-„IÈ jior 100.$ a casa da rua Vis-
__veondc ilo Itauna n. 287-I; trata-se r.n
rua da Alfândega 11. ia, Teisoto - C.

,(40.1 D 3
A l._._,A-.._I',, por preços baratos, boan

__."Xcasas,t co:;i tres quartos, dua^.,.sala3 r:
bom quintal; ua rua Cardoso '-''Marinho,
Praia Tormosa; infornia.su â y\\ti Baulti
Christo ti. iji, escriptorio. (c3io I) J

A LUCAM-_1., por preços baratos, boao
xXcàsas, rom dois quartos, uma cala o
bom quintal; na rua Cardoso Marinho, Praia
formosa; informa-se á rua Santo Christo n.
111, ec.riptori.. '¦ . (.1811 1) J

A LUGAM-SE casas novas, na Villa Mimi,
_Cxá rua Barroso 67, Copacabana; trata-se
no u. .3; onde estão as chaves. (4311 11)M

. LUGAM-SlJ, por preços baratos, boa.
casas, com dois quartos", duas salas t bom
quintal, na rua Cardoso Marinho. Praia
Formosa; informa-as á rua de Santo Cbrisii
n. 151, escriptorio. (.3ia I) }

A 
LUGA-SK o predio da rua da Ame-
rica si. 147, com tres salas, quatro

quartos, c dois quintaes; as elu-vcs cstüo
por favor na mesma rua esquina da ___
Viscondo de Sapucahy, aluguel 140$.

(3-9) 
n E

,\ LUGA-SK a casa n. 194, da rua d-
•.'.-.America, com 3 grandes quartos, j bo,io
salas, grande porão, cozinha, etc; e Rrandfi
quintal; chaves á rua Nabuco de -rcitao
II. -|3. (3351 D ,

,4 LUGA-SK a casa n. 11 da avenida _ rua
jfXV. de Sapucahy 11. 32; tem a grande.
quartos, sala, etc, etc, c crãnaé quintal;
chaves i rua Nabuco de Frcitáa 11. 48.

(355a I) ,Y

A LUGA-SK a casa 11. 30 da rua Maria
xSdwigciiia, tem 2 salas, 5 quartos, c lodo
o conforto moderno, ns chaves na venda da
eqüina da rua llitmaytã; trata-se na Praia
de Uotafogo il. 11b. (4530 Gj II

4 LUGA-SK
-.Ida' Veiga r
na loja.

sobrado da rua Evaristo
in, chaves c informações

(4349 G) R

A I.UGA-SK Cíi! casa dc íamilia uma sala
_-\.de frente c- quarto juntos ou separados,
rua Paulino 1'criiandes 11. 50, (435» ,J) K

VI.UGA-SK 
a ca/.iuba WfJ á.rua 1-. Ma-

rianna 11. 14, as chaves
Aluguel So$õoo mensaes.

estão 110 11. i,
(4303 G) H

A LUGA-SK
XVfun U. M

casa 11. 4 da avenida, _á
ariamia n. i..; as chaves estuo

Aluguel roSooo mensaes.' 
(4563 G) P»

A LUGAM-SE quartos com pensão, perto
.fXdos banhos demar, no .Flamengo; cn; rasa
dc familia, rua lltiarquc dc Macedo 11. ir.

(4566 G) '

A LUGA-SK a casa da rtt.i D. Marianna
___.11; i_i; trala-se uo 11. ur, aluguel 1-15.;
liotafo.o. - (4577 O J

PWERNAZZI r.íolccti_tíi de senhoras e -nervosas.
Vias urinarias c syphilis.
Paralysia — Ebeumalismo.
Fraqueza . dc forças pela electricidade.
SUA CARIOCA 46, sob. (A 5709)

.4 LUGA-SK por 100$ boa casa com duas
____a!as; tres quartos, paz, electricidade c
todas as dependências cara pequena farni-
lia; na rua Pereira Passos 11, 33, Copa-
cabr.na; informações na avenida Atlântica
n_._ :.óa. (j-3.H)-J

A r-UGÃ-SB nn ínn. N. S. do Ca-
^pacabnna 1». 1091, unia espiou,
diüa ciisa para familia de trata-
iniMito, coni seis quintos, «luas
salas, saleta,- Iiom banheiro, jai-
dim, efc., etc; para ver, as dia-
vos estão na mesma rua ÍOSI:
para tratar, com o sr. Duai-to
lVILv. á rua (Io Ouvidor lfia. H

A LUGA-SK por 350$ a caça da avenida
X_»At!aiitic__ii. S.io-; tr,ata-se na rua da
Alfândega a. ia, Pci.-.oío & :C..(40j.II) J

1053,
ALUCA-SE 

ú avenida Atlântica
confortável c elegante casa 'dc v.m

pavimento, -própria para íamilia dc traía-
mesto, no uiellior..ponto para banhos de
mar, tendo sala ,1,1 visitas, sala de jantar
c duas magnificas varandas com linda vis-
ta para o mar, ires quartos espaçosos ¦ c
um menor, cxcellcnto quarto tle banho,
jardim, etc; chaves 'na mesma. (.jco.IDM

LAPA E SANTA THEREZA
,—__———-—. í— n:—tt,

,4 r.UGA-í)l'J um bom quarto dc frente,
__r\.coui ou sem mobilia; na rüa doKia-
chuelo II. o-', ;ob. C;.;ri l:) »I

A LUGA-SE (juai-tÔ ou sala niobi-
-^¦lados, em easa dc fainilia de-
cente, avenida Gomes Freire nu.
mero 10, sobrado. (1376 V) 1.

A LUGA-SK o sobrado da rua Pctropo-
___.li3, 1.1. Santa 'l'hcrc-a; trata-se no nics-
r.;o. Aluguel 130?. '^".i5 r).lí

A LUGA-SE um barracão coni
-**-íi.ande trereno próprio para of-
ficiiiii 011 deposito na rua >loa-
oiiim Silva ii. 0« (Iiápa) ; trata-se
na venda da esquina da rua Xlieo-
tonio Ketindas, (antico heco do
Império), com o sr. Valentim. __

(1206 V) _r

4 1 UGAM-S15 bens eomniodos a mocos
AÍffi»W 4 Praça da Republica n| .89.

t.ca.íi IJ J

4 LUGA-SE por 40? o pavimento interior
/_»i raa CurveUo ti. " c entro a ladeira
do Castro. 18. c^ai a .K._rt°!. 1 fah. cozi-
nlia ele, chaves no v-i-inno, -
rua Sete de S.:.'-,i-. i.o. (3733 K) J

PÓ DE ARROZ "DORA"
Medicinal, adiieventc e pcrfunuido

Lata SiíOOtí. 1'elo Correio
2S500

Pcrfaniárià ORLANDO RANGEL

.4 LUGAM^Sl-l boas salas c quartos; bara-
-TJ-tissiuios; tini lua electrica e «rande
qiiiiital para Iavadciras; na rua do Cattete
n. 1.7. (a3-S G)

A LUGA-_I5 o rangiiifico predio novo da
/Xma Sánador .Cândido 'Mendes n. i--A,
antiga D. I,ui_a (Gloria), com todo o con-
forto moderno, só a familia dc tratamen-
to. As chaves estão no 11. ja.c trata-se
na casa .uecua, á avenida Uio llranco
ns. .5 a Só. (423a G) 1)

ALUCA-Sli 
cm casa do familia una boa

sala dc írente, com duas jancUás o to*
das as commodidades precisas. Kua do Car-
1110 óG, 2° andar. (4083 E) .

,4 LUGA-SE lu-tüòs. predio, ã rua Del-
.CXphira 10;; as chaves estão na casa II;
tem .1 nuartos, salas, boas instalações; trata-
se á praia dc Uotafogo 11. ;S, tel ,.jS Sul.

ÜS-5 G) S

4 LUGA-SE um quarto a uma senhora,
X_»qito trabalhe iúra; rua Conselheiro .Au-
tran 11, 30'. (!3ri '-) 3

A LUGA-SE por 210$ o sobrado do pre-
XIlcUo moderno, da rua do Çaiteto n. é47-¦iGloria", com luz electrica, a salas, escripto-
rio» 3 quartos, quarto com banheiro de água,
quente e fria c chuveiro, 2 \V. C, despensa
cozinha, com fogão á _az c colic, terraço,
com frente para o beco do llio, com Ianque
coberto para lavar, etc. Está aberto das 11
ás 2 e trala-se na mesma rua u. 314. ale
is 11 o das 5 ás 7- (.»/» ^ "

A LUGA-SE para pequena íamilia dn tra-
Xitamcnto o predio 11. (io, da rua Corrêa
Dutra, entre Cattete c - lamento de con-
strucção moderna, com magníficos npparc-
lhos sanitários, _az o electricidade, cam-
poinhas ckclricas, importante logâo ccouo-
mico que fornece agna quente para banho»,
ttc ¦ traiu-se no n. 07, onde eàtão as Ciia-
ves. C',-1/0 G) J

A LUGA-SE a casa mobilada da rua de
___.No=?a Senhora dc Copacabana n. 634
(prazo ininimo quatro rhc.es); trata-se com
o exmo. dr. -ussckind, da 1 ás 5 lioras,
á rua da Quitanda u, 50, 1" andar.

(4=30' H) J

.4 LUGA-SE uma boa casa á rua Kcal
__T___.Grandeza »• 14, com 6 bons quartos, 3
salas, luz electrica, etc; ;is chaves e tra-
tar á i_.5ina rua u. ijô.-XJaragc Atlântica.

(4091 H)

A LUGA-SE a' casa n. Ofi da rua Na-
xXbüi-d dçitlíreitas com boa;» ãccõi»'modaç3c9
para família, tendo grande quintal; cliavci
no a. /,%. (3553 d ,f

A LUGA-SE um grande quarto com jancl-
_t\la9 c I"/. electríca. por .io$ooo; _á rua
da
ro,

au3c u; aó3, fundo da loja dc barbei-
(4aC5 I) S

A I.UGA-SIC o predio da rna do Livraram-
-CXto n. 17.!, as chaves estão por favor no
i6tí. com grande armazem c sobrado para fa-
niiiía todo ou separado; traUusc no Iargo>
d. Carioca n. 7 Secretaria da Ordcra da
1'cnitracia. S

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

A ILUCA-SE pór -o?
/A_ucl

ca;a da rua Jfi-
Paiva u. 33, Catumby, com

unia sato. dois q-.iartoii, porão habitavel,
clc; aa chaves acham-se na mesma rua
11. 13, venda. (-jcia j) 21

.4 LUCA-SE tir.ia casa por S;$; na rua
-rxilcnto-Lisboa £., casa ;. (.151- G)ll

ALUGA-SE 
na rua -4 de Maio um bom

.commodo cm casa do uma senhora vi-
uva muito seria, sem filhos, a uma outra
senhora nas mesmas condições, por f_vor,
Informasse ua rua Senador Jbararuc n. u

rua I armazém. (4*>34 Cj J
' 'T.AM-Si; boas ca.c.s a 100* ua rua

A 1_UGA_I.se OS prédios com tresl ^1-G.çucral Ecycriano. n. 100. com çraiidcsApçchncmos p^pi-ios para pen- j 
««""J"^ 

®_^^^^sao ;i mui dn Gloria ns. G, 10 c IS. (__:_ r,) JAs chaves 110 11. S. Trata-se na rn.i —
dn Quitanda. 11. 15S. G

,.\ MJGA-SI- urna boa sala c um quario de
XjL-íSooo. Praia do Flamengo 1-.

C14-+ G) B

A LUGA-SE por 100$ a casa assobradada
_rlda rua Migaíl ds Paiva n, .-S7.. tem
duas salas, tres quartos, jardim ç q.-.mtal,
bonde quasi aa porta (Santa ';

junto.

ÀkUp?_U.haP" f PrÕVrló^.a.a'-eiosíio A LÚÇAJtSE uma sal., c um qu:
dc nualoucr negocia, tciidinhá. ctç; Jhavc-, XXfreate, para casal ou ajace.

(li.J 1-J K

de
í. núalmicr negocia, tendia... ct'-"> "-.ave-, Jlfre.ntc, para casal ou rapaze, cr.i casa
\l ra?; tritasVna rua Sete dc Setem- dc £__..!-, por ;o^ rua da Laj« .y M,b.

,4 LUGA-SK a casa -:i. IV, ua pequena
A.VÍ1I3 Laurinda, situada 11 rua Pinheiro
Guimarães n. 31. Botafogo, com duaa si-
Ias. dois quartos, cozinha e mais depoádcn-
cias, luz clccirica; aluguel inclusive tara c
luz, ico?; trata-se na incs-ia rua n. cr.

' LUGA-SE uma casa, na Villa Balacio,
_TAi rua Silveira -lartins il. ra; a. chave
no n. 7, e trata-se na rua do Hospicio 144,
1» andar. (J7S0 '-) S

- LUG.VSE uma casa, na Villa Jacy-
_T_»i..; na rua Pedro Américo u. 84; as cha-'ves eslão no n. 82, c trata-se na rua do Hos-
picio n.. 141, t° andar. U751 0) S

,4 LUGA-SE a casa da rua Silveira Mar-
..JUiiis ti, ;8; a chave no n. ;o. e trata-
se na rua do ll.soicia n. 144, i° andar.

(375- 
<••) S

. IiTJGA-SB o predio da rua lüni-1
^1-lii. Guimai-ães, por 901, men- V^^^^R^f^t^^t^
saes. As chaves .10 armazém de j f%?^l*™ó% ScSià 

laTrtav«
fl-oute. Ti-nta-sc na rna dc i?;io re-! _5,.-l0 ,,„. vcl,d. da esquina da rua E>m-
Uro lt. 131. Gíde .\!;ncrda .8, Çatitr.Uj-., _-_. ... J

ALUGA-SE 
um predio com cinco quar-

tos, d'.:a-5 salas, -banheiros/ \V. O., -__.ua
quente e fria, luz electrica e gaz; na rua
Quatro Je. Relembro li. iíS. Copacabana.
Trata-se na rua Ipanema. i_(i. (^aoo II) R

A J.UGA-SE ú . ria X. S. de Copa-
-^iflaliana 11. 1091 unia esplendida
easa, para 1'ainiliti do tratamento,
com seis quartos, duas snlas, su-
leta, bom banheiro, jardim, cte.,
cte.; para ver, as chaves estão na
mesma rua u. 1021; para tratar
com o*sr. Duarte PelLv, ua rua, do
Ouvidor 163. H

ALUCA-SE 
uma esplendida casa assobn-

dada, com 5 quartos. 2 calas, jardim __
lado, bom quintal. I112 clectric_ e todos oa
requesitos da hysieae; na rua Itapini 379,
por ídoSt ai chaves na mesma; trata-se ri»
travessa S. Francisco dc Paula i9. (43/iJ)M.

A LUGAM-SE as lojas das casas da rua
____J_c_ado Coelho 148 ç 130, tendo boa*
accoinntodaçõcs para íamilia; tçata*sc ua rua
di Al/andega 93. (.1047 J) _

. LUGA-SE o sobrado novo da rua Or.
-."AAristidei Lobo n. i83. (375,1 I»>J

SAÚDE, PRAIA FORMOSA
A E MANGUE

A LUGA-SE uma boa casinha assobrada-
_TÍ.da, construcçao moderna, com 2 quarto-.,
2 salas, quintal; cozinha; cte.; por 101$;
as chaves i rua D, Fcli-iana 170, a,;011500.

(3481 D U

ALUGA-SE 
o predio da rua Visconde

. do Sapucahy it. .113, cora 2 Balas, 3
quartos o quintal; fóde ser visto das 11
ás io, nos dias ateis; trala-sc á rua do
Hospicio 11. cie. __________

i LUGA-SE,. por 140$ mensaes, o prcãio
-tida rua Dr. Pedro Rodrigues n. 23, com
2 salas, 3 quartos c quintal; a..^ chaves c..-
tão no n, :q, o trata-se na Casa^Succna, a "
i:i.í.i Rio Dranco 7-.*--- C33H D J

AÍ.U'.A-Sb. a -!.a..míica casa assobrada-
x"A.l.i da rua ))r. Rodrigues dos Santos n.
õí, com 3 quartos, 2 salas e mais fkpenden.*
cias, pintada c forrada de novo, clcctricida-
dc, etc; trata-se á rua _. Clemente i--.
_ __ _ __________!_

A I>UCAM-Sl. o ..obrado c loja 'Ja casa
_T-»da rua Machado Coelho 148; trata-se rui
rua da Alfandc_ã .5. (3043 J) J

A I/UGAJI-SE excellentcs chalcts e.cam
.tXmõdos independentes de i5;
rua Paula Ramos n.
Alexandrina,

3 40S; n»
bonde de Sant.

C1480 J) J

ALUGA-SE 
por 140$ o sobrado com

quintal c muitos commodos da rua de
S. Luiz; trata-se na rua Dr. '.Matto» Tin-
drigues :t. do. (4-09 J) R

A LUG.A-SH iruito barato, ur.:a c_s»d__
__üpara pequena família, com iodas ui
Comiuodidadej, inclusive !uz electrica, ba-
nho de chuva e íiòndes dc cem réis á por-
ta; ver na rua dos Coqueiros ii. 59, -Oi-
íumby. c tratar «at rua Treze de, Maio
n. 33, ou Nery l.;erreira .yy até -ãs ia
horas. ¦_-.. J) J

ALUGA-Kli 
o rredio da rua D. Ma-

ria n. 15. Aldeia Campista, com am-
p!o3 aposento.! e próprio para familia da
tratamento; as eliavcs estão no n. 19,
fundos e tra-.a-se na avenida Kio Branco
11. 7. i" andar. (4336 J) M

AI,UG.VM-,S_; 
unia grande sala, cozinha

e tanque, independentes, por .5$, -
alugamos quartos bem orejad_rfr* yraiid-!
quintal, por C5$; na rua do Iiispo 104,

.4 t/CCA-SE a boa cas-a, pintada de u-y/o,
XXcom bom quintal, da rua \ iseonde _Sa;
pucaby n. 30S; a chave uo 310. (317 ) S

A LUGASI-SE boas. ca-.-.s, pintadas do
__.___.novo, com hom quintal; ra rua Viscoa-
dc Sapucahy n. 310, (30; o I) S

i LUGA-SK a casa da rua Navarro 109,
-.-..per 85. ; r.s chaves estão por favor no
n. in a faro tratar na rua Barão de S->
Pclá n. ico. Í43ai J) ST

4 LUGA-SE, na rcspcUavel, saudável «
_"_.b'_;ta c.-.sa da rua llr.doch Lobo 3<. b»':-
_M_C( :;i"nyd.-V<lç .':.. J.A5Íi í-ül-í .^M

m # ,-. •.'-...-..
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Imobiliários, modestos até aos mais luxuosos
eniretja immediata e sem fiaclor

© © tesARTLIIS íí.f4LH£ií50 & Ü. •*§ ©RUA DA ALFÂNDEGA III — Kiure Ourives e Uri^ja/na

ALUGAM-SE 
boas casinhas, assobiada-

das, pintadas e forradas: de novo, pri-
iprias paro familia regular, preço de 75> e
90Í; na rua Frei Caneca n. 254;-
se na avenida Salvador de Sa n. liai '.

(4258 J) -Ca.

ALUGA-SE 
a casa da rua do Bispo S7-

com duos salas, dois quartos c installa-
cio electrica. As chaves estão no n.42.

(4289 J) M

ALIHIA-SE 
a casa, de construcção mo-

derna, sita a rua Gonçalvc n. 42, Ca-
tumby. com duas salas, quatro bons quar.
tos, cozinha, quintal e installação electrica.
por preço razoável; chaves no. n. 40-A.
casa 4; trata-se na rua da Carioca n._ S5
Cabral Cunha * C (43S- j) M

ALUGA-SE 
cm casa do família de trate-

mento um quarto ou uma' sala de frente
completamente independente e muito areja-
dos. Preço módico; á rua da Luz n. 96.

(4613 J) *

ALUGAM-SEí 
casas ^de Bo*. a 110J; na

rua Conde áe-'Bonífim n. 229. _, ,'/!¦¦¦' ., (S23(i K) J

ALUGA-SR m maenlfico predio
-f^-novo. d« travessa de S. ^Salvador
11. 53, com 5 quartos. 3 salões,
Kaz, luz o. campainha 

'electrico,

bom terreno, etc. Trata-se na rua
Iladdock-Lobo 391. (J 2836)K

LUGA-SE, na-rua General Roca n. 102,
-CXuma sala e quarto; preço módico; casa
de uma casal; Fabrica das Chitas. (39|0K-)J

A LUGA-SE por I22$ooo a boa casa sita 4
Zlrua do Bomfim n. 141. S. Christovão.
Chaves no armazem da esquina onde se in-
forma. (45ia K) **

ALUGA-SE 
por 70$ boa casa â rua Uru-

gnay n. 127, com 2 quartos, 2 salas, ele-
ctricidade e quintal. Chaves n. II.

(4498 K) J

PACOLOL
MARCA REGISTRADA

O mais- poderoso e mais digno
de confiança germicida do grupo:
L1QUOR CRcSOLI SAPONM FUS,
formando solução clara em água,
unico que deve ser adoptadõ para
usos cirúrgicos e para a prophy-
iaxia em geral.

Fabricado por:

William pearson Limited.
Hull e Londres L

Agentes geraes: IM SOUS & ttlNIT. ",l

Kua da Alfândega n. 32, 1.°

l_\\hy'__*___ *•_• - " «* )¦
[jff r '¦'""íEr^ir^lM

J/ViKín. PWn. U.\l

NEVRALGIÂS
PERIÓDICAS

Haverá nada de mais penoso do que
as nevralgias quando são fortes c vol-
tam amiudadas vezes ? Quando a ne-
vralgia volta periodiamente, isto é, ern
dia e hora quasi sempre fixas, aconse-
lhamos de parar logo com ella, toman-
do Pérolas de sulfato de quinina, de
Clertan. Com <ffeito, basta tomar 6
a 12 destas pérolas para fazer cessar
logo e com certeza as nevralgias pe-
riodicas, seja qual fòr a sede da dôr,
cabeça, membros, costellas, etc. Estas
pérolas são tambem soberanas contra
as febres de accessos, as febres palu-
dosas, e tambem contra as affecçSes
typhicas dos paizes quentes causadas
pelos grandes calores e pela humida-
de. Finalmente, constituem o melhor
preservativo conhecido das febres,
quando se habita os paizes quentes, hu-
inidos ou insalubres. .

Por isso, a Academia de Medicina
d« Paris, tomou a peito approvar o
•processo de preparação deste medica-
mento para rccommendal-o á confiani;a
dos doentes de todos os paizes. Cada
pérola contêm ío. centigranimas -(2
grãos) de sal de quinina.

Torna-se 3 a 6 destas pérolas no co-
meco do accesso, c outras tantas no
fim.- A' venda cm todas as pharma-
cias.

O dr. Clertan tambem prepara pe-
rolas de bisulfato, chlorydrato, . de
bromliydrato, de valerianato dc quim-
na; estas duas ultimas sortes especial-
mente para as pessoas nervosas.

P. S. — Para evitar qualquer con-
fusão, exija-se que o envolucro do vi-
dro tenha o endereço do laboratório:
-Maison Iv. Fróre, 19, rue Jacob, Pa-
ris. Em cada pcrola estão impressas
estas palavras: Clertan — Paris.

ALUGA-SE 
o predio da travessa Soleda-

de n. 11, Mattoso; as chaves estão na
rua Barão de Iguatemy n. 93, perto do
predio; tratar na rua da Alfândega n. 161.

(4328 D M

ALUGA-SE 
a casa n. 91 da praça Af-

fonso Penna; as chaves no armazém da
esquina, e trata-se na rua Senador Euzo-
bio 118; aluguel 152$. (4310 L) M

ALUGAM-SE 
as casas II c VII da praça

Affonso Penna 89; as chaves no arma-
zem da esquina, e trata-se na rua Senador
Euzebio 118; aluguel 112$. (4307 L) 2*

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO
que nos mandarem o seu endereço,
acompanhado de um sello de 100 réis
para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para obterem uma
cura verdad ira e radical. .

Cartas á redacção A'A Abelha, Villa
Nepomuceno — 1-inas. (R. 2294)

1 A I.UGA-SE o predio n. 81 da rua dos
.íiiCoquciros,' Catumby, com dois pavimen-
tos, tendo 110 primeiro duas salas, cozinha,
despensa, banheiro c quintal e no segundo
quatro bons dormitórios e terraço; as cha-
ves estão no armazém cin frente c trata-
ne na avenida Rio Branco n. 102 com
'.Oavid 6 C. ' " (2816 3) J

ALUGA-SE 
uni bom porão bem areja-

do o um casal sem filhos ou a duas
nenlioras, cm cnsa de familia séria; na rua
.Maria José 11. 45 (Estaclplj (4026J) J

ALUGA-SE. 
por 240$. n esplendido casa

da rua Santa Alexandrina 124. com 9
grandes quartos, 3 salas, copa. cozinha, ba-
-nheiro, luz electrica, iardim. grande quinta!,
otc; chaves no ri. ia**; trata-se n;t rua C. dc
.Domfim W, tci. Villa 1773. C21.10 J) J

ALUGA-SE 
em casa de familia, í rua

Aristides Lobo 11. 237, magnificos com-
modos^a casaes sem filhos, cavalheiros ou
i.cnlioras de tratamento e bons costumes; a
rua é servida por diversas linhas de bondes
tle coni réis e a casa. alem dc ser muito lim-

-pa, dispõe de um grande terreno próprio para-recreio dos seus moradores; trata-se ua
mesma com o sr. Oliveira. , *. J

ALUGA-SE 
uma casa complctamcnlc no-

va, com dois quartos, duas salas, luz ele-
'itrica.- banheiro de água quente o'fria, rua
í)r. Pessoa dc Barros 5. Estacio de Sa
Aluguel ioí.ooo. (4556 J) B

A LUGA-SE, por 100$ mensaes; a casa,
jTjLcoinpletamcnte reformada, da rua hiiva
Guimarães 27, Fabrica d»V.C!'""\C„T;™
salas, 3 quartos, cozinha, latrina banheiro,
bom quinBl, jardim c electricidade; chaves

(3499 K) R

ALUGA-SE 
a rua Haddock Lobo numç-

ro 417, cm casa dc família, uma sala dc
frente, c dois quartos mobilados, a.capricho,
a ressoas de familia. Cozinha a mineira.

U517 K-) K

ALUGA-SE 
a casa da rua dos Araujos

109; 2io$ooo, chaves no n. 111; trata-
so General Roca n. 136. com «°n'roto 2™*j

\ LUGA-SE por 95$. o predio V da Vil-
XUa Rinalda. rua' General Roca n. 19,
Fabrica das Chitas; trata-sc na mesma rua
„ ,r. (4177 -v K

A LUCA-SE o grande sobrado da rua Ans-
iltidcs Lobo. esquina da travessa da Luz
todo forado e pintado de novo, preço 170$;
trata-se nn hn'i*1 cm frente. (45.19 J) R

VfiSlÍ TOSSOsFilllOS diTcria ças
__^«.|{ua 7 11. 13 I

A LUGA-SE o predio ã rua Valparaiso n.
jCa-28. Conde do Bomfim, com duas salas,
tres quartos, banheiro e mais dependências,
com paz c electricidade; as chaves estão, por
especial favor, no n. 30, e trata-sc na. rua
Junqueira Freire 45- (3?o6 K) R

A LUGA-SE o predio da travessa do Pa-
Xitrociuio n. 12 (Andarahv Grande), com
todas commodidades para familia, porão lia-
bitavcl, grande quintal c jardim na frente,
bonde quasi ú porta, muita água, etc; as
chaves estão no armazém da esnuína, com
o sr. Domingos, onde se trata. (3555 W J

ALUGA-SE 
uma casa com 2 quartos, 2

salas, cozinha, despensa e bom miiutal,
para pequena familia na rua D. Maria nu-
mero 1Q2. Aldeia Campista. (4566 L) J

ALUGA-SE, por 80$, uma pequena casa,
com 2 quartos, sala, luz electrica. co..;

no beco do Motta, Mattoso; as chaves estão
uo armazem da esquina. (4306 h) M

A^LUGAiM-SE as casas ns. 3 da rua de
-Ü-Santa Luiza n. 81. 'Maracanã, tendo
dois quartos, duas salas, cozinha, "banheiro
c quintal*, as chaves estão na ca--a n. 2
e trata-se na avenida Rio Braço n. 102,
com Uavid Sr C. 12810 D J

LliGAM-SE casas, com tres quartos,AitV'xVli-a
quintal, í rua Senador Furtado n. 81; as
chaves estão na casa I do mesmo numero
c tiata-se na avenida Rio Branco n. 101
com David 6> C. (343° W J

A LUGA-SE. a casa da rua 'Major Ávila
•íttLn. 18, acha-se aberta com porão habt*
itavel. (4015 L) J

ALUGA-SE 
uma boa sala. com água, ba-

nheiro, cozinha, luz electrica, tudo* in-
na rua de S.tfChris-

(4003 L) J
dependente, por 35$;
tovão n. 427.

A LUGA-SE a casa da rua D. Maria Ro-
•iXmana n. 13; as chaves estão, por favor,
no n. 15, com boas accommodações • para
familia; trata-sc com J. Rainho a C, A rua
do.Hospício 44; alunuel 120$, (4106 i,) J

ALUGA-SE 
um quarto com direito & cozi-

nha, á uma senhora, ou a casal sem fí-
lhos, na rua Avilla

L) R
n, 10. Alegria.

fc^^^^jh-ii^^ ÉÉi

encon- sLJp SM j| ¦';. M ^ toda
tir*ado JT^ \B Ml^4%J par*e

ti_Wâiu>MmrZ~~-r

A LUGA-SR o predio da rua de S. Pau-
-tlUo n. 35. está aberto « para tratar na
rua Thca,'luto Uttoni 90, sob. ' (3776i.)R

A LUGAM-SE o iirmiizoiii e sobra*
-í^-do, .itintos ou scnaratlos, n rua
Pereira de Siqueira 69; as chaves
estão no armazém do canto á rua
liarão do Amazonas 145; trata-se
íi rua do Ouvidor 94 (3289 h) 3

\ I,UGA-S*3 empla sala, no predio novo
jíl-do becco da Lapa dos .Merc.idorea 3,
próximo da rua do Ouvidor. (4432E) J

SUBÚRBIOS
ALUGAM-SE 

magníficas casas na esta-
ção de Mendes, E. F. Central; trata-

sc na rua do Hospicio n. 144, 1° andar.
(2742 M). R

A LUGAM-SE duaa boas casas, sondo umaXJLnova,' Conl 2 'quartos, 2 salas, cozinha,
quintal, luz electrica e todas as commodi-dades, por 65$, c outra, menor, por 505; árua Viuva Cláudio 289, Riachuelo. junto aoJbondes linha Cascadura, (_4ü_ M)R

A LUGA-SE por 95$ a esplendida casa daXXnta Duque Estrada 'Mcycr n. 115, per-tinho da estação do Meyer, tendo tres sa-Ias. dois quartos, luz electrica, jardim,
grande quintal, etc; as chaves 110 armazém
defronte c trata-sc na rua Anna Barbosa
11. 24. Mcycr. I3636 04) M

A LUGA-SE por 90$, nn travessa José¦AjLUónifacio n. ii» cm Todos ¦ os Santos,
uma -boa casa com duas salas, tres quar*tos e um bom quintal. As chaves na ven-
da da esquina, (3802 31) A

ALUGAM-SE 
as casas da rua Dr. Miguel

Ferreira ns. 102 c 104, Ramos; chave»
110 n. 93; trata-se na rua do Ouvidor 163.Casa Merino, (4158 M) K

lOU-^SA-Hiu -XJ3-.*-Í

LIMPADOR E POLIOOR UNIVERSAL

AILUGA-SE 
o predio n. 88 da travessa

da Universidade, perto do Collcgio Ml-
lyitar. com tres quartos, duas Ealas e mais
dependências; ar. chaves estão na rua Vis-

116 e trata-se na
com David & C.

(2812 L) J

conde dc Itamaraty
avenida Rio Branco

GASASTAMP
69
ea
ítHesas
w
N¦ae

A IiÚGA-SE a cnsa nova da rua
-"^¦Hicardo Machado 46, auhsl na•esquina da rim Bella de S. João,
com duas salas, tres quartos, des-
pensa, banheiro e bom quintal. As
chaves estão no armazem n. 42.(. (3867 L) S

.60
A f-UGA-SE o predio da rua Alzira Vai-

Xl.dctaro 11. 30, estação do Sampaio, com
quatro quartos, duas salas, porão habitavel c
tudo mais que é necessário a família dc tra-1
tainento, cm centro do jardim; trata-sc á m
rua dc S. José n. 93. primeiro andar, ou „-,na rua Jockey Club n. 362, estação de São jTSFrancisco Xavier; aluguel i8o$ooo. _S

¦¦• (3562^ 
I,) J g

ALUGA-SE 
optima casa da rua Frolicl;

11. 06, cm S. Christovão, com porão ha-
bitavcl, com uma sala c dois quartos; no
sobrado, tem duaa salas, tres quartos c mats
iloochdencias. Bella vista sobre a balua e ei-
dade. Aluguel barato. Aclia-se aberta das 8
ás 17 horas. (44«° **) J

A LUGA-SE uma bella casa, bem situada,
Acom boa mobilia, piano c bilhar; rua
Conde de Bonifim 155, Tijuca; trata-so com

Brito, casa Esmeralda, travessa de S.o sr.¦Francisco 10.

ALUGA-SE 
uma casa recem-acabada para

pequena familia dc tratamento, a rua
Pereira de Almeida n. 17. trata-sc na mes-
ma. (449<i t) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Torres Homem

so; trata-so á rua S. Francisco Xavier
(4524 W R

A LUGA-SE á rua Mariz e Barros n. 229.
X-Luma casa com 2 salas. 2 quartos, cozi-
nha. quintal, fogão, a lenha ca gaz.. As

(4246 K) J' chaves na cosa n. 17. (4537 Ll B

¦ A tUGAM-SE casas, na rua Abílio n. 14,
-tCi-.Villa Rainho, com luz electrica, e boas
pccooiiuod-içãcs para pequena familia; as
chaves estão na rua S. Januário 228, loja
dc ferragens, onde so trato; aluguel SoÇ.
:£_' (4105 li
'* LUGA-SE uma boa casa, com quatroXVqüartòsj banheiro c quintal, na rua Paulo
Silva n. 18; as chaves estão na rua S. Luiz
Gonzaga n. 94, com o sr. Magalhães, e trata-
nc na rua do Hospício, tabellião Tavora,
com- o sr. Oswaldo. (4102 L) J
-*\ líUGA-Sl; uma casa, na rua Francisco•'iigenio n. 155, com tres quartos, duas
salas, cozinha, despensa, tanque para lava-
Kcm' com um bom chuveiro e uma bfla arca
cimentada,, apropriada para pessoas do com-
mercio; a 

"condição 
é um boin fiador; tem

luz electrica c muita água; as chaves, por
especial favor, no armazem ¦ do sr. Abel, na
mesma rua n. 140, ondo sc trata; bondes dc
100 rs. a um minuto dc distancia. (4i8qUlt

ULiTlIVIO MODELO

Armazém decalçad >s finos
o artigos paraSpo t

Uruguayana 9
TELEPH. CENTRAL 729

A JiUGA-SR o predio ossoliVadado da rua
XXSenador Furtado n, 126; tem .1 quartos,
..varanda e grande quintal; estã limpo; para
ver no mesmo, c trata-se na rua de 3. José
35; aluguel 1505. (4211 I,) R

ALUCAM-S1-' 
a 80$, taxa e água, c po$,frente de rua, casas, á rua Fonseca iVl-

les 34; com dois quartos c duas salas gran.
des, bondes 100 réis; chaves casa VI; tratar
Uruguayana 77, loja. (3235 U) J

ALUGA-SE, para moços do commercio,
um aposento, com todo conforto; rua S.

Francisco Xavier 112. (4258 L)B

Dr. Odorico de Morais

Dr. Odorico de Moraes, medico

pela Faculdade de medicina do
Bio de Janeiro, director do
Hospicio de Alienados de Po-
rangaba.

Attesto qne tenho empregado o
Eítiir de Noaueira, — magnifica
associação de substancias depu-
rativas, — cm diversos casos de
minha clinica, conseguindo opti-
moa resultados.

FoTtaleza (Ceará), 30 de Ago*v
to de 1913.

Dr. Odorico ãe Moraü.

<Finua reconhecida)..

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO !

A LUGA-SE o predio novo, de sobrado,
X.».com magnificos dormitórios, no prolonga-
mento Mariz c Berros 5'7, fim da .rua•Barão de Amazonas; trata-se na 514» onde
estão as cbaves. - - (3234 W J

* LUGA-SE a-easa da rua Ceará 12, S.
ut\.Francisco Xavier, tendo duas salas,t tres

?uartos, 
coznha, quintal arborizado, jardim na

rente, toda rodeada de janellas, tanque o
gaz; pôde ser vista das 9 ás ia horas.

(2483 L) J

A LUGA-SE a casa da rua S. Januário
jTXn. 179, tendo duas salas, tres quartos,
cozinha .banheiro, tanque, porão c grande
quintal; as chaves estão no n. 176 da mesma
rua e' trata-so com o dr. Santiago, n rua
Uruguayana 77, das 3 ás 4. (.4175 _t) jj

ALUGA-SE 
n casa da rua Santa Luiza

20, Maracanã, com grande terreno; tra-
ta-se na mesma rua 64. (3282 L) J

A LUGA-SE por preço muito commodo
ipuima olaria, com espaçoso barracão, pro-
prio para moradia, com bastante barro; tra-
ta-se na rua Gonzaga Bastos n. 139. Aldeia
Campista. • .;; (4570 L) J

ALUGA-SE 
por 90$ á rua Gonzaga Bas

tos n. Cl, cora 2 salas, 2 quartos, cozi
nha e terreno; trata-sc r. Uruguayana. nu. .
mero'116 das'2 ásV-- -. " (4529 L) jj**°-i

ALUGA-SE 
uma casa, na rua Abílio 14,

Villa Rainho, casa 1, com luz oJectrica
cl boas nccommodaçõcs para pequena fami-
lia; ns cbaves estão ua rua de S. Januário2fLloja de ferragens, c trata-so na rua de

;-JSln|iario 95; aluguel-90$. (7404 L) J

A LUGA-SE o predio assobradado da rua
-*.~\.dc S. Januário n. 236, com tra quartos
duas salas, dispensa, cozinha, banheiro, etc.,
entrada ao lado installação electrica e quin*
tal; as chaves uo botequim ao lado; tra-
tar na. Praça da Republica n. 221. Alu-
guel 147$. (4523 li) R

ALUGA-SE 
a casa moderna com duas sa-

Ias, tres quartos, ceinha, banheira cs-
maltada. e chuveiro, lua eieurica, dois W.
C,, entrada independente, etc; á rua Barão
dc Cotcgipe n. 100 Villa Isabel as chaves
110 11. too c trata-sc no mesmo. Preço com-
modo. (4573 L) J

' 
Tendes algu 1 desejo que, apezar de

vosso esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia, ou em
commercio? Prccisaes descobrir algu-
ma coisa que vos oecupa ? Fazer vol-
tar para vossa companhia alguém que
se tenha separado? Curar vicio de be-
biJa,. jogo, sensualismo, ou alguma mo-
lestia? Destruir algum malefício? Re-
cuperar algum obj.'cto que vos tenham
roubado? Alcançar bom emprego ou
negocio? Fazer casamento vantajoso?
Revigorar . a potência? Augmentar a
vista ou memória? rtdivinliar números
da sorte? Attrair abundância de dl-
nheiro? Emprcgac os ACCUMULADO-
RES MENTAES NUMEROS 5 e 6.
Nada têm de feitiçaria ou contrario 4
religião. E' unia descoberta da influen-
cia occttlta da própria vontade, para
dar ao magnetismo da vontade o poten-
ciai realizador, tal corno o auxilio da
luneta cm relação á vista, ou como o
phonographo que fala por causa da voz
que nellc foi gravada, como a di satu-
ração da vontade nos Accumuladores,

Todo o dinheiro que se'*fjasta com os
Accumuladores, recuperaTse logo com
grande lucro! Numerosos attestados fa-
voraveis estão 1103 nossos30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde lia quinze onnos! Con-
tra factos não lia argumentos! Ua

Accumulador sozinho dá resultado; mas
os dois (ns. 5 e 6), quando estão re-
unidos cm poder da mesma pessoa, ser-
vem tambem para hypnotizar ou inagne-
tizar, curar, só com .1 mão ou em dis-
tancia, cmfíni, são muito mais cffica-
zes para qualquer fim, PliEÇ:v) Dt
UiDA UM 3,i$ooo is.

Se não puderdes comprar já os Ac-
cumuladores, comprae o IJypnotismo
Afortunante, com o qual obtercis mui-
tas coisas, e que custa apenas ioÇooo-
rs. Eederação Thcozoíica, 5$ooo.

Os pedidos dc fora devera ser en-
viados com as importâncias cm vale
postal ou carta dc valor registrada a —
LAWRENCE & C, rua da Assembléa
n. 45. Rio de Janeiro. Dá-se grátis o
Magácine do Dinheiro. "•

Avisa-se que os ACCUMULADO-
RES MENTAEj são marca registrada
e privilegio da nossa casa, e que nad»
têm de parecido coni ii intituladas
receptores, talismans, pedras de ceva,
um pedacinho de ferro imantatlo sem
valor, ou mcdalliinlias dc outros, visto
que sem serem inian, nem aço, ferro
ou corpo magnetizavcl podem, eiitretan.
to, fazer mover cm distancia a agulho
de uma bússola. O simples uso dos AC-
CU.MULADORES torna desnecessários
os trabalhos do feitiçaria ou enrtoman-
cia. (J 83

A 
LUCA-SE. a casa da rua José Domin-
gues 113; aluguel 66$, « 127, aluguel

51$; na estação da Piedade. 13345 M) a

A LUGAM-SE boas casas, par 35$; tratam-
Xl.se á rua Engenho de Dentro *6L_phar:

(43S0 M) M

ALUGA-SE 
o predio nòVu, -.'. r."> Ca-

chamby n. 58. Mcvcr, com 2 quarto», 2
salas c mais dependências, luz eiectri-a a
grande quintal; trata-sc á ru* Duque Estra-
da Meyer n. 24, onde estão as chaves.

(4243 M) J

ALUGA-SE, 
por 172$ mensaes cada ura

dos sobrados, cstylo moderno, da rua do
Engenho Novo ns. 39 e 41, dois. minutos
apenas da estação do Sampaio e i linhas de
bondes, com optimas accomniodaçõcs para
familia de tratamento, tendo, além do quin-
tal murado com tanque de lavagem e W.-C
para creados, grande terreno cercado a
zinco; todo o predio i illuminado a luz
electrica, tondo gaz na cozinha c banheira;
está aberto das 3 ás 5 horas da tarde, e
depois dessa" hora as chaves estão na rua
Flaclc ri. 133, estação do Riachuelo, onde se
trata. (3281 M) J

ALUGA-SE, 
na rua Martlia da Rocha 171

(K. ,4c Dentro), confortáveis casas no*
vas, por' 45$ e.5o$; informar na casa V, c
em Cascadura, á rua Itamaraty st, as casa!
11 e 111, por 40$; informar na casa Ij tra-
ta-se na rua da Quit.ind 11127. (4160 Mjlt

ALUGAM-SE, por 40$. unia boa sala,
dois quartos, cozinha c mais commodi-

dades; rua Prudente de Moraes n. 110. per-to da estação Quintino Bocayuva; trata-se
com o sr. Couto, ua esquina. (3295 M) J

ALUGA-SE 
nm nçougtto, com casa parafamilia, ua rua Tliercza; trata-se na rua

Assis Carneiro n. 16, PadarÍ3 Forra-da Lua,
Piedade. (42.15 M) IJ

AtLUG.VM-SE 
duas pcqucnns casas, á rua

Goyaz n. 34, casa 12; as chaves et>-
tão na mesma casa n. 6 c trata-se na ave*
nida Rio Branco u. 102, com lXivid &¦ C.

(1813 M) J

ALUGA-SE, 
em Jacarépaguâ, rua Campo

d'Areia n. 15, um hom sitio, todo piau*tado, com ogua e casa; trata-sc nn rua Treze
de Maio n. 21, Engenho de Dentro.

(3299 M)

. .: . -i»ya
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í recue/es para o sou extraordinário sortimflnto e8ft«i1i«ló h ertp>ricÍio, de riquíssimas jóias com brilhantes, pérolas e pedras preciosas, ar

Hos do arlé do mais apurado uÓsto a prop-iós |.ar4ii>!féseiitea e iodos os sports Relógios para bolso o p»ra cima de mesa, moaçios'enumerar. 
TEMOS EM «STOCK' uma bella cullecçào de? f-rilLíantos diamantinos perfeitos e ricas pérolas de quaesquer tamanhos. Uiami
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tigos dc prata desde
inteiramente novos,
:imos a attencão dos

iSô iiSetaos mencâo. O NOSSO ATELIER Í)E FABKICAf;.\0, montado cpmo osmãls modernos

1 " ~: 
Cll A M A a attencão de seus amigos e numeroso

1 a men r peca até a mais riça baixeila. br-.pzes « ¦¦¦»¦¦
1 e ipnilo- oúlros artigo» que seria impossíveliffiifípf**!^^

B°£ÍiSH uieSfeiè^íS^vo^S S|M||SSÍ2Spg|^|^^ que K -le admirável cm artiSo8 i,m,ca vl5t05 M Capita. . ^..vins
| para iestasde NATAL e ANJSO BOM.

Envisam-se amestras a domicilio — Para ess® fim dispomos de automóveis
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Uma

\LL,GA?ãE 
per 22,i$ooo o predio ^n. 95

da rua Affonso Pciiita, esquina da rua
funqueirn ertive. Disnf.c dc I112 electrica. 3
bons quartos, duas salas, C02Í11I13, dispensa,
banheiro c quinial; trala-sc na rua lun-
queira Ereire ti. 20. (-1480 M J

OStovío,
e villa isabel

A LUGA-SE a cnsa da rua Uella de São
Xijoáo n. 90; as chaves por favor na
mesma rua n. 8S c para tratar na rna Ge-
ucral Câmara 45. (-1339 L) il

ÂLUGA-SE 
par.-, (pequena familia de tra-

tamento, uma Iraa casa; na rua Barão
dc Una n. 24-A. Villa Fifa. - trata-sc com
o ciicíirreRado na casa XXVI. <.¦-.*.aiL,)J

A Uliíi-A-SM uniu cusn A run li^o-
-f*-nolil<> -¦•*, c«sn VI. Alunuel «5$
As chaves no 11. 18. Trntti-sc nn
run dn Quitanda ,151. L
AtUG'A-SE a rua Ávila 114 (Alegria),

j£Tü.a cxcellente casinha n. 4 (?a!a, dois
quartos, cozinha, etc.). Local muito saiu-
bre. Aluguel mensal, incluída luz electrica,
t taxa, 70$; trata-se 110 mesmo. Ç 1.840!^)J

ALUGA-SE 
excellente casa

eu

A LUGA-SE uma senhora de cdr.de para
..HLeasa de um senhor viuvo; á rua Santa
Amélia n. 9. Mnttoso. (46O5 Jj a

,. LlIGA-SK uma boa casa; á rua Senhor
.i\.dc Mattosinhos n. 102. Aluguel 112?.

(4643 J) S

assobradada,
.entrada ao lado, com quatro quartos,tres salas, porão habitavel, grande terre-

nò e todas as commodidades por 122$; as
chaves na rua Chaves Faria n. 72, arma-
zem, Caucella. S. Christovão. (3482!,)^

a LUCAM-SE as casas novas X c XI da
jí VVill.i á rua 8 dc Dezembro n.t 85 A.,
com sala de visitas que tambem pôde ser-
vir de quarto por ser independente, sala dc
jantar, dois quartos, cozinha,t-W. C., e ba*
nheiro com communicaçâo interna, tanque
para lavagem. luz electrica, c quintal; para
Informações a mesma rua n. no e trata-
sc á rua Theophilo Ottoni n. 45 sobrado.¦ (4323 D S

ALUGA-SE 
um grande predio para qual-

quer negocio, com luz electrica, cdmmo*
dos para familia, preço módico, cm logar,
de muito futuro; iníormasc na rua liarão
n. 145. ponto dc 100' réis, ou na rua TorresHomem n. 124. lim (4559 L) R '

A LUGA-SE. por i;o?uoo o predio da rua
Ü.TÔS6 Ellgcniò 11. 30, tendo quatro quar-
jTl-tos, duas salas c grande quintal; trata-se
ha rua General Canabarro 40 c Uruguayana
206, sobrado. ______j __}

ALUGA-SE 
o predio novo com dois pavi-

mentos tres auartos e duas salas, banhei-
ro de aitiia quente, luz electrica, gaz, etc;
a run Conselheiro Costa P. '29; trata-se
á rua P. Nunes 11. 36. (3624 L) J

« LUGA-SÉ uma casa com 7 commodos,
ÜLgfándcs; á rua Gcncrat Arsollo n. i.
Campo dc S. Christovüo, tem banheiro, la-
trina, luz c gaz. Preço,. t52?ooo.

(3O81 L) J

A LUGA-SE na rua dos Coqueiros n. C4
.ildoi 'Ldoís bons quartos,

moços decentes.
casal sem filhos ou

(36S2 j> j

A LUGAM-SE commodos a 25S c 30?, a
iAcasaes 011 moços, com quintal; na rua S.
IVmiz n. iS. (-1553 ,H R

\ LUGA-SE por 50$ sala e quario com
jC3lou sem pensão; rua São Roberto n. 37-
Jlslacio dc Si. Uondcs dc Sioo. (4490 J) R

A LUGA-SE o espaçoso predio da rua do
.iVllispo n, 102, a chave está no larco do
Rio Comprido n. 13, padaria e trata-sc a rua

<lo Hospicio n. 170. (4SoS J) K

LUGA-SE ou vendo-se uma casa, pro-
ria para moradia, losar saudável, era
mia Tliercza. á rua Mieucl de Paiva
1, distante do bonde dois minutos; para

1 ratar na mesma, a qualquer hora; preço
barato. (4503 J.) V

.i\ni —

.iVS.iiit.

A LUGA-SE a casa reformada da tua \a-
ijLknça 11. 13. as chaves ao lado, tem 3

quartos, 2 salas, despensa. cozinha, quintal,
installaqão olcclrica, etc; trata-sc na, rua
ilcntral Gamara 115 sobrado, das 3 "f 5
,l.i tarde. <3S6o J) J

no Paraíso
das Criunca»

Ituii 7 n. 134
Ml vossos fc

HADOOCK-LOBO E TIJUCA
A LUGA-SE, por 90*. uma casa, tia Villa

XVFlora, rua Salgado Zenha. n. 85; as
chaves no n. 111, da mesma villa, onde se
«ata. (.lio" isi

/ i UGASE uma boa casa, por. 160S, na
.il-rua Visconde Figueiredo n. 93. Tijuca;
ii? chaves estão no armazem da esquina, c
wnta-so na Camisaria Progresso; praça Ti-
radente» 2. (4309 K) M

ALUGA-SE um m.-.gniíico predio,.. rua
XVJe Santa Sophia n. 46, próximo a praça
Saenz Pena; truta-sc na tua do Rosário li.

 (3731 K) R

A LUGAM-SE duas casas, na Villa Irene,
.íXú travessa de S. Salvador n. 3S (Had-
«lock Lobo), para familias decentes; - os
chaves estio na casa n. 5. (40S1 K) J

ALUGAM-SE por 91$ boas cisas com !
dois quartos, duas ealas, banheiro c

installação electrica; na rua ííarãu de -Mes-
quita 127, avenida Anna; as chave*, estão
com o encarregado c trata-se na rua do
Hospicio 144. i° andar. (2744L) S

A I.UGA-SK o espaçoso armazem da rua
xXBarõo dc iM esqui ta n. 129, completa-
mente novo; a chave esta com o encarre*
gado c trata-se na rua do Hos;iicio 144.
i° andar. (2746 L) S

A 
LUCA-SE o magnífico predio, com 4.
quartos, 2 salas e porão habitavel, á rua

Parahyba 71; está aberto; trata-sc na Eabri-
ca do Cerveja Cruzeiro, praça da Bandeira.

(4312 M)

SO
A LTJGAM-SIi rts cnsus ns. 54 e

-f*»-58 da rim Gcnoral Silva Telles
(Barão de Mesquita), com 2 sn*
Ias, 4 quartos, cozinha. 2 \V. C,
dispensa, banheira esmaltada e
bom quintal; as chaves no 11. 60,
cnsa 11. 2, onde se informa. 1'reco
1848000 cada uma. <B «543) L

A LUGA-SE magnifica casa para familia
JrX.dc tratamento; na rua Bario de Uha
n. 2ú; trata-se no 11. 24. Aluguel 150$

(4120 li) J

ALUGA-SE 
por 150$ mensaes o predio

da run Lopes Fcriaz n. 5, próprio para
pequena familia de tratamento. Trata-se ia
rua Sete de Setembro n. 75. com o or.
K. Isnard. (39M D J

A LUGAM-SE no Boiilcvdrd Cinte e Oi-
l~\.u> de Setembro, os seguintes prédios:
n. 407, -para negocio limpo, lendo commo*
dos para familia e quintal; n. 409. B.ian-
dé armazém com commodos para família e
um barracão nos fundos; Í3Z-SC contraU).
querendo; c n. 407-A na avenida, a casa
n- II, para pcauena familia dc trat.iracnU).
As chaves estão no n. 403. e trata-sc com
E. de Freitas; na rua da' Carioca n. 29,
•obrado. OSn L)J

ALUGA-SE 
a magnifica casa da rua Dr.

Rodrigues Santos n. 59. com tres quar-tos, duas salas c mais dependências; trv
ta-se na rua dc S. Christovão n. 122.

(3825 L)Ii
XVLUGA-SI3 uma casa para pequena fa*
XXmilia, com boas accomniodaçõcs, na rua
Dr. Felíx da Cunha n, 108; chaves na loja
da esquina, c tratn-sc á rua S. Pedro 173.

(4109 W J

gotta

A LUGAM-SE, por 65^, as boas tasinhai
JCjLda Villa Esperança, a rua Leopoldo t»,
com os bonde de Uruguay e Andarahy
Grande á porta; para ver e tratar, com o
encarregado ,na cas I. (4240 K) B
1 A LUGA-SK
^*t-Conde de
«. 2.19.

>r 350$
omfim t

{¦¦alaccie da rua
330; chaves tio

(3:39 K) J

ALUGA-SE 
um»_ trnwê»

ruua iiaddock
no Aguiar.

I.obu n.
e* boa loja.
62; chaves

(3:37 K) Jpsáo. r.<y s

i A LUGA-SE uma casa com i quartos, a
tCMalas, cozinha, latrina, banheiro, e are.-,
W ru* Alzira Brandão n. :•-. Avenida.

(4Í39 K- E

ALUGA-SE por 110$ a casa da rua Abi-
X*Í.Ho n. 19, S. Christovão; trata-se na
rua da Alfândega n. 12, Peixoto Sr C.

(4033 W J

A LUGA-SE por 90$ a casa da rua Oli-
XÜLvcira Fausto n. 7; trata-se na rua da
Alfândega n. 12. Peixoto Sr C. Uo:3L) J

A LUGA-SE a casa da rua Emerenciana
Jt\-xi. 43, com boas accommodações para
família; ai chaves estão no n. -,s c tra-
ta-se na rua da Assembléa n. 123,

(4o5l .1) J

ALUGA-SE 
por 70$ com fiador edonco,

uma casa própria para pequena fami-
Ho; na rua D. Maria n. 21, Aldeia Cam-
•pista; os chaves no n. 19. fundos.

(42S2 D M

* T.UGA-SE a magnífica casa da rua Fon-
-rt.seca-**' Lima n. 44. com dois quartos,
duas salas c mais dependências; trata-se
na rua de S. Christovão n. 122.

(3S26 L) J

I!
Boa opportiinklado de comprar barato

VESTUÁRIOS PARA MENINOS

B
Variedade extraordinária quer cm modelos

quer em i.ecl.doM
Grandes exposições p •rmanentes não só deste

artigo como lanibetn de chápéós adequados aos
mesmos cm palha do iodas as íorm.i», ürim o
outros tecidos em todas as cores, gorros de ca-
rseinira vc Iludo feltro e briin.

t-isquettes, bengalinhas, cinlos, collarinhos e
gravatas.

Preços reduzidos marcados em todos os artigos
Nas vitrines da Grande Alfaiataria

TOMBO PO RIO
H****MHMH-i-H-a-B-M-^*-------->---<-M---'

Rua Uruguayana n. 1 - Cantada Rua da Carioca

Al.uGA-bE 
a casa da rua liarão de Uba

n". 74. avenida D. Anna IV; trata-sc *
rua do Mattoso n. <r6. (1567 E) J

LUGA-SE a excellente casa da rua Ba-
rão de Mesquita ¦ 520; as chaves no

11. 522. (4229 L) S
A:

A LUGA-SE por 105$ a casa com 3 salas
X1.2 quartos, cozinha, banheiro, reservada,
despensa. quintal jardim, luz electrica, etc,
da rua Santa Luiza n. Cl F., casa III clia-
ves na mesma run so, são 3 casas completa-
mente limpas. Maracanã. (4578 L) D

A LUGA-SE a casa assobradada da rua
Xi-Vincondc de Itamaraty n. 73, paru fa-
milia regular; está pintada c forrada de
novo; trata-se no n. 71. onde.estão as
chaves. (4238 L) J

A IiüGAM-SE as casas da rna
a~a-D. Maria 71 (Aldeia Campista),
transversal á rua Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, duas
salas, cozinha, banheiro e tanque
do lnvaeem, todos os comniodos
illiiminados n luz electrica. As
chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon*
des do Aldeia Campista, cuja pns*
sanem em duas secções ó de 200
réis. AJueucis_100^c^OO$000. L

ALUGAM-SE 
casas novas, com doi»

quartos, duas slaas, chuveiro e W.-C.
dentro de casa, quintal, electricidade, en-
trada indopendeute; aluguel 91$; ver e tra-
tar, das 6 Ss 12 ria manhã, na rua Jockey-
Club 157, casa 16. (246 D J

A LUGA-SE uma boa casa com luz «le-
-/TÍLctrica e gaz; na rua Mariz e Barros
n. 1731; trata-se na mesma, próximo.»
¦praça do Bandeira. Bondes de cem reis.

(2856 L) A

A LUGA-SE* a loja da rua São
-^-Christovão n. 140, com nccoin.
moducões para familia; as chaves
no madeireiro ao lado. Trata-se na
rua da Quitanda 151. h

A LUGA-SE a casa da praia de S. Chris-
.iXlovão n, 163; as chaves no n. iCi, e
trata-se na rua do Hospicio n. (2749DR

A LUGA-Sli por SOSOOO uma boa
-•""^-casii nova com dois quartos, i!
salas, jardins, ele, na rua liarão
do Bom licliro n. 150 A.. As cha-
ves estão na padaria próxima; tra-
ta-so na rua da Quitanda n. 88
sob. (U-.93 M) J

ALUGAM-SE 
bons predios, a d;'!'' mlnu-

tos do Mcycr; aluguel reduzido; í.rata-se
nu rua Hcrmcugarda 48. U'*"* M) T

AMJGA-SE 
uma casa, na rua Flock 11.

2<i (Riachuolo), para pequena familia;
as chaves estão no n. 2<\. (40S0 M) J

A LUGA-SE metade de uma casa4 coni'sala,
£\-c quarto de frente de rua. * completa-
mente, independente; na rua Teixeira de
Azevedo 135, Encantado. (4292 M)M

A IjUGA-SE uma casa na rua Ca*
•íi-rollná n. 55, estação do Hoclui.
Alutruel 100$000. (4157 M) K

ALUGA-SE 
uma casa coni duas salas,

doís quartos, cozinha, despensa, jardim,
bom terreno, luz electrica e varanda; alu-
guel 71$; na rua Souto n. 11, Cascadura.

(3257 M) J

ALUGA-SE 
o predio á rua Assis Carnei-

ro n. 67, com 4 quartos, 2 salas c cozinha,
um puxado independente, luz electrica; cs-
tação da Piedade. (3231 M) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Viuva Clau-

dio 247; as chaves ao lado; trata-so na
rua 24 de Maio 115. (420S M) R

A LUGA-SE uma casa á rua Coro*
-í*-nel Cabrita 23; chaves na qui*
tíiniln. Trata-so na rua da Qui*
tanda. 151. Ij

ALUGA-SE 
a casa da rua Esperança nu-

moro 6. com tres quartos, duas salas c
porão habitavel, banheiro, chuveiro, água
quente e fria. S. Januário; trata-se na rua
Abilio n. 69. (4324 W S

ALUGAM-SE 
por ic-ií boas casas á rua

liarão de Mesquita 147; a» ct.»cs com
o encarregado e trata-se uai ru» do HÒS;
picio M4, t* andar. U?43 M a

A LUGA-SE um bom quarto cm casa de
xA-casal sem fill-os

(--9i3 w J
nho
Villj

outro casal ou sc-
sõ; na rua IcHppe Cantarão n. 69.
Iiabel.

A LUCA-SE um amplo sobrado com qua-**£"\.tro quartos, duas salas espaçosas, com
iodas as commodidades e quintal; na rua
Barão de Mesquita n. 504, sohmdo, esqui-
na da rua Uruguay c trata-sc na rua Sete
dc Setembro M3« (3979 D R

A LUGA-SE por 100SOOO a loja
*^do predio novo á rna Engenhei*
ro Rocha Fracoso. esquina do
Boulevard 28 de Setembro, pro*
prio para açougue, leiteria on ou*
tro qualquer negocio. Tem tam*
bem aposentos para familia. As
cliaves no sobrado c trata-so ú rua
da Quitanda n. 151. L

^_\___\\

.UGA-SE a casa da rna Tardai Mallet
iTS-n. 22, transvcr&n da rua Affonso Penna,
as chaves estão no n. 5, da mesma rua, tem
3 quartos, duas salas, cozinha, banheiro,
quintal e luz electrica; trata-se com liduar-
do Amaral no Banco do Brasil.- L

A LUGA-SE o magnifico predio
-tA-com jardim na frente o boas
necommodações para familia, da
ma Marechal Argollo n. 306, São
(Christovão. As chaves no ferreiro;
trata-so ã rua da Quitanda 151. L

basta
ALUGA-SE 

uma casa na Villa Sans Souci
3 quartos e duaa salas. Boulevard 28 de

Setembro n. 31. (4500 L) R

A LUGAM-SE aposentos na casa
•HL-IV da r. Mesquita Junior 11. L

>-• IA'CA-SE a casa da rua Pereira Nu-
./ÇJLncs -.06, Aldeia Campista* cora 3 salas,
2" quartos, quintal etc; chaves á rua D. Ma-
ria 60; c tratar i rua Sete dc Setembro 190.

(373i L) J

ALUGA-SE 
a família de .tratamento o

predio á rua Anna Ncry 430, cm frente a
E. ào Rocha, trata-se á rua General Ca-
mara n. 89. (4229 L) S

ALUGAM-SE 
bonj» commodos, rircços

li" -,,..raodtcoB, & rua Senador Furtado 30.
(?585 L) J 1 Mesquita n. 376, Andarahy

LUGA-SE a casa da rua General Bclc-
iTVgard n. S6, chaves no n. 88 2 quartos,
2 salas, cozinha, jardim c quintal, nova, por
80$; trata-se ú rua 7 de Setembro n. 190.

(4481 L) M

ÀLUGAM-SE 
boas casas á ru.-. Jorge Ru-

dgc, 78, as chaves na Villa Estrella, casa
Ü'. Preço 915000. (2840 L) J

A LUGA-SE por i;o$ a boa casa da rua
xTLEnierenciana n. 29. S. Christovão,
com duas salas, quatro quartos, quintal,
etc,, as chaves na venda da esquina da rua
da Caixa d'Agua, com o sr. Fortunato; tra-
ta-se na rraça d.; Republica n. 62.

(4473 W J

ÂLUGA-SE 
o bello predio da rti.i de São

Luiz Gonzaga n. 334, de construcção,
moderna, próprio para familia dc tratamen-
to; as chaves no n. 338. (4080 LI j

ALUGAM-SE 
boas casas, com tres quar-

tos duas salas, etc; na rua Mourão do
Valle, S. Christovão; as chavss na rua.ua
Praia n. lOt. e trata-se na rua do Hospício
144, Io andar; preço 112S. (2753 L) S

AiLUGA-SE a casa da avenida Canabar-

luz electrica, com duas salas" dois quarto3
e maís dependências, por go$; trata-se na
rua General Canabarro 32* (3724 I*)R

A LUGAM-SE bons aposentos na aprazi-
-tive! Villa Suissa. de 20*. o 50$; para
ver e tralar na mesma; rua Figueira. 65,
estação do Rocha. (4217M) B

A LUGA-SE uma casa nora asso*•"^bradada, com tri'9 quartos, 2
salas, com entrada ao Iodo o luz
electrica, a cinco minutos du Es*
trada de Ferro o do bondo da Pie*
dade; para ver o tratar a rua Go*
mes Serpa 07, Piedade.

(3245JU) J

ALUGA-SE 
uma boa cisa bom terreno

plantado, luz, água, 3 minutos da cs-
tação de Ramos; trata-sc na rua Costa Men*
des n. go, onde estão as chaves.
¦•.-•'.__' UH9 M) s

ALUGA-SE 
uma boa casa com terreno, luz

agua, etc; travessa Araújo n. 15, trC3
minutos da estação do Ramos; para ver c
tratar na rua Costa Mendes n. op. com o sr.
Constantino. (4248 M) S

.-v nossa casa é a mais barateira c a
que mais vantagem offcrece, e tudo ga-
rantido, como sejam: camas para sol-
teiro a 25$, 28$ c .30?; ditas para casa-
do escuras ou claras a 30$, 35$ e 38$;
ditas a Ristori n 45? c 50$; lavatorios
com pedras a 50$; toilcttcs escuros 011
claros a 100$,' 110$ c 115$; commoda?
escuras ou claras a 55$ e 60$; guarda-
vestidos escuros ou claros a 50$, c 55$;
ditos superiores a 110$ e'i2o$; (,'uarda-
pratos escuros, ou claros a 50$ e 55$;
mesas elásticas a 60$; cadeiras canclla.
dúzia, 75$ooo; ricas mobílias dc sala
visitas a i30$coo; ditas estofadas cs.
tylos e fantasias a I75$ooo; ditas su-
periores a 180$; bons dormitórios de
Peroba ou Canclla 5 peças a ,-,55$; di-
tos escuros ou claros superiores com 1
peças" estylo moderno c obra de arte
520$; boas salas jantar a 255Í; « além
disso temos um completo sortinient"
cm dormitórios e salas de jantar com
arte, fantasia « bom gosto, assim como
temos vastos sortimentos em tapeçarias
e todos os mais objectos pertencente."
ao nosso ramo; pedimos por isso, aos
nossos amáveis freguezes que venham
ver c saber os nossos preços, para po.
der apreciar as vantagens que nós offc-
rccctnos. Garantimos tudo novo c de
primeira qualidade AO LEÃO DOS
MARES", largo da Lapa n. no.

ALUGA-SE por 81$ a boa casa da rua
Figueira n. 199, Rocha; a chave está

no n. 203. (4.(89 M) R

' LUGA-SE um sobrado novo, por 140$
¦flmcnsacs; á rua Gonzaga Bastos n. 42;
as cha ves. estão na quitanda da mesma rua
n 53, e trata-sc na rua dc S. Francisco
Xavier n. 31a. (4387 L) J

A LUGA-SE o predio da rua do São Luiz
-Cl.G0nz.1sa n. 352, para familia de trata-
mento. As chaves no n. 33S. (4081 L) 1

A LUGA-SE a ca9a da rua Pereira de Al-
irVmeida *• próximo á rua Barão de Ubá:
trata-sc ria rua do Mattoso 96. (2812 L) J

ALUGA-SE 
a casa da rua de S. Valcn-

tim 24, próximo a rua de S. Christo-
vão; tem oito quartos; trata-sc na rua do
Mattoso «6. (2811 L) J

ALUGA-SE 
uma casa na plttoresca Villa

Savane, vantajosamente, conhecida por
Petropolis dos Pobres, pela salubridade do
clima; preço de crise, 75$», e taxa, o queoutra dava no$ooo. Avisa-se os innumcros
pretendentes que andem lestos, porque ha
muita gente que ambiciona vir morar neste
Paraíso; rua Visconde Nictheroy, estação
da Mangueira, um minuto do trem.

4280 M) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Anna Leouidia

n. 50, Boca do Mato, com 3 quartos, cn-
irada ao lado, etc; So$ooo mensaes; traia-
se na casa Azeredo. E. do Mcycr.

(4487 M) J

ALUGA-SE por 30$ um commodo a casal
sem filhos, ou a senhora só á rua Goyaz

102. Estação do Encantado. (4404 M) li

ALUGA-SE 
a pequona casa da rua D.

do Bom Retiro n. 38, trata-se na praça
do E. Novo n. 14, onde estio as chaves.

(4515 M) K

ALUGA-SEF

A LUGA-SE uma casa com quatro quar-
XI tos; duas salas. 40$; ã rua Brasil 11. 72
chaves no 123. Piedade. (4C76 M) S

ALUGASE 
a casa da rua Minas 44. "3-

tação dc Sampaio, grande chácara, toda
cercada, boa casa dc moradia com porfto. ha-
bitavcl, forrada c pintada electricidade, ele,
chaves a mesma rua 55 c tratar rua Sete de
Setembro n. 190. (3730 M) J

A LUGA-SE a casa da rua Barão de Ubá
A74, avenida D. Anna IV; trata-se na
rua do M.ntoso 96. (2810 L) J

A LUGAM-SE boas casas, em avenida, por
XVííS i- tnS; tratar, á rua Bella dc S. João
158, armazém. (4408 L) J

A LUGA-SE uma bm casa jiar.i familia.
«¦""Ltratt-se na rua T.cncdicto Iiyppulito, 186
aluguel 70$. (4-17S E) J

A LUGA-SE um predio novo p.ira_ncgocio
XVem tom ponto, com accommodações par*
fimili.i, á rua Pereira Nunca n. 62 A.. Al-
dela Campista; trata-se na rua Barão dc' • - («507 I,) R

• ii';;\M-SE as casas novas da rua Vil-
dileta ns. ;, 9 c 11, por 90". (4418 L)J

k LUGA-SE a casa n .56 da rua Ca-
XXbuttl*. bonde Lins de Vasconcellos, &
porta, para pequena família. As chaves cs-
tão na casa do3 fundos. Aluguel, iooj;
trata-se na rua da Alfândega n. iS. (D

A LUGA-SE, por 86t, uma ca.sa, edm 3
-tXjiuartos, 2 salas, cozinhaj 'quintal c Iur
electrica; rj nta P, Anna Nfry n. co (Pe-
(iretrulho). Uv-o h )J

A LUGAM-SE a .25$ 2 casas novas, em Ra-
XÍLmos, à rua Victoria, esquina de Tempo-
ral, as chaves no vizinho e Irata-se a rua
Sete de Setembro n. 190. (3732 M) J

ALUGA-SE 
por 23$ uma casa â rua Mon-

triro da Luz 230, Encantado, com 4
quartos, 2 salas, grande terreno, para plan-
tar e criar, chaves n. 254. da mesma rua c
trata-sc na rua Sete de Setembro ti, 190.

 3733 M) J

ALUGA-SE 
o predio n. n da rua C.ir.rti-

da Bastos em Cascadura, com 2 quartos,
; salas, despensa, cozinha, latrina, o mais
dependência, e grande quintal; chaves m
esquina da rua Itaquaty com o sr. Itapti^'

^^_^^ (4560 MT*-;

ALUGA-SE 
o nequeno armazém da r;

Barão dc Bom Retiro n. 48. E. Nu>
trata-se na praçc do t". Novo n. 14, o
estão as chaves, (4515 W1 I

boa casa da rua Miguel
.Fernandes n. 55. com 4 commodos, co-

zinha, gradil, electricidade etc; trata-se no
n. 59, Mcycr, preço 8C$ooo. (1518 M) K

ALUGA-SE 
g um casal sem filhos, tira

bom quarto com direito a casa c a cha*
cara, por 25$ mensaes; á rua Bella Vista
n. 95. E. NoyOj (4532 M) R

ALUGA-SE 
uma hoa caia á rua Figueira

n. 20 A,, estação de S. Francisco Xa-
vier; trata-so ua mesma rua n. 20.

(2480 M) J

ALUGA-SE 
uma confortável casa com 4

quartos, 2 salas, muis dependências «
grande quintal; na rua Cardoso n. 228.
Mcycr; para ver e tratar 110 n. 226.

(4583 M) J

ALUGA-SE 
uma esplendida casa á iu.

Sant'Anna Matheus n. 51; Bocca do
Matto; trata-se na rua Felix da Cunha, 102.

(458S M) J

ALUGA-SE 
na rua Commcndador Jj'

xcira de Azevedo n. HS, Eri"°3o ie
Dentro, uma casa com 3 grande? uar(03j
2 salas, cozinha, c electricidade.^;,, Juintal.latrina, banheiro c tanouc.,. vr prcÇÍJ raz0a-
vel; trata-sc a qualqucr^^ __ mesma.

 (4466 M) J

ALUGA-SE^,. ,50jj rr.cnsaes a casa no-
va. co.ftrcs quartos, duas salas, cúpa,

área, cccrta. o-and: quintal, um minuta
, Í- íáç',o do Riachuelo. á rua iMagalhãci
I astro n. «0; trata-se na rua Mari» c
Birros n. 430. Está alerta das 7 ás 5.

(4315 M) M

« LUGA-SE um predio. na estação do Ria-
•fjLchuclo, com grande terreno, varanda,
porão habitavel; na rua flack 83; as chaves
eítõo no 67; trr.la-sc- na rua do Rezende loC,

(44ÍO Mj J
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MYSTERIOS DA VIDA
Livro que explica os sonhos, 03 dias

felizes e infelizes, linguagem das mr.
res o destino das pessoas e mais -presa-
gios", Útil c interessante 1 — bn-viac
500 réis em sellos ao Escriptorio de
i'ublicidadcs, rua S.. Dento, 14, suo
Paulo, aue o receberei!!.
"WAiGAM-sÊ 

casas com porão Im-
W-bltavel! 11a mu Carolina 11. 51,
estação üo Rocha. Alusncl 80$000

(•II06 31) 11

CORREIO DA MANHÃ - Terça-feira, 21 de Dezembro dc 1915

VEXDE-SK 
uma casinha- com saia, quar-

to cozinba e hom terren-V perto de cs-
tação; tratar á rua D. Clara ir. II, ."ra
Nova. Preço 1:500$, com 'Vffi*fá£ 

N

A-I.UÜA-SJ-. por 7'-$ «ma boa casa com
Xidois quartos, duas salas, tendo ir.stalla-
tão electrica o quintal, com todas es cora-
modldádes necessárias; para ver c trajar
11a rua da Republica n. 81, tres minutos
distante da estação Quintino Bocayuva.

i t.tJCA-Si: o pequeno chalct da rua da
Allclla Vista n. 87, Engenho Novo. com
bom nuintal; chaves 110 mesmo, alugue,

na rua da Quitanda n-,,34.
(.-01.1 iM) J50?; tra-

loja- -
' 

.1 I.UGÁ-SE, nos subúrbios por .10.$; ura
Xiibom áriiianciu, para qualquer negocio,
tem moradia para íamilia; trata-se. na rua
du Quitanda 5". ('l010 JI) J

A IAJG-\*3H por .-,o$ uma casa cora uma
XJVsala quarto e cozinha, tanque, çte., lo-
(íar muito saudável; na rua leii.cnte 1'rança
11. 06; a chave na rua llonono .25°. lo-
dos os Santos, c 00:11 carta de nauça.

(4053 M) J

ÁIAJGA-SE, por 70$, unia casa, com. 2
/Xiniartos, 2 salaá, Rrande quintal, luz ele-
ctrica; na rna Imperial, Meyer; trata-se na
rua de S. -Pódio s07, nos dias utoii'(4370 

II) M

\ íjUGAM-SB esplêndidas casas
K^iióvas, nssobvadadas; na cstnçuo
ilo MéyeiN com tres quartos bus-
tanto espaçosos, duas salas, cozi-
nlm. quarto para criado, dito para
intuiu), com banheira esmaltada,
despensa, ins-tallnção electrica cni
todos os compurtimentos e swuiclc
terreno; aluíiuèl »0ü!000: para
datar com o sr. Raul, 11 nm \ is-
.lôiidc de ínliãunià it. 76, J amlar.
12xiííC-so bom fiudor. (-JOIO Si) <»
"Ãl,UGA-SK, 

por 170$, o predio novo, â
Arua Francisco Manoel n. 18, K. «ijifhuc-
Io. com 3 quartos .1 salas, poriio habitavcl
com -nais t quartos, luz cloctnca; trata-se
11 rua Victor Meircjlcs 32, onde estao 'M
cliaves. Oa-ip MJ K

A LUCA-SE o predio da rua de S, .Toão
XX::. i-o, Cáçlramby; -Meyer, eom. bons
commodos, quintal mura-lo e jardim na
írc-.tc; trata-se a mesma rua 11... ty?

VESDK-SE 
uma casa novo, cora dois

quartos, tas talas, grande terreno e
anua. Ií' barato, pela urgência; 3 minuto»
dos bondes dc Cascadura; iiifor-na-.se A
rua Amalia a. 5'. botequim, ¦ lv. «"^"""W
Bocayuva. ___iLi^i_

VEXDE-SE 
ura verdadeiro patrime-aio de

cinco predios novos, de .paredes dobra-
dos, com portadas de cantaria; estão todos
occúpados por negocio, com con rato, dando
a renda l quida de todos os impostos de
6:=4o$ onnual. O valor real dos prédios
é dc 50:000$; devido ao proprietário ter
quo se retirar desta capital, açceita-se of-
feria. Não se trata com intermediário. í-.e-
goeio urgente c directo eom o proprietário,
a rua Thcophilo Ottoai n. 9-V so»rado.
das ia ás 18 horas.- (J 'S13) «

VEXIIEM-SE, 
na -Penha, em logar sau-

davel- c bastante povoado, cora anua c
luz, bella vista c a 1: minutos da çsta*
ção, dois lotes de esquina, -uied-.ndo 36X50
metros c 18X50 metros, c::ccl!entcs pontos
para negocio ou para construcção de gos-
to. Podem ser subdivididas cm vários lo-
tes; ver c tratar cora o sr. Josó Moraes,
rua Aymbré 11. S-pl'cnha. CJ .|Q3iJ *n

EXDE-SE cora urgência; e por preço
módico uma casa nova, assobradá-la, st*

tuada cm centro de terreno toilo fecUado
,- zinco c muro. A casa tem quatro janellas
dc frente e muitas ao redor, varanda ao
lado, tres quartos grandes, banheiro,-. la-
triha, etc.,' magnífica installação clectrica,
espaçoso jardim auarnecido dc mòdernis*
¦sinio gradil de ferro, grande pomar de ar-
vores novas, quo ji dão frutos, na rua
I.opcs n. 90, justamente onde param us
trens dos subúrbios ila Centra! c .1 11111
minuto destes trens, na estação do Matlu-
rcira-, para tratar com o 'proprietário, na
mesma cosa, das 7 ás 11 c das .10 as 10
horas. - (1{ 39.47) «

VEXDE-SE 
um optimo predio, era

tro de terreno do i-l dc frente por 100
de fundos, cora porão habitavcl, para.la-
milia de tratamento, 110 boulevard \ iate
c .Oito.de Setembro u.. 312;. trata-se 110
mesmo, coai a proprietária, das .10 as 18
horas. Ut -lO» «

VT-ENDE-áE ou arrenda-se. Ul: 1 pedreira
. a expíorar, cora 7 casinhas o Uin bar-

ração coberto de zinco, com 50 dc írctite
e muitos fundos, na rua -lieiia Vista, Ivn-
genlio Novo; trata-se no n 140, casa fí.

(R -130-1) N

(3820 M) B

l T.UGA-SE uma easa por .10?; na rua
iSVVirite o Ouatro dc fevereiro; Informa*
te na rua da Regeneração 11. 85, uornsuc-
cc-si. (37-ro ?« K

Ssí-'

1

ALUGA-SE 
por -::o$ ou vende-se por

10: ooo$, tuna casa nova. 11a estação do
ltláchuelo, própria -para aniiaritibo ou qual-
uuer negocio; trata-so na rua, D. Anna
Nery 11. 5S3. (37'7 W B

VlvXUEM-SK, 
-á rua do Senado,

pequenas casas, para renda
Buenos Aires n. I9Ü-

CHICO
1 rua do

CS -leso). N

VKXDli-Si; 
um terreno, á travessa da

rim Xúra, em IPedregulIio; prompto pa-
ra edificar, nicilin-Jo 11X13111,50; trata-se;
por favor, com os srs. 'Moraes & C, ávc-
nida iPãssos 11. 38. (J-iSpi) N

\riiXUK-Sli 
por 2.|:ooo$ o prciiio 11. 67

da saudável rua 1). Luiza, ua Gloria;
chaves <istão no

(2814) N
tem. grande terreno,
aniiazem üa esquina,

AT.UGjVM-SUÍ 
as casas de 45$ a "^-

água e luz, legar s.-ilubre, bondes do
i-cni reis; tratn-sc eom Alberto Rocha; rua
JJcnicio 502. Jacarópagua. (3732 il) «

VLXIGA-S12 
pir 60$ a casa oa rua An-

geliua 11. nj, cora duas s.das.c dois
quartos; trata-se na rua Guilhcrmiiia on
cstaeSo do.'Encantado/. (4034 M),J

A LUGA-SI-; uma casa nova, nimtissimp
Asaudav-tJ pelas s/aas condições liygioni-
eas illumittada «1 luz clectrica, com duas
ifrondcs salas, ¦• espaçosos quartos, des-
liensa, c-jiia, cozinha e banheiro c-mi água
íiiwiitc c fria; grande terreno; na .rua u.
Ciará de llarros 11. .;i, estãçáo do Kiacliuclo.

(2813 SI) J

CAMISAS PORTÜGUEZAS
Do Ramlfo' íeão & C, do Lisboa

íí POR 178500
na CASA RIO TKJUMMIAIi

56 — Rf.r. áõ ÒÜTÍdoi* — 56

TrENDU-SR um grupo dc predios no-
V vos, occ-.ipa-los por negocio, cora cou-

trato, dando uma boa remia. Preço
55 ;ooo$ooo. Acccitam-se of ferias, devido ao
clonò ter de se retirar; cartastâ caixa do
Correio «. -i3, com as iulciaes J. <¦¦•

tli 4224) N

A LUGA-Siv tituá casa, cora bons commo-
jA.los, por ijofl, peto da estação c bonde,
iuforma-se á rua Assis Carneiro "\r\--i
vciida, (-'3j-l M' J

VLÜGA-Slí 
nina c.-.

relles 11. Cú, csía
ili.i. onde se i.iíonn.l.

ia i rua Victor Mel*
nherta até ao meio-

(4579 M) J!

A LT7GA-SK por t-'o$ a casa da rua ila
J;\^f,itri:-. do .língenlio Novo 11. .103. As
-¦iiavct estão no io-i; Uoui ¦*'l__l.

t/i I,üGÀ-SE o predio da rua I). Alice
iXn. -) (liociial. as chaves estão 110 ;-o;
trata-se na rua Thcopliilo Ottoni 11. 9°;
«obrado. U773 __j) _g

A LTJGA-S1-: uma parto do. predio da ma
X\ll-'rancisco Manoel 11. Sil as chaves uo
iironrio local c trata-se na rua llicopliilo
Ottoni 90. sob.' ¦ (377.1 ___) «

AltlGAM-Sl* a 00$ mensaes as casas no-
l\\-.-; X c Xt Ja villa, á rua Oito do
Dezembro ti. «5-A, cora sala de visitas,
ri-.;- t:iiiilic::i tiódo servir df -'piarto por ser
independente, sala ile jantar, dois quartos,
cozinha, VV. <J. o banheiro cora cornai 11-
ni.-aoao interna, ianque Para lnvagitmi ll'«
clectrica c quintal. l'iira informações a mt-s-
ma rua 11. no e trata-so na r-.ia 'llii-oplu-
li Ottoni n. 43. sobrado. (-'S.|3 il) J

TrEMDK-Slí unia casinha cora quarto.
V sala e cozinha, água cncnnada. e grande

terreno arborizado; ua travessa Victoria $o*
estação dc Ramos. 0_2-3o) X

;na chocara de hortaliças;
..-pnilio, própria para pío-s rapa-

tirar o sen ordenado; rua Intendente
Magalhães ti. ,-. O 24S1) X
yi-:xni-:-sií 

ur
110 Campinlio,

¦fTEXDE-Sl! o grande predio da avenida
V 'Pedro ivo 11. sr, com cinco bons quar-

tos, ires cspa<;osas salos, tioa cozinha, des-
pensa, banliciro d'agua tiuentè e fria, dois
W.-Cs. c grande quintal murado, construído
ha quatro annos, próximo á (jaiuta da Boa
Vista. . (J 4080) N

General Câmara, um
>s Ai-

(S 4250) N

'| Hb «iletjs fle n m nuü» centraes I

II *ám^^^:'^ Descaseador «Sc arroz I

Ventilador de arroa larca registrada Separador de arroz limpo H

Fabricados por THE EftGELBERG HÜLLER CO. H
¦ES 1>c Syracusü Tícw-York ^_M
11 Wimt)e inbilitados a fornoõor i.islalla^jos compllaa do mÜFÕÍNAS DE ARROZ para qualquer ca- UM
¦W .-, , bslamos li.ibii W®£ «" ;'^'' ima \is[p bonuíneto dc màcli nas 6o unico quo apresenta um typo do ¦¦
MM pacula n. 

^^^^^^^&Í^^$ madiitas dc arroz ?cm primeiro no, pedirçm infor- ¦
Mi S.Zp«S5?dc.IpoiíStcmòs competidoros, nem eintpre.os, nem na quantidade e nem na qualidade do ma- ¦

WM torfal empregado na construcção destas maeliinas. ¦

Chamamos a altençáo das Í^^^mB!^W_^^^^^m^ CQm° aS qU° - |aniiunciamos, ú que so pode pm!ara.rO Arvoz piuvi a bxpoitaçao MM
Al.'-m das machinas acima, lemos sempre em deposito: - - ¦

eu»**-.. ^^^%^^^^?^^5^oner) veati,ad°- m
SB penam novos catálogos o para mais informações a ¦

- _-„ a* *-*>+. ««jh> V«k Galeria «io maelunas mm

F. ÜPTON & COMP. ,i-Zvov** m
t AT?nn DE S BENTO N. 12 - S. PAULO 1

El I,AB,G0 rio DE JANEIRO, AVENIDA RIO BRANCO N 18 H
iM»-iiiiMnrrTnr..-JJl^«WJBMMnaniI]Maa^^

%_gg|Í|!||j^Í|§i^^ raiT-"n  

GEROULAS PORTÜGUEZAS
Pubrica RASIIRO IiEAO & C.'¦'¦' BRANCAS B 1)1$ COR
s von. ..... í-isooo
nn OASA RIO TRIUMPHAIi

56 — Rim do Onvliloi- — SG

VENDEM-SE cm aucarépaRnú,
V no melhor ponto desto snlnber-

rimo local, magníficas casas aca-
badas do construir, o esplendidos
lotes do TERRENO PROPUIO,
COM AGÜA ENCÂNADA, livres
o desembaraçados do todo o
qualquer onns judicial on não.
PAGAMENTO EM PEQUENAS
PRESTAÇÕES MEXSAES, TO-
MANDO O COMPRADOR POSSE
COM O PAGAMENTO DA PRI-
MEIDA PRESTAÇÃO, PODENDO
EDIEICAR PARA O QUE ASSI-
GNARA' UM CONTRATO. Preços
desde cento o cincoenta mil réis,
prestações desdo dez mil réis. Pa-
ra ver o tratar com o propricta-
rio á rna Monsenhor Marques (Es-
trada üa PreRuczia, 415); para
informações na Avenida Rio
Branco ií. '16, ató meio-dia ou
depois dol \í. (A 77) N

iPérola de Sevilha •-
E' o melhor dos preparados
quo existem, para o enibellc-
zaiuento da cutis. lOliniiiiti
todas as munclias da pelle o
o brjinquela lristatancanionte.
A VENDA EM TODAS AS CA-

SAS DE PRIMEIRA ORDEM

Vidro, 4$000
DEPOSÜTO— RUA URU-

GUAVANA — 127

GASA MIMOSO

VENDEM-SE, 
á rua Barão J: Mcsutiitj,

olgani lotes de; terrenos; „«•&>_¦»»•«? ^
l-.-i.í. j r. tio Hospício i|)3. (3<'37) >*

VENDIÍ-SK, 
ii rua liarão <lo llóm ltc-

tiro, um terreao <lc 10 por' 17;. trata-
se á r. do líospicio to3. (S 3<pJ7) N

VKXmíM-SH 
baratos quatro lutes de ler-

renos, na fazenda de -S. Mathcus, 1-..
Eiisenlieiró Xi-iv.i. Os terrenos dão tinidos
para 11 Estrada; trata-se com Alumo, ^rua Visconde Je Itauna 11. 74. (J..|oi3_^ N

VÉNDESi? 
liarato uma casa nova, com

5iÍ3 camiiioüos, latrina o banheiro, no
centro dc grande cliacara eo:n i?--Xiou, na
rua 1'iiito Telles 11, 151, ilistiuitc 5 n»;

I uutos ila estação de Cascadura; trata-se 11¦ r. Caílilido llculclo 11. .|<53. (li.|ejo) N

TIÍXDKM-SK c.3 propriedaitcs abaiso; in*
t'formes, tratos e offertas á rttn do lios-
eio a. ií3, com FigueircJo i: (..i a s-*

VKNDE-SF, 
por jjiooo$ 11111 bom predio,

Ctil rua próxima íi prata liarão de
Díuramòiid 1 Villa Isabel), fazendo esqui-
ua com outra rua, cm centro de terreno,
eom jardim e gradil de ferro na irentc,
feitio moderno, com 2 salas, 3 «ons quar-
tos, boa coiiuliti, etc, terreno de 11XC0;
üiforihiíçãeü com liou nlo, r. do üosario
n, iiii, sab., ou rua Souna Erancó 47. ._

(J .(0=0 N,

ptc_

75':ooo3, naiaceíc, á rua Nóssi Sçnliora do
Copacabana, para gramle íamilia.

30:000$, predio, 11 rua Affonso 1'ciína, ecr.*
tro de liiula chácara'.

70:000$, predio, 11 rua Nossa benl-.ora íe
Copacabana, moderno.

So;ooo$, dois predios, i rua Nossa ScnltWa
dc Copacabana. .

60:000?, predio, á rua Dr. Domingos l-er-
reira, perto da Avenida.

to:ooo|, predio. á rua Aguiar; t uma deli*
cia. Ver. .

30:000?, prédios modernos, dois, no Iístacm
de Sá. .

33:000?, predio, ú rua uo Riacaue.o, mo-
demo.

Oi'i'ertr.3 razoáveis serão aceci!.-.?. (AI.(:oÇ)M
¦\7rA"Dl'M-SK (pecliiiiclia), casa e terre*
no, cm frente ao mar; rua Vieira Soutpi
n.-iis, Iixinema. (J J.tee) M

V'l-:Nl)l-;-SU, 
á t.k ücncrál Ca

predio para renda; ã rua iltuciios Ai
res ti. 198.

llastos,
quin-

•ai. Aluguel 33$i "a r.iiá U. iMuria :oi.
Piedade. (3iiio M) J

,4 LUGA-SE uma casa ou villa
XXdois quartos, unia sala, ÇOIiiilia

NICTHEROY

\7"E-XDEM-SE 
terrenos a prestações dc

2o§ nicnsac?, toniAndò posse áo terreno
na pn-nicira presír.ÇHn de 2o$qoq:
1:200? terreao dc 11X70, cm frente a cs-

íãção <lò líugculio Xovo.
1:500$ terreno, na rua das Uorc.í, de ::X*ííó,

na rua das Dores, cm Todos os
Santos, ,..

Soo$ terreno, ria estação de Madureira;
mede 10X50.

:oj$ terrenos <íc iX.jo» :m estação t!a
Piedade. Tem água <¦ luz.

1:000$ terreno Je 111X50, ua estap;ão de
Ramos.

:noo$ terreno dc 3X.(o, na cslnáo de Ola-
ria.

A àinhôiro:
15:000$ terreno em Pauta Thereza, ija-vo.

3:000$ terreno de 12X33, liarão de Mes-
quita.

:í:ooo$ terreno, r^Xús, -ho Meyer.
1:500? terreno, 9X,iíí, na Piedade;

yoo$ terreno, 11X33, 1'cdreguího, São
Cliristováo.

Tratar com Querino, rua do Hospício 3.14.
fS ,f.*-;i v

CALÇAS DE BRIM BRANCO,
PARDO E DE COR

56 — nua do Ouvidor '— 5

ITHJJDR-SE um terreno, n travessa
V rua X-'''-'-i, cm 1'cdrcsiilln, prompto y.:

ra e-liücar, medindo iiX.-ji.i-3o-, tratar a
rua da líospicio 11. 3»-l, com V""1"0,' v(J 33<ij) ><

VliXDRM-SK 
.baratos

nus

1TENDI.-SÉ uiii «"'Po lk, "''?¦ cf3S' T-
V terreno de 11 metros'.-le trctite c 7-

dè fundos, rua Vraueisca Meyer «1 loq.
Engenho do Dentro; para tratar a ruo;\to
te e Cinco de Março 11. 53- l-lt ¦»•>''. *

VENDE-SE, 
"a rua

genlio de Dentro,
rua IlenriqiiL

genlio ae neutro, um lote de terreno
ile 11X30. prompto a ser cdificado
,1c oceasião; trata-so eom l-idal-lo, 1
vessa Dias Pereira n. 3=, •1'-""',t.n.J'' 

x

1'reco
tra-

\rEMDK-SE, 
ei.i learaliy, tuna pequena

casa com chácara arborizada c pitto-
.*-?s.-.i; trata-se .1 rua Rejcneraçiio n. jS9.
ÇCambem ?c penuuta por outra próxima, o-.i
iiaa ruos lladCocl: I.obo o Conde de Hom-
£ir.i. M 3303) N

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

/^O.MPEA-SE uma casa cm Uotaíogo,
\J quo srj.i nova e do io:oo$ a 12:000$,
(sem intprnietliarioa^; infofmá*$c na "C^sa
Globo", ú r.ia Je S. Clemente, 55.

taSiii :,"i 11

mlíRUlíNO It. CEXEHAt» CAMAHÁ —
.1. Vendo-se um terreno á rua GciicmI
CannTa 259, zona coinmcrcia! com .-,..-,o
*Je frente por jO metro-; do fundos; tr.Uit-
se 11 rtm I.arga iji, loja, com o sr. An-
(•'isi-i Carvalho. UiSs N'J ]

\TE.N'DEM-SE tres iotes de terrenos, a
V 11300$, repletos de arvorei frutíferas,

6X40, iror. da Matrls do li. -Novo; in*
formâ-se e trata-se â rua Bella \ ista 140,
c-,~ d. (« -1303) X

T7KNDE-SE por i4:ooo$, podendo ser me-
V tado á vista e outra a prazo, o solido

c liom preli), com ; quartos, .salas da vi-
sitas, dc jantar, coa.ulm com fogões, a K;"
c ile eylindro, oóna, banheiro o W. t-.,
d.iis quartos para creados, garage c co-
eheira, jardim, pomar e grande terreno com
irentc para outra rua, abundância d iigua,
installação electrica e gaz, loga.r saiuk-
vel, sem misquitos o pântanos., l-.atu çom*
plctamcnte limpo, prompto a habitar; ver

!„..,.._ .'. ..,.- "W.fiifl \tltr.-l.-i ti í'-»7.. tratar á rua M:-;iiel Anseio ti. 3i|3
o Selicid.EuS bondes de Cacliabmy; Mryer. K' negocio ile." oceasião c urgente; Fcz-sc qualquer íieao-

cio-, desde que seja com seriedade rcr__-
proca. *: (J 4111) xT

TTEXDEM-SE terrenos cm Copncabapaj
V nas ruas X. S. ile Cnnacabaiia e l>r.

Domingos Ferreira; r. octe de Seteaibro
ti. 133, siiirado. '• tj 3:30) X

melhores torre-
nos' iié 

"Maxambojiiba, 
em frente ;'t esta-

*rn; tratar ai eom Mngaliiães. (R 3?eo) X

VfKNDEM-SIC duas casas novas, próprias
para familia dc tratamento,, com bondes

c irens á porta, em írcnté á estação do
Meyer; ?>.ira mais iiiformações á rua -O'-.-
gucira dc Mello n. 30-', sobrado. (It-isi-)) N

TJEXDK-SE o confortável c bem cou-
struido |i:e.lio da rua Visconde dc Tc-

cahtins 11. 34, em Todos os santos, coin
dois p.ivi:iu'jitüs c a dois minutos do trem
e bonde; truta-se 110 mesmo, c não se ndmit*
tem ititermediarios. CM 49bo) N

\ri-:XDKM-Slv dois predios, á rua Hclla
-V de S. João, medindo dc iiiu.eoX*3 de
fundos; para informar com o sr. Perca,
á rua Carolina Rcydncr 11. 5= (UtumbyJ.

tj -tese) X
¦\Ti;XDJvSH um superior terreno, á rua

V Ouatro dc Novcmuro; cm liamos, com
10X4-, por SMOi-t; trata-se á mesma run
11. MS, com Cancjp)'. (J 3=3.0 N

CARTOMANCIA
Livro p-|iic ensina lèr o futuro pelas

cartas, tal como fazia a celebre carta-
iiiatttc Mine. Zizinha. Útil, fácil c 111-
teressante. línviae i?5oo em sellos que
o rccclicreis cotn um baralho próprio.
líscriptorio dc PublicidaJcs. R. ti. Cen-
to, 14 — São üaulo.

VKNDTvSKporg 
contos n casa nova .•

rua Costa (íuimorães n. 11, em São
Christovão, logar muiio saudável, acjiando'
se a -mesma vasta, ¦po-.lcndo ser vista a
qualquer hora, aclianuo-se a chave ú rua
S. I(U-ü Gonzaga n. io3, onde se trata;
tem ; salas, a quartos c m-als dependeu-
5ias, 'ri 4333) ¦'¦•

¦TT-i-;>7DlvS;v um sitio :ia estação de Jlan*
? fiu', com bastantes plantações, um bom

pomar e unia pequena easa, ii.irja eo$ por
onno; ínforma-se com o sr. (Victor, vcnJa,
Estrada Kcal do Santa -Cru:-. 11. 1S0.

(S .-eõ!) X

^7"^*^*l)K•tíK 
utii sitio cm Maxainhonslia

com 31.Soo meiros quadrailos, n prós-
taçücs; tem miliio. abuborat aipim, abacaxi,
batatas, mamões, guando, enxertos dz la-
r:-;>j;i e de mtingn, cajueiros, imnatisiras,
nbacateiros, .-r.ooo mudas de laraaijeiras, ;;oe-
lhas c goltinhas, fruta de conde c mais
:i!gnma3 mitidczcs; rua S. 1'cdro n. 18.1
1" andar. (J .-rieS) N

\RENDEM-SE 
terrenos cm diversas ruas,

t cm Copacubana: tr;;ía*S2 oom o pròprie-tario, ã rua do Iiosario 13S, as «1 horas.
(J :i.j) «

VEXDE-SE 
11 easa u rua

Encantado, com a salas, -• -quarto!
-cios bondes.

(J 4433) Nzinha, agita, etc, 3 niiauto
1'reeo lie oceasião.

Vcon".'"'^ frente"por" 133, que dpi parii
duas ruas e tem uma pequena casa; traia-

Teixeira Vnto n. 103. co-u

rEN'DE-SG mu terreno todo arborizado
¦ eom 11 dc tre
ias ruas c tem

se á rua Teixeira r mo n, ius, »•".'.' <;
sr. Mame! .Souza, l-.ncantado. (Iv.;i59.i r*

TTENÜE-SE,
> um predto

Aires 11. 198.

rua Senhor dos Tas.-os,
ira renda; á ma Uuenos

p.S --,--3fp) ><

\rBS13BM-SH'¦pres! "

medi

ESCOLA DE ENGENHARIA
ç;./.,le i_ -vií-p.-ondc ¦dt- ilnhãuma, 10.3. Inscripçócs ans exames vestibula-

res abertas (niathetiiatica eietiieritar). Condições de matricula: attcstadò do
curso aniiexo (Gvmnasib Ruy .Barbosa) 011 do Collegio Pcdro_I_I _ou__dc __cursp?
gymíia 

"

pa acues

•urso aiiiicito (Gymnasio Ruy Barbosa) 011 cio CMicgio rcuro n uu uc cuiau»
jymnasiiies conceituados e equivalentes. Acceitain-sc uhimnos 110 curso anncxo
iam c:c|ilicai;ucs aos exames vestibulares a cutu o ás outras Escolas^ íoitpç-
riores. Informações dus 12 ás 16 1J2 iior.-.s Ij- =oeo.

1.TEXDE-SK por nfpoo?, preço do custo,
V um magnífico bi" th terreno do i.;X"3»»

:i r. Victoria, proxiino 11 travessa Nocnitr.
èíuiies, E. d: Ramos; trata-se com o pro-
prietario, 11 rua Tenente 'Erança ti. 19,
Sitejer. O 3e-',-l) N

isso do
20ÍÕÕÒ»

SO 13» OATjVO QUKM QITI01Í.
PKllDM CABKTjLOS QUKJf QUKR.
TUM líAltlíA. IWLIIADA QUKM QUE3I.
TII.M CASJM (iüKSI QUK1S.

r>orctixe o

PILOGENIO
fa: nr.s-?cr twos cabellos, impede a sua queda c extingue completamente caüpa
<- o^itçstjucv parasitas da cabeia, barba c sobrancelhas. A* venda nas boas phar-'.ii.ic-.i*. dror-arias o periumarias c uo deposito: DROGARIA G1FF0NI, KUA
PRIMEIKO UE MARCO n. 17. antieo 11. 9. KIO DE JANEIRO.

i ii)Mri!A-.Sl-'. uma casa que tenha 3" '' quartos f-rn jaiiellos, duas salas, co-
r.iri.m, \V. í*,, pe»iueuò quintal, que não
Bcjà térrea nem ydha, cm llotatogo ou
romo;o das Larunicira-s. 1'reco i5:ooo$ooo,
Ná > so admitío intermediários, Quem es-
ti*.t-r ::j.í condições deixe carta na redà»
ccüo deste jornal co:-.: as inieiues M. I-.

(4ã3a -\) .1

1)1>E1)10 
-le moderna construcção, com-

pra-se um quo tenha duas salas, tres
quartos, bo::i quií]tat ou jardim, ua-s se-
íiuintcs locitlldades: Leme, Copacabana,
Laranjeiras, Conde ll.1111ii.11, lladdoek I.o-
bo ü.i transversacf, 'Jo 15 a ^0 c.>:;'.os;
não se acecitam intermediários. Propôs-
-s por e-special obséquio ao sr. Eernaii.
ji»;, uo Ca-ó Urasü, ú ma da Alfândega
:-. lar. C3080K) S

\rENlJK-SK 
por a:;oo$, pre-jo do oca-

3Í5o, uma jioa easn, citi logar muita saiu-
brc e vistoso, com j salas, 2 quartos, cózí-
ulia, quintal, etc, r.ua dir loso dc -Mesquita
n. ;, líncautado (via rua Paraná); tratar
na travessa llcaritjucta n. 23 (Piedade).

U .iiti-4) S
"fTE-MDK-SIs uma casa coai a salas, 2

V quartos r. coziniia, tenj.) 20 m.-tro3 ile
terreno dc frente o lio meiros dc fundos;
na Estrada .Santa Isabel n. icj. est-ição
Beato UHieiro. (] 33Í:,-) N

cr.M con-
quartos, c saias c

MziuíKi; rua Ifraticiseo Únncs n, io, cir-
:ular da 1'cniia, 3 minutos do trem.

<J 8o.;.i) X

oj lotes do terrenos,, a
tações de' .-oi mensaes; eaJa -ote

metros de frente por 
ile fundos. O comprador toma
terreno ua primeira prestação dc
l'reço -los lotes: de 400$ a BooÇopo. -\os
terrenos tem ogua c lua electrica; us ruas
têm lareuras de -.1 metros; tem uma gran*
ile praga 110 ccnt-.i lis terrenos. O propric-
tario já doou á Prefeitura um terreno de
111X51. para mui escola publica, A planta
já está approvada pela Prefeitura, com. to-
das as c.-iiücncias das leis intmicipaes. Meio
fio e pesseios em Iodas as ruas. A appro-
vtçSo destas cláusulas 101 publicada fleia
Prefeitura cm .1 de novembro dc 1013, no
"O 'P-iiz". Couslriicção livre; 11.10 paga
impostos, por sorciu zonas rnraes; tem bon-
ile^ á porta. A venda dos terrenos c feita
livre c desembaraçada dc- tolo o qualquer
ouus. lá temos ulgurts predios em constru-
cção. Veiideinos carros do pedras a e;-,
tjolos 11 ea$ o inilliciro; cantariu por pre-
ço* baratissimos, pp.rn facilitar as constru*
cíões. Dr, terrenos .são Ila estação i-e Ma-
ditreira, Estrada ile lEcrro Central uo Ura-
aii, trens dc subúrbios c todos 01 c-iprcs-
sos do poqueno percurso; paru 4iiiiis_ mini'*
inações com Qucrtno, á rua *io Hospício
11. iou. A"eiiileinos nia's eoo lolts do ter-
renos de 10X30, na Estrada da Pari-.ua,
em frente á estação de :l:aja. bslrnda_ de
Perro Kio d'Juro, a prestações -le so»ooo
mensaes, logar de «.-ande luluro, porque
co::sl.i-iios que cm breve i^.d-} iiiaiigarailos
-t trens do subúrbios du Estrada -Je Puro
Rio -.1'Ouro, que só está. dependendo ..da
lua vontade do e:
b

IfENUE-SE unia pequena cr.-a, em Ita-
í inos, com ogua, \\\z clectrica e -boni **-'>

reno. 1'reço :::3-!0$. situada 11 rua Ouatro
dc Novembro u. 135; as cliaves no n. t.;3.
cont Caiicjo. 'J 3-"Í3) N

ITlCXDK-bE pu' 45:oooí, .próximo n rua
V Mariz e Burros, um pabicetc, eom lo-

dos os confortos para Tcniilin de tratameu-
to, bem tratado jardim c grauil? terreno ar-
lijrÍ7i-.do, com dois pavimentos; rua do Ro-

cartório, com Carvalho.
(J 3-'oO >-

sano j 15

TERNOS DE ROUPAS
Klnns (-jislnilrns Inelozits

a ;;5rS, 'IO.S, 15S o tfc»$00t)
ita (ASA UIO XKIlTJllMfATj _50 — Uuu do Ouvldoi" — SG

\TI-;X'DE.M-SE portas, esquadrías c ura-
\ des do ferro usadas, por preço -le des-

oecíipar '.i<.ir; á rua Ultatro de Xoveaiori
11. 1.15, Kamos. O 3*95) O

VEXDE-Sfi 
uin prcpüo novo, eom duas

salas e dois quartos, tendo 110 centro
do terreno uni barracão que rende roíooo.
O motivo da venda c •> proprietário ter
de retirar-se para a Europa; truta-se r.o
i.ifsmo, á run Tlicoiibro ila Silva n. -toli,

I \'i!la Isabel, lojar muito arejado. i.l.i-'-;-__)___¦

XTEXDIÍ-SE uma casa u>va, q-.ie ainda
V não foi habitada, com duas silas, -lois

quartos e mais pertences uo mesmo pa-
vi:.lento, com varanda av fatio e portão de
ferro, ,, ininutos da tstação dc Todos os
Santos c boiides á porta, luz clectrica. lo-
gar saudável o rua calçada. Preço 6:Soo$;
trata-sa á r. }osc llonifocio jí, 'r*odo3 *»s
Santos, coai o proprietário. O 4000) >»

VIÍXDE-SE o bom predio da ladeira da
Misericórdia ". e3.. antigo 10. r.sta

alutrado; trata-se á r. da Carioca ai, soo.,
com o eap. K. Conec ção. U -°°-t) -^

TrÈNPE-SE um prédio, á rua D. Ma-
VfVCcst. da Piedade) n. :Ü8, uo cen-

tro de terreno, com jardim na frente, a
j:inc!lr.5 de frente, entrada ao lado, com
a salas, 2 quartos, coziniia, tanque, W. L.,
cie., terreno dc 10X33; tratar no mesmo, ou
á r. do Rosário lüi, sobrado. (J U023) *N

TTKXDE-SE ivm niaghiíico prcliç, na rua
General ILIlegarde <csi. do I-.ng. No-

vo), com jardim na tre-.ite, com 3 janellas
de frente, 2 boas salas, 3 boas quartos,
boa carinha, tanque quarto .le banlio, w.
C. etc, terreno dc nX,n, eoin boa c-nii-
carinha. Preço iO':ooo$; iuíorinações eom
Mourão. r. d> Rosário 1G1, sob., ou rua
•t-.-.-a Er-'.--.e_o____7._ ELl?^í? 15L'

TTEXDE-SE unia avenida com seis pre-
dio=, na ruo .Tose Domingos (est. ;Io

Enca'ntado), tendo mais cinco prédios prin-
cipiados, rendendo 3->o?; mede o terreno
--X6Ú; outra avenida, ua mesma, coai sete
prédios, rendendo. 33*5. terreno de .11X35:
iníortiiações c.v-.i Mourão, r. do kosar.o
11. rói,' sob., 0.1 r. Satura l-raaco n. -17.

t.J .|0.-3) N

VHSNDU-SB 
por :o:oao5 um, predio;. na

rua Theodoro da Silva, (Villa Isabel),
assobradado, aito, -puxado á frente, com 3
janellas dc frente, entrada ao lado, com
2 salas, 2 quartos, cozinha, etc, tendo fora
mais .j quartos, rendflido laoíj iniorma-
çõeB com Mourão. r, do Roscrio -m, sob.,
ou r. Sou,:a -Pratico .17. (J.|oeo) N

ViiNDE-SE 
Por 13:500$ tini bom predio,na rua lioa Vista, (est. de 'Iodos, os

Santos), cm centro de terreno, com jar-
dim o gradil de ferro na frente, entrada
ao lado, com tres janellas de fren-
te c varanda ua extensão do pre-
dio, com 2 salas, 3 quartos, boa _comn!ia,
um, rendendo saoÇooo; informações com
Mourão. r. do -Rosário 161, sob., ou rua
Souza Eraneo •!,-. (J|o:0 X

VKXDE-SE 
um predio i rua do Chiéi-.or-

ro, perto do largo dc Catumby, pelo
preço de 9:000$; para tratar, ã rua Sena-
dor laguaribo 11. ii, E- do Uoclia.

(11 .|e:b) N
"iriINDIOJl-SM 0111 iioqüõnas pres-

V tações ínnjíuificos lotes de tòi'-
1'onos situados 110 local denomina-
do Olimpo dos Cardosos. 11a esta-
ção do Casoadura, a 5 ininutos
dò distancia, tambem srevida
pelo bonde do Cascndurii O pela
liiiilia Auxiliar, estando ns es-
tações do Cavalcanti o Enso-
nlicii'1) Iieal, situadas dentro dos
mesmos terrenos. Os lotes va-
riam do preço desdo G00$, o as
prestações mensaes desdo 12$,
entrando o comprador ua posso
do terreno, na primeira presta-
ção, podendo construir liuihcdia*
tamento o sein pagamento de im-
postos. Esta localidade muito se
recoininenda, pela sua salubrida-
do o uberdado do solo para po-
mares, já existindo lotes eom
magníficas fruteiras, c centenas
do magníficos predios já construi-
dos e em construcção. Chama-se a
attenção dos srs. pretendentes
para esses magníficos lotes do ter-
renos, cuja valorização esta/i ris-
ta de qualquer um, devido as ma-
unificas ruas recentemente aber-
tas o perfeitamente limpas e nive-
ladas. Para outras informações no
escriptorio da Companhia Predial,
á rua da Alfândega n. 28. Os srs.
pretendentes deverão so dirigir ao
escriptorio da localidade na rua
dos Cardosos n. 852, esquina da
rua do Cattete, Cascadura, para
verificarem n planta, preços e
condições. N
TTÉNDE-SÈ por « contos o predio da

V run Valentim da -Ponseca 11. 29, estação
do Riachuelo, com boas icconiniodaçucs pa-
ra pequena familia, construcção boa c cm
terreno própria que mede 11X109, com ar-
vores frutíferas, logar alto, pittoresco Çsaudável-, trata-se a rua Praneisco Manoel
11. it, que fica próximo c onde estão ns
chaves. 

O* -tsio) N

TTENDE-SE por io:ooo3 um grande o
V importante predio, na cidade d« Ma*

cabe, E. do Rio; por .15:000$ 11:11 impor,
taute e solido predio, cm centro de jar*
dim, junto á rua Mariz e llarros, com su-
Mimes aposentos c próprio para família
distineta, c terreno frutífero de 1-1X70;
jior 6:000$ um lindo terreno, próximo fi
li. do Meyer, com 10X93 e grande >«'-'-
ra.-ão; por 10:000$ uma linda c nora eas.'-
na rua Anna üarbosa, E. do Meyer; me-
lb.ires informações com o sr. Júlio, ri-a
do Rosário 11. 172, ultima sala. (R 3535) "

VEMDEM-SE 
duas casas, tendo cada

uma duas sa!a9 com sacadas, íbis quar.
tos, cozinha, jardm na frente, entrada aj
lado c sratulc quintal; trata-so á rua 'Pc-
rcira Xuncs ti, 181, Aldeia Campista.

(J lio--) N

\7IEXDE-SE uma importantíssima arca dc
T terreno, tendo 12 mil metros quadra-

dos, dando .12 lotes, já demarcados; mos-
tram-se as plantas pertinho da estação do
Engenho Novo o com duas linhas de bondes
á porta; trata-se á rua Anna 'liarbosa 34,
Meyer. 'Preço barato. (79) S
¦\fKNDE-SE barato uma casa nova, .cs-
tylo moderno, com O commodos, latrina,
banheiro, etc, abundância iPagua e. grande
címenrá to;ta cercada, medindo 2^X100, na
rua -Pinto Tellcs li. 154, cinco minutos da
estação de Cascadura; trata-se á rua Can-
dido lk:iic;o 1). .;Ó3, com Pires. (Ü3939) M

"tfEXDK-SE o magnifico predio da rua
General Silva Telles 11. 53. lv* de so-

lida construcção e em centro dc terreno
murado, de 11X30, tendo .1 bons quarta-,
2 salas eso.içosas, etc. Acaba de ser todo
reformado! 'Preço de pechincha i3:ooo$oo>;
trata-se uo ri. 51. O e3:3) M
"VfliXDKM-SE, no mais salubre. e pitto*

rcsc.i kíar do subúrbio da I.eopoldcia,
ua estação ile T.ucas, cm frente á mesma,
esplendidos lotes de terrenos a preços :'.'.-
soaveis, a düiliciro c a prcstaçOes, não pa«
gando jaro do dinheiro esperado; trata*
ae com o sr. José I.ucas de Almeida, to-
dos os dias, das 9 ás ia horas, na casa c.11
frente á-mesma estação, c das 4 ás ifí-.hora&i
»q Mercado Municipal, na rua X ns, 2í*3r-
Correm .(o trens diários. (R .teojJM

tfÈNDEMrSB cm pequenas pres-
tações na estação do SapO, es-

plendidos lotes de terrenos, ma-
gnificamente localizados, com ruai
consideradas verdadeiras avenidas
O comprador poderá construir im-
mediatamente, tomando posse dn
terreno na primeira prestação
com verdadeiro contrato com for-
ça de escriptun. publica. A looali-
dado ú salubcrrima para pomarcH
o hortas, haja vista ás já existeu-
tes. As prestações são diminutis*
simas 5$, «», 71?, 81$, etc, meu-
salmcnte.

A valorização será cm pouca
tempo, sendo portanto um optimo
empreso dc capital com ulto juro,
haja vista nas demais terras! em
quo os compradores tiveram o lu-
cro do cento poi* cento no curt<i
prnso do 1 anno. Foram feitas dl-
minutas prestações mensaes afiut
dc satisfazer aa condições flnaii-
cciras de cada pretendente. Ide,
pois, adquirir um ou mais lote*
na Fraca das Pérolas ou Esmerai*
das, rua das Saphyras, Turquezas,
Opalas, Xopazios o outras mais.

Xabellas explicativas são distrí*
buidas ao pretendente somente nu
escriptorio cm (rente da estação
do SapG da Linha Auxiliar on nn
sòdo da Companhia Predial ú run
da Alfândega n. 28. íí

VENDE-SE 
ou permutá-se uma grand-i

c rica cuaíta, logar salubcrrimo, boaí
estradas, perto da Estrada de Perro; fa.
formações com Ar.c-.-edo, í avenida Ri',
Pirauco ns. 15017. (K -|20-l) ü

¦yEXDE-SE. em llotafogo, um solido c
V novo predio, cm centro dc terreno, mui*

to perto do bonde, com 6 quartos, 4 boas
salas, sala de entrada, ele; -para ver c
tratar á travessa Sorocaba n. 7o, lío.a-
fogo. (3<jrr) M

VEXDEM-SE 
esplendidos lotes dc. terre*

nos, á rua Maria e .llarros es-iuina da.
trav. S. Salvador, e diversos lates min
ruas transycrsaes, aos preços de íiooJJooe,
Ooo? c 1:000$ o metro de 'frente; para vir
e tratar no local, com Carlos, das o ás n
<!a niaiihã (armazém da csauina). 0_l___l__)__}

VEMDE-SIÍ 
-.mia casa com dois miartos,

duas salas, despensa e cozinha, com un>
grande telheiro nos fundos, por preco bs-
rato; ver c tratar á rua Coronel IJorgeU
Ucis n, i.;i, Eng de Dentro. (M.uSojií

m
TrEXDl.-SK o predio da rua Vinte r deli:

V Quatro de .Maio ri. eo, Rocha, com .) ( boas :
quartos, 3 salas, pirão, "te; trata-se á rua rão, r
llclla de rfs ]mo tt. 3S0. (R -'005) X ' Franc

Dli-SE um predio tfande, e:n fren-
á citação Dr. Prontin, cm centro

reno que nie.le.ei ms. por n.e, com
ceommcdaçõca; informações coni Mou-
. do Rosário :ó., sob., nu r. Souza
.).-. 0 4020) X

VENDE-SE 
-por 2:300$ uma

Struida de novo, j quartos,

TERNOS DE ROUPA
— Di^ —

Superiores brlns do Unho.branco
pardo ó do cor

n 1S.S. aO«. •-•-)$ o 25S0OO!
ua CASA 1UO '1'RlUMPIlAIi

BO — Itua do Ouvidor _--2_'!('

YEXDE-SE 
uma fazenda, distante da ei-

date de Ucien-ie .-,o minutos a cavallo,
contendo o serruinte: 100 e muitos :il-r-''ci-
res de terras, tres partes cm pr.slo de ca-
pi.n gordura ro:co c o restante cm capoet*
rõea, i,oj c multa.'* cabeças .di* zíâò do
boa qualidade, 5 anhnacâ eàvoliar, '"irrj
de boi c bolada, easa de moradia, porões
e c-.-ra! para tiragem de leite, cobertos _ de
telhas; uni neqactio .-e-:e;,il, rocas dc miliio,
srror, rasnclioca ütpini) c bananeiras; cs*
«Hente várzea para cultura dc ano;.; um
hom moinho lí'.r:i fubá c excçUntcs r.T.-.a-
das circundando toda a p.-opriçdiidc; iiitor-
xuaçÔe>, no Uio. com «> sr. Atire Jo Lonuc,
l travc»«l :1c 3. iFraneisco de Paula n. ir,
* em Rezende, ca.ti Antônio Conde.

(K 3.;;)) X

V ms
lino i
«rborij

da )

Io.

.-.in ..3:11 terreao, aioia.iie 3
do Encantado. :i rua Auge-

.-.rndo i.-Xr-J, cercado c
trata-se a ria

., com o proprie-¦¦¦¦** '¦ =•' (R.4IJJ) N
Preco r.

XTEXDK-SE por 12 contos', um' lindo predio, na rua Pereira
Nunes. Houde ú porta, preço do
momento; tratar nn rua do Ouvi-
dor n. 108, sala «, com o- sr.
Cândido. (-1527 X) 11

XrEXPK-SE, na rua Ealíêt u. XXV, no
t fim da travessa Xavarro, em Cattunby,

:::::.a ensa com dois quartos, sala e o.tí-
irúa, com terreno de iS dc frente por 47
dc fundos; para informar na rua Itapiru'
:i. S5, quitanda, 'Preço 2:500$: tambem
aeccita-se offcrta razoável. (S -;.-r;~) X

TMSXDE-SE um lote dc terreno, á rua
¦Clarinutiiílo de 'Mello, osiação da 3'ic-

dade, medindo co metros dc frnetc por .-,S
dc ifundo3. Preço 2:000$; r. da Alfandeái
11. 130, i" audar, das 2 ás S. (S.-,3co)X

\_TKXDI;*SK p*r S:ooo§ «m bom predio,
> de porta c janella, em Catumby, r/cnilc
:òúZ\ ir;iti-5.> com il*'errcira, â avenida

Kio Í!rL:;-;o li, :6:, dviiprcso, de Mud;;n-
P.--.S. I.S .;ó.;o) X
"VTI;XÍ}|;-SK 

a.t aluga-3c, cò-m on sem
mobília, cm á. Christovão, á rua Cba*

ves Faria n. ??. #a casa nova, cstylo mo*
demo, para fmailia úo tratamento, com
tres dormitórios, quatro salas, quarto de l<".-
nlio, água quente e fria, gaz e clectricidade.
dois íojõ.-s, 2 W.-C-., centro de terreno, va-
rsníla c pintura o u'cj: trata-se na mesma,
com o dono. lli 3,-50) X

-. sr. dr. Arrojado I.i:
boa, mandar organizar o horário, para par-
tir os trens da estação dc Alfredo Maia
à Pavuaa. O 33SH N

TTEXDEM-SE 3.330 iotes, postos á ven-
V da a iou$ cada um, dc io por 50, e.u

prestações de 10S por mez; os. terrenos,
perto da estação, custam 300$, ejoma posse
o comprador na primeira prestação. S. Ma-
thetis i logar de grande futuro, -l-orani
vendidos 11.000 lotes cm se.s mezes, no
anno passado. Enipregao r,s_vossas eco-
uoniias nestes terrenos, que não vos arre-
nendcrêis. rião ellcs esplendidos para sinos
c ijliaearas. Dos 11.000 lotes vendidos^ ai-
giins j.'i forani revendidos n;Sop$ooo. I'o*
deis ver <is eseripttiras e mais iniorniatües
nos cscr'.ptorios, cm Engenheiro Xciva; na
rua do Ouvidor n. co, sobrado, c r-.n rp.-.o
Matlieus, I^inlia Auxiliar. Todos os -ias,
tem muitos látios biirr.tos. Envia-se gratui-
lamente a planta da 'futura cidade ile São
Mathcus. líscriptorio ("entra-, rua Saeliet
n. --j, sirbra.l). Ide, do preferencia, pela
l.iuiia Auiiilior. Passagem, ida e volta, de
13, fjoo: dc c5, $300. 4'4 irens. diários.
Km ;rí, Matlicus a construcção ú livre c
não paga imposio predial. 01 .-.553) X

L
CHARLES HMKEWID

O mais nativo e o m&is bãTRto
Ú6 todos os purg&ntos.

Preparado noa Laboratórios CHARLES CHAíITEAUD
64, Hm d«« yranc»-Beurgeoi't, PARIB.

ITEXDE-SE por a:oo.v> mu bom pre.!
y ua rua lirmelindá (Saiilá Thereza),'c

dois pavimentei
Mourão, r, df

ndendo i.-.oS; tratar com
o sario ti. tõi, sobrado;

i.f 40C0) X

GOLLARÍNHQS DE UNHO
DIVKUèiOS 1'KITIOS

Dúzia 8SS00
1'Ü.N'IIOS 1)13 LINHO

Dúzia 11SS00
na CASA 1110 1'müMl'llAl'j
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um pre lio dc sobrado, á
V rua Miguel tle Paiva (Çatuinliy), junto

r.i ponto dos bondes da linha de Coquei*
roí, com 3 salas, .1 bons jíuarto3, boa co-
zinho, etc. Preço y:ooo$; informações com
Mourão, r. do Rosário :ji, á.»'»., o.« rua
Sou.:.-. Franco .;r. (J -|o--o) X

iTrRXDEM-SE por 36 contos quatro pre-
> dios, ú rua liarão do l!o:n Hetiro, com

pequeno jardim na frente, eom janellas de
frente, entrada no lado, com i salas, a
quartos, cie., ca-ia um; iníorinaçúes com
MourãOi r, do Rosário :J:, soti, ou rua
Souza Pranci ir. ' Q l'J-'l) N

\rEXDEM-SE, 
cm Coiwcabana, tres çásas,: I X^EXDE-SE opii:..<> terreno de 11X44-

propr-as parn íamilia d.* tratamento, ten- j 1 pro.apto par;- edificar, na rua Urugur.y
do grande terreno; informa-se á tua Tone- |n. e.|ij trata-so á rua Visconde dc Itauna
leros a. 131, 'jjuJcs do Tunnel Velho, i», 341, com o proprietário. (J 13-13) X• O 3'sSj) ;

TTEXIJEM-SE çor 36:000$ quatro predios,
V mi rua Carolina Rcydncr (rna próxima

ao largir d.- CatUniby), com 2 r-iias, .( qúor*
Ws, cozinba,. etc.^enda um, rendendo 5-»)'?!
informações eom Mourão, r, do Rosário,
11. ifii, sobrado. (J .;oe.|) X

JDr. CrissluxriEb PllHo I
DOCENTE DA FACULDADE e CIRURGIÃO DA SANTA CASA

Com pratica dos Hosp. da Europa, dispondo áo pequena
ensa do saúde, exclusivanicnto para os seus clientes, o de instai-
lações apropriadas, (.rata, com especialidade, as doenças dos
APPAREIiHOS UBINAUIO K GENTfAIj do iiomem o ria mu-
lher. Cura as HYDBOCICLES E ESTREITAMENTOS DE URE-
TI1UA sem operação cortante, por processo benigno o seguro
etn seus resultados. HEUNIAS, TUMORES DO SEIO E VEN-
TRIO, OPERAÇÕES EM GERAL. Encarrcga-se do EMBALSA-
MAMENTO tio cadáveres. Consultório, rna Rodrigo Silva, 7,
nas terças, quintas o sabbàdos, ás 1-1 horas, o diariamonto rua
dos Inválidos, 1G, moderno, ás IO horas

Kl

TTENDE-SE um solido predio assobrada-
V do, com 'nutro quertos. duas selas, ma.S

pertences o quintal, próximo, ao largo dc
Càtnmby; c3tá rendendo 1503300. 'Preço
de oceasião 11:300?; trata-se com o pro-
prietario, 11 rua Gonçalves Dias n. .70, Dar
Pérola, das :o Ú9 i- c das 4

(M 3oe;) X
¦\ri-:XIHi-SE uma magnífico predio para

V familia de tratailichlo, com terreno dç
i;Xe.'ií ipis., próximo ao centro; trata-se a
riia Visconde'de Nictheroy 11. -tõ. estaçãp;
da Mangueira. (M ct77) X

NDEM-SU uma casa, por 3:000:;, no
V Encantado, c-outra, por 4:000?,_ com

dois quartos, o duas salijs; trata-se a. rua
Archios Cordeiro 11. 163. loja de ferra-
gcus. com l-reitas, das 8 ás n. (^771: N)A

VEXDE-SE 
uma Hudá avenida com qua-

tro predios novos, não habitados, ;de
duas salas, dois quartos, etc, cada um,
porão úo :,io dc altura, e mais otio caias
antiga3, tudo por 42:000$; renda r00^'
á rua liarão dc Mesquita n. 95S; traia>S(C*l
á rua D. Miucrvina n. j--, Estacio de Sa.
das ifi hs. em deante. (S 3ti') -N l

VeNDEM-SE terrenas:
Iíii-i das "Laranjeiras. 

_22 por Co." Díonysio Ocrqueira, :.; por 30," Ur. -1'arcto, ao por es." Itacurussá, 12 por 50." liarão do llom Retiro, 30 por ioo.
Rua do It-osario 131, sobra.1.1. (JyHog) X

"ITKXDE-SE 
pir G:8oo$- 011 aiuga-se por

> 81$. unia casa -io 3 quartos,; a s.ü.n,
Ias clectrica, entrada ao laâo o pintada tle
novo, na rua Anna Lconidia u. só, E. dc
Dentro. As cliaves estão tia venda da cs-
quina; lrata*S2 r.o crntartãíio Azeredo, nu
Meyer. ü jjC-õ) >-' |

\ri-XDE-SE, iai Petropolis, um terreno
p.-oprio, com 23.Ü3om. 2, distante do
centro da cidade co' de carro. O .terreno
ij quasi plano*. 4'reço 7:000$ a dinlieiro
á vista on c.i\ prestações in^nsacj; trata-
ss com SUvíuo, av. Quinze de Novcm-
bro n. i.osl. OB -toes) X

MEIAS FRANÜEZAS E FIO DE
ESCÓCIA

Dúzia 1-1$, 10$, 20.$ e 22S000
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Gríüd
I }cit? e o'

ét .-í e ;S:oo. Recebem-se assigr.a'

;o..:s
ouirr.steta «P..m. -"--¦'-- Tom. c ouirns- sortimento em relopos \ -v- >lon,cos

pt-p-io? de 2v.r0 c prata. — uy1 , .'"" „.-.-...i.i- T^;-. relógios a prestsçuc
T, S MAISONM.TI). — Jo»

ali latíej,

3 seni.-.nr-es

TTEXDE-SE uma casa, á rua l)r_. licr-
y nardhio n. ar, em Jdç3r£paguâ| :ne-

diudo o terreno ce ms. dc frente por 9$
de fundos, arborizjnlo, coni agita; n casa
rende 30$ mensaes. ll'reço da ir.eíiu.i
í:ooo$oo5. (J -is;;) N
"\71-;Xl)!;-SE uma casInSia nova. dc dois

> pavtmentos e próxima aos banhos Ue
ntir, sita á r.ta lrarnic ác Aiuxdo, por
preco bem em conta, ç motivo Jo ausenta
Be o proprietário; dirigir-se á

i,,.sa.a e, as ia 
^.-^

VENDE-SE 
um bom terreno, ila rua San-

ta Sophia, rua parelella á rua Colide
.le llomíim, mediu-Jo 10 ms. de frente por,
33 ms. d-c fundos, conj baldramcs.de Ura
predto principiado. 1'reço StoòbÇ: i:n'orii*-i-
»;õca com Moar3o, r. do Rosário iò:, sjíi.
oti r. Souza -Franco .)?. X

^^iS^DE-SIC 
por J.HcioÇ um bom predio,

na rua Capitão Silnna (Praia Formosa),
co"\ bons coinaiodos; .informaçôeá com Mou-
rão. r. do Iiosariò :o:., ou r. Souza Eron*
co n. 4?. (J -toeo) X

TTEXIlli-SE, cm Tolos os Santos, ú rua
Josc Donifacio, bonita e colida casa,

acabada dc c instruir, própria para fami-
lia dc tratamento, tendo duas salas.^ qua-
tro quartos, coziniia, banliciro, W. C., va-
raíida ao lado, installação clectrica, água
com abundância <• edificada úo centro
do terrenoj coni jardim á frente, medin-
do 11XS0 metros. Jlondes dc luliauma á
porta; parn mais informações com o ív.
Carlos Montcirp, rua TJriiguayalla 11, -09,
a^aiatdría. Mão sj atteude a intermedia*
rios. (5 335:) N

\TKSDE-SK por 3:000$ uin bom terreno,
na rua Senador Soares (A. Campista),

medindo 6X49, próximo k rua Ara,ujo Lc-
tão; informaçücs com Mourão. i*. do lio-'sario :ó:, tjb., ou r. Souza 1'ranco n. 47.

M 4019) X

\TEX1)E-S1'. p^r S:ooo$.uni predio, na
V rua Souza Vranco (Villa Isabel), rua

transversal nn boulevard Vinte c Uito de
.Setembro, cm centro dc terreno, cõin -
salas, 3 iPtiarios, etc., terreno de iiX-,3;
Informaçücs cotn Mourão» r. do Rosário
11. ij:, sobrado. pj .|tfi.|) N

MOVEIS E TAPEÇARIAS
Em fun

armazcni,
do anno, para balanço c por moltvo Jc uio reparos no

ATKXHK-bK i>or ;:ooo$ um bom predio,
V na travessa Josc Bontfuciò) t novo <*c

construcção enodema, com 2 janellas de
frente, entrada ao lado,- com i salas, e
bons quartos; cozinha, banheiro, tanque, etc.,
próximo ás estações d* Tolos os Santos
e Meyer c junto r.03 bondes; infQrmaçúes
com Mourão, r. í, Rosário :át, sob., ou
r. Souaa Er.-.-.iei .;-¦ (J 4034) X

VEXDE-3E 
por :e:oooS um predio, á

rua \'ieira ia Silva tE. do Sampaio)';
em centro de terreao, jardim na frente,
com z saias, 3 bons quartos, cozinha, etc;
informações com Mourão, r. do 3ío;ario 161,
sob., ou r. Souza Eraneo 4;. (J ,\i2.) N

TtTT.XDriM-SE cinco predios, á rua Dr.
Ecrrcira Pontes (Andaraby). sendo, um

dc frente de rua, com 3 janellas dc tren-
te, entrada ao lado, com 2 salas, 3 quarloS
coziniia, etc., e quatro predios em formato
de t-"i7/ii, ciai 2 salas, c quartos, etc., cada

um, rendeu Jo seoÇ; -informações com
Mourão. r, dq Rosário 1C1, sob., ou rua
Souza 'Eraneo .17. (J -loca) X

TTEXllE-SE o-.t aiusa-se urna boa. casa,
in Meyer, com 3 quartos, 2 saias, instei-'ação clectrica, entrada ao iodo c bondes

á porta, ainda hão foi habitada, por5:ooo$;
trata-se á rua Árduas Cordeiro ijS. cm
frente i estação, (R acoO) X

VKXDEM-SE 
uai grupo de quatro

sas c optimo terreno dc esquina,
ca

esquina, na
rua 'liarão il-: Mesquita; planta e informa-
ções á rua do Carmo 11. 65, sob., sala .6.dan e ás 5 1:3., cou» o sr, Barroso, Acceita
propostas. (J 3021) S

ESCOVAS PARA ROUPAS
lÜMim dos preços dc :i$ n -i$«

Agora, vondom-so a 18800, na
casa mo xniüMPiuij
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VENDAS DIVERSAS
TÍTIONDE-SE por 4$ooo, em qualquerpbtn

\ macia ou drogaria, um frasco Jc AK*
1'IGAI,, da dr, Maclizdo, o melhor re:;:c»
dio da actualidade para curar a syphilis *!
o rhemnatisuio. O

VEXDH-SE 
11:1 predio, ua rua Souto Car-

valho; tra:a-ài á aesma roa n, zü.
(J -Mio) X

\7"EX!)li-SK 
por a6:ooo$ uma

avenida com oito casas, íx
ctecllènte

, boia constru-
cção, rendendo 330?, bondes á porta e cen
tuna das melhores ruas desta localidade; in-
forraações i r. Sachct 32. (R-:;j) X

"VrEXDEM-SE, ms
>' Ia Tsabet, Aldeia Campi

to-.ão e s-.ib.-.rbios, lindos predios --ara ia- |—ilia de tratamento e r-ara rendi de ca-
o3, sila ,i.

tVBATIMEXÍÓS l-XlÜ-AORDiXAraAMKXTl' GRAXDU3
Stores, cortinas, sauefas, reposiciros; tapetes, oleados, capachos c

Jo Ou- variedade dc outros artigos. ...
Select.-i p* bellissimo sortifflèato uc mórt-is, de confecção irrcprel

V KtVGUUM JAMAIS SK 01«F.ERECKU OPPQRTÜÍ.IDADE
CASA 

*!I0MIJAR 
EM MELHORES CONDIÇÕES.— Capas para m

vel.
Dl;

a r.
com o sr. Ctildído,

bairros da Tü :.-.i. Vil- >-.-.>.•-v. iLJ"
Campista e 5. Chr's-1U1UU, OOÍOOO.

ior
(R .:$e?) N

XiRi'go <3.Ét Carioca —9
SOUZA BÂPTISTA & OOÍfP,

•\TEXRE-SE 
por ia:oooS um predio no*

> vo, na r.ia Duqucza de !i!r.-.gança (An*doraby), «m minuto dos bondes, assobra-
da-lo, ulto, punido á irentc, entrada ao
lado, com portão dc ferro, tendo a salas,
3 quartos, coamlia, ianque, cto.; informa-
çücs com Mourão, r. do Rosário r6x, sob.,
ou r. Souza Franco .;,-. <J.;oee) X

TTEXlJii-SE um lote de terreno, cm rua
transversal e perto da rua X. S. -lc

Copacabana, tendo io metros dc frente por
49 dc comprimento• Preço 5:300$; trata-
se á rua da Alfa-jdcíi u. cli, com o «sr.
Arruda. X
"ITEXDE-Si; 

par S:noo$ a casa n. -/> da
rua Cabuçu*, bondes de J.í:i3 de .\ras-

conceitos â porta; trata-se á r, da Aifan*
dep;a 2't, tr. Arruda. N
"ÍTEXDK-SE Um bonito predio, dc con-

V struceãò solida e moderna, situado per-
tinbo da estação do Meyer, com entrada
ao lado, duas varandas, troa salas grandes,
tres bons quartos, cozinha, quarto com ba-
nheiro c cliuveiro, tanque, vista para duas
ruas. abundância d'agua. luz clectrica, &z,
jardim c terreno murado, com muitas ar-
vores frutíferas. Preco i5:joo$ (é baratas-
sjno); trata-se com o proprietário, á rua
Anua Barbosa n. 24, Meyer. (tt 3-) N

"fTEXDKM-SE, 
á. rua Haddock I.obo /,\7,

_V tres capões criadores tle pintos t um
fogão a ^a-, com quatro fúcos, forno, etc-

(R 
aos*}) O

TJEXDEM-SE diversas carroças, a praz-i
ou a prestações; na rua Visconde dn

Nictheroy n. 2. ill 33-lo) O

\TEX1)E-3E ura bom cofre, de toda se*
guranea, prova dc fogo; rua Tlicopbilo

Ottoni n. rse. (J 4406) O

ATEXDE-SE, urgente, unia propriedade pa-
V ra renda; informa-SC o irata-se á rua

do líospicio n. 198. <S 3ÓJ,-; X

"VTENDIÍ-SIÍ uma armação dc canclla, com
V 4 metros, de caiiriilios. Preço ijof; E:-

irada R:al dc Santa Crus e.Sjií. 'J 4445)0

VENDEM-SE 
tres portões do ferro para

açouguc, diversas coiumnas de ícrrit
fundido c batido dc 3 ij-", uma banheira
esmaltada de 3 ile. pés, tre.-, sacadas de
ferro balido com solciras dc cantaria, 'uma
visa 1 de 0:11,23X8 ms., sapata larga; éi
r-.-.a Marte e Berros n. _-3i, terreno.

(M 4319) O
VTENDEM-SE..8 preços baratissimos, lou-

V «us de grani to c porcellaua, trens d«
coziniia, ferragens c tintas; no Grandu
Üaratciro, r.:a Voluntários da Pátria 271.
Botafogo. (S eoo) O
——— -"I

A^EXDEM-SE legítimos caeborrinhosBIíc-
Terrier, raça ingleza; rua I,arga dc São
Joaquim 11. :ej. sobrado. (M433-) '3

ATKNDKMolv por 26:000$ dois bons pre-
> d:os, i rua do Propósito (Saudc), com

bons comniodos; informações com Mourão,
r. üj Rosário iui, sob., ou r:;a i5o::za
Eranca 4;. <S -;o:e) X
"VrEXDK-SE 

por 4:000$ ura predio, i
Y rua Sanatório (Cascadura), com :oras.

áp frente por .*o ms. de fundos, com 2
silis, 2 quarto*, coziniia, cie, informa-
ções com Stourão, r. do Rosário :-ír, rob.,-: -. ri.-.-; 'rarro j,j. !) 4,cc; X

B0RLIO8 MAIA & O."__, CASA FUNDADA EM 18T8
Únicos depositários «lo cimento inglez "WHITÍ5

o BROTHKKS'?, tinta liyRicaica OLSINA,
SARNOLi TRII^LIü para matar o carrapato

do gado
TELEPHONE 27-1 -- Rua tio Rosário 55 58

ilegível
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I SENHOR
Que steve r.tacado por nina forte

auberci. osc e de extrema gravidade, of-
fcrrcc-sc para indicar gratuitamente a
todos que soífrcm de enfermidades rei*
niratorias, assim como tosses, bronchi-"cs 

tosse convulsa, asthma, tuberculose,
pneumonia, etc, um remédio que o
curou complctaomentc, Essta indicação
uara o bem da humanidade, é conse*
quenci. dc um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio .'U-ellar, Caixa do
Correio 1.C82. ;

_l_F . DEM-SE armações, balcões, escri-
Vv-tninliaí. copas c balcões de mármore,

mesas de dilo para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimentos e escri-
«tor.os, csiantes para livros c pape.s, cai-
jí as dc ferro para ogua, vidraças c yitn-
tics cadeiras diversas, ditas para barbeiro
, espelhos, ferr.iRcns e ferramentas, vare-
ios nara fumos, de tudo temos novo e
usado assim como tambem fabricamos c re-
eebemos qualquer eneommenda e nos en-
carregamos de installaçõcs em cases com-
«nerefaes e cser.ptorioSi rua do Hospi-

,8,, (S 2740) Octo

T. BNDE-SE curativo Vausirnrd, o
* Brande remédio nara cura ra*

«li.ul.de todas as moléstias do liei;
jo. Di'O. urin Granado & Filhos, a
rua Uruguayana. 01.
"iriiSMÍli-SK — Queira ler com atten-
rão I' ia cara tem de tudo: balcões, ar-
inações, copas dc mármore, mesas, tapa-
vistas, cofres à prova de foíto, prensas de
tirar súp.as ile plantas, balanças cencesi-
mães, pesos, geladeiras, fogões u gaz e
carvão, viuincs de centro e lado, escadas
<!. íib.ir; csipiadrias, máchinas registrado-
ras c .de. calculo e louças completas para
boteqúinfi" praça' da Republica ns. 61 e 73.
Tc!. 5.09;, Centra!. (M 17-13. O
¦\TEN.PES1-SE os seguintes utensílios, em

Y perfeito estado: quatro carroças, um
tnotor a gazolina, uma machina registra-
dora, uma machina dc costura c duas ma-
Ias, tudo para desoecupar logar; trata-se
com o sr, Barcellos, largo dc Madurcira.

(J >*£.;) O

\!rEN'DÉ-SR 
uma carrocinlia de mãn, nn-

va, licença deste anno, por metade do
ocu custo: na rua Mariz c üárroa n. i."7.

(11 j;:.; ü

\r 
i:N'l. l-iM-SK mnchlnaè para fazer cigar-
rus a e;S; rua Marechal floriano ioo.

(K 3709) O

\rli. 
DE-SE por 1:600?

Ltüiiault, eni perfeito estado.
um optimo taxi

pneus no-
.... .. lodór, os aceessorios. ü motivo '-'
estar r» dono cin trato com üm carro ile
30 fl.l'i tratar ua Garage Liberte, com "
o sr. .Vcvcs, das 8 '
tarde.

da manliã ás 3 da
(J 3. M> O

\riíXDE-SE 
um automóvel landoulet, con.

plctamctitc reformado. ie|if>, com canas,
por e:ooo$j ver c examinar á rua i.creira
iNmics n. 64, Aldeia Campista. CS :,(. l) O

VENDE-SE 
muito barato um bom sala',

dc barbeiro, com casa paia familia

Dados inteiramente grátis em bellos e custosos prêmios aquellcs que 110. au*
xiliarem no annuncio e nomeação de agentes para nosso grande sorü mento de
sementes de flores de rápido crescimento, especialmente escoltadas. Nossa
Itet» de prêmio, comprclienrtc: be lios relógios, canetas-tinteiro, bracelctes,

anneis.de andiversarios, phonographos,-etc.-.". Os plionograplios são apropriados para chapas
de qualquer dimensões e de qualquer marca, e
6io providos de uni motor dc primeira ordem.
Mede, na base oiu. 8_om,28xom,t(!, construídos de
madeira de lei, caprichosamente snyerniüaaa., A
corneta acústica é lindamente decorada á 'cores
sortidas, com 50 ceiitimctros de comprimento por
40 centímetros de boca. Estes phonographos são'
completos cm todos os seus detalhes c ofícrece-
iriol-os inteiramente de graça. Mahdé-nos o seu
nome e endereço'por extenso*e rciiicttcr-lhcs-emos
à consignação, para serem vendidos dentro dc, 30
dias, 60 pacotes'de semeUtcs1 de flores sortidas
(livre.de todaa as despesas),,. Venda cntlò as
sementes a 300 réis cada pacote e remetta-nos o
dinheiro que apurar dt venda, c nós remetter-
lhes-emos, incontinenti, o prêmio valioso a que
tiver feito jús, e exactamhte de conformidade com
as condições do nosso catalogo que vae junto
com as «ementes. Não. cu.ta nada experimentar. Ir.,..™ ' '

As sementes que uSo forem vendidas d entro dos 30 dias estipulado, devem
ser devolvidas juntas com o dinheiro que poudç apurar, Esta fc»im*SjS&mais genuína .flerta gratisque jamais lhe foi feita, t V. S. ficara eifçaittfc - .
do- coíi os prêmios que receber. Convida mol-o a faier uma visita a no*sa
eSEMENTElfA0 EUROPÍ A-Sec ção dc Prêmios - Rua da Quitanda, ,t.-

— KIO DE JANEIRO ¦ ;'

/» F •' ':'

Ml_ SíT^tf

TTESCTOOS — Confecções de luxo, os-
V pecialidade em toilettes de bailo, tliea-

tn», otífcstns de. rigor; preços módicos.
M!.c.'p.tícdes, Quitandji' 31, (3650 S) Sas,

MÉDICOS

I
í professor da Faculdade de
jilédicina— Cura das hérnias
e das hydroceles—Operações
no ventre. — Vias urinarias.

umores.
Ápscmblén, 87 2 ás 4

f1l_I ílTiTTk! A Tintura irti-a <.
V/\rijl. X. J.*. rt.. rantida. para res-
tituir ao cabello a ma cõr original pre-
<a ou castanha. — Frevo, ioí.oo; pelo-orfio mau 2$ooo. Deposito gerui. ru*
7dc Setembro n. i .7 — R- Kanitz.

Mme. Ciei Cartomante,
diz, com elare-
za, tudo que se
deseje saber,

faz trabalhos por mais difficcis que
sejam, e bota o mal para cima de quem.
o faz. Tem um breve para socego da
sua vida; rua da Constituição n. 29,
sobrado. U°5 J

Ser Bella

ACHADOS E PERDIDOS CX) 
MÈRAM-SE pennas de garça (aigret-

. i<_). J. Lobo & C., rua do .Hospício
uo, 1» andar. (4599 S),;;A

1)ERDEU-SE 
um cachorro de pcllo es-

curo, com uma collelra de couro or-
diuaria. Gratilica-sc a quem entregar na
praça da Republica 11. 33. (44|õ U) J

DIVERSAS
-t.VD VOGADOS drs. Carlos de Carvalho c
XV Miranda de Carvalho, Rua 7 de Sc-
tembro n, 193, sob. Telephone 11. 4.«87|
Central. (3168 b) í>

ALCGA.I-SK 
ternos dc casaca, sobreca-

saca. smoeldngs c clal-s; na rua vis-
coude do Rio Branco 11. 36. sobrado.

(139-ti b) S

A.\"i'h'_ 
de comprar o remédio uconuj

Iludo, saiba o preço da drogaria André.
• rua Sete de Setembro n. u, próximo »
;__iedral.

13:1c! barato; rua Coyaz 11.
ilu-

76, Piedade.
(J 3176) O

V ..\'!>i''\l-SU armações c balcões, copas
V c mesas dc lime! c botequim, a preços

eem competidor; á ma Senhor dos Pav
eus n. 47. (361)0

A IitlGA-SE, quero dizer: AO.
Xl-NOIVOS—Por falta cio movcl9
não desmancho o casamento; (.'on-
snlto a noiva, c vá ao "O Parciue
tios Ouòrnrios", rua do S. Pedro
11. 273, ahi encontrara todo o mo-
lullnrio fabricado na própria cusa
o om quaesau.i* dos estylos ouo
lhe será vendido a prestações.
Podo fazer sua proposta <iuc scra
acceita em condiçcõs W-v?rãTOls._

(J líbaJ) U

CARTOMANTE 
eolentitica garante «eus

trabalhos, 3$ooo. Cattete 58, sobrado,
casa de- familia. (4483 S) R

/"«OMPRA-SE uma rasa livre e deseni-
\J baraçada, de solida construcção c mo-
derua, dc- 10:000$ a 13:000$, tendo duas
salas, trea ou quatro quartos, varanda, co-
zinha, reservada c bom quintal, nas ruas
transversaes dc Conde dc Bomfim, Ilad-
dock Lobo, Fabrica c Riachuelo. Nio se
admittem intermediários. Propostas, ao ar-
mazem — A's Duas Nações, rua liariio de
Mesquita n. 376. .. (4345 ») -o

DINHEIRO 
— Emprestam-se quaesquer

quantias sob hypothccas c anlic!irese3,
juro e caução dc apólice; tratar com ícr-
naudes, rua Uo Hospicio 35,-}° *?™r*£.

Uw& S) M

sob Com Cs
16 honis.

— Emprcsta-se qualquer" t de Setembro 193,
valho c Miranda, das 12 ás

(3167 S)b
DINHEIROquantia; rua Sete de Setembro

DINHEIRO 
— Emprcstam-sc dc 3:000$

a 50:000$, sob hypothccas na cidade
c subúrbios, a juros muito favoráveis e
confiança; na rua do Rosário n, 173, ul-
tinia 

'ealn, sr. Júlio. (4326 S) D

DENTISTA 
— Vcndc-se um motor de

chicote, preço de oceasião; rua dos
Àndradas n. 85, sob. (4399 b).

^^ENDE•SK 
um superior cofre, n prova

de fogo, á rua S. J.uiz Gonzaga 103. .
IPrcço .ticScoo. (M 3639) O |

llcntc piano '1'lçycl,
quasi novo, tle pessoa que ac retira; na

r. Dr. Carmo Netto n. 367. (It .ie-'.') O

\CCAO 
entre amigos — Fica suspensa

. ãté nova ordem por talta dc paga-
mento, c venda de bilhetes, o rifa do ter-
reno da rua da Capella 13, estação de
Anchieta; quem desconfiar apresente, o m-
lhctc para receber se tiver pago.

(4574 S) J

SPLENDIDOS commodos
l nova é cora todo

rua Corica Dutra 65
lLJnov;T'e"c-_-"todo o conforto moderno;• - ¦ - (4334 S) J

r-SCR.lfTORJO, aluga-se
predio n.

¦\/i:. i> ...s 1; u;.1 1 .¦:.',

A. l.Nl>K_-. .
> vo, o um gallo dc

<le S. Iiiliz 11.

bom peru* do roda, no-
de brisa: á rua Xova

3I-A, lí-io Comprido.
(.1 4Soo) O

;;u..i

M
por preço razoável; n

Ct_}, S. Cliriatoyão,
\jTi;Xl)I. 

S . uma casia Maria
nova,

Antonletla,
, liarão de
(R4160) O

"V. K.VUI.SE um optimo "pliacton" fran-
V et-::, com todo. oa pertences; informa*

C' .'- ijh Pereira I.iina, uo Tribunal de
Costas. (J -IM/) ü

de"Ç^EN'DK-SE uma granrlc oíücína
V nilelro c bombeiro hydrauHco, no cen*

tr<' da cidade, lendo boa freguezia. O 1110-
tivo é o dono ter Tpie se retirar: ,infor-tnaçüçs.com o sr.. lfctiiandcs, v.o Café Ura-
eilj fua Uruguayana 15C. (,íí-^- S) ií
"*7 hl-D-EU-SE u"5 moveis paio barbe rc;

^ nal-hia Anua Uarbosa n. s8, Mcycr.
(li 3061) t>

"iriCNU'^-. E um triçycle grande e muno
. leViJjMhj bim caina para carregar ç.ir-

gas, ciiri^ljtirraeluid m;ijütt;;is. mtiifò barato,
l«ra 

'd?'.'cálftiar logar; avenida Salvador de
Sá 11, 'iS.. dt 3p63) II

dc gcamophone?;,
,3^ ,;e ítramophoíf*-*3fie 2»$' 'n ?o'$ootí.' Cçnccriain-st;, rja. Urjú-

guayana 11. 135.'' ;' ',, ' 0/ 480,1) O

X7*''l-VI-E-SIi ,om .liarmoíttSb pikiici'1'lcyet,
T formato, f.raíide, tciidü rl»6úc(n- u:-s rua

Senhor dop.-.Pa.soa n. to. ... OI -133-) •*'

A 
antiga pcrlumaria "A' Garrafi Gran

de", tem uraa garrafa de grande forma
to ás vistas do publico, pendente da saca.
da do predio cm que se acha, á rua Uru.
guayana n. 66. sendo por isso muito .law
náo deisar enganar. (A 35QI» a

A CCEITAM-SE . .
ri. pra dc um terreno em raqueta;

n A. V.

propostas
rreno eu

neste jornal.

com-
car-

(.109'S) J

A CÇA ENTRE
ii. rente c relógio pesando 55 grammas,
que devia extrair-se 110 dia 34. fioa para
o dia 32 dc janeiro dc 1916. (4569 a).:.:)

A GENTES nos Estados,
1\ fabrica <le carimbos,

acceitam-se 11a
,,„,„„ ... .-, gravuras c pia-
á rua Saciict n. 18, antiga Nova ;lo

Ouvidor—Rio, Peça condições a José \a;
vier. (1060 D) .

A SEHHÕRA L. P. queira procurar
. Tu o que deseja na rua Senhor dos. Pas-

andar do
da 

"rua 
Candelária.

(4162 S)R

IHXPLtCÀDGR 
PARTICULAR, FOR-

¦j MADO — Para concursos, e exames,
longa pratica, preço módico; General_Caj.
dwell .310, sobrado. (6083 S) J

FERIDAS, c m p 1 n-
gens, dar-

tliros. o.zenias, surdas, pannos, ço-
micliões, etc, desappareccm rápida
mente usando Pomada Lusitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes 11. 6='
(Largo do Rocio). (A 40.1O

Modista Costura-se 
' 

còm : perfel-
ção vestidos, desde',3í;,

tailleurs a 15$;' prova-se cm domicilio?íeg
ac Setembro n. soo, sobrado. (*5or S)..'V

MOVEIS 
— Coropram-scv avulsos;. ,é

casas mobiladas; pagam-so. bem', re-
cados, becco da Carioca u. 28 -r r.e™»';-
de3. (4353 5) M'

Casas mobiladas, moveis
__ arte e autlguida-

des, compram-se na rua Senador Dantas
104. Casa Souz,a. Tel. 1549. (4425 a' .'
MOVEISavulsos, objectos de

TíTOÇO INSTRUÍDO, chegado ha pou-
iU. ca da Europa,, pretende rel.icionar-se
com uma senhora dc 30 a 45 annos, sol-
tetra ou viuva,' para cora cila viver man-
talmente. Escrever para A. da S.» .Mar-
quês. Posta Restante. (4059 a) S

Residência c cons.: rua Sete dc bdlcm.
bro 11 186, sobrado, das 9 ás 11 e dç 1
ás 4. Telephone 1.591. Central. Consultas
grátis. (4538 SI R

| ;DR. ALVINO AGUIAR ,
;-í;'-i{olestias de estômago, intesti-

ffiósF rins e pulmões. Tratamento
jjis;' anemias, depauperamento ;ner-
^sp,' etc. Mvlcstias de .senhoras,
aíòijsiiltorio: rua Rodrigp.'íilva*'S'í
físlejph. 2.271. C.->JJas i-ás 4 bo-
fpiaí Residência: travessa do Tor

ésjj.7. Teleph. 4.26S: C.,:' -.

TÍR^EDESIO SILVEIRA — Medico e
JLc oíicrador — Consultas das 2 ás 3 bo*
.ra», na rua i° de Março n, to, Pharma-'teta Aljlcdo de Carvalho. (2319 S) R

|Í DIABETES
•'ib^jjrfffcssor dr. Lconissa, da "Aca-

^W§íg Physico-Chimica Italiana", etc,
gaçaiite fazer desappareccr o assucar
enf 'í'5 dias. Clinica geral, aperaçifts e
palitos. Consultório: Rua da Carioca
11. 26, dc 1 ás 3 horas da tarde. (J 283

D3-.ED. KBRSLLES — Do«i>
(as inter-
nas. cre

. ..... e.vias urinarias.—Dispõe de instru*
.njentar completo, apparelhos eiectricos e"iVitÇrõâcopicos. para exanies e tratamento das
ÃjRiim da uretlira,.: bexiga,. rÍP3, recto, in-
testfiij-Vc estômago. Tratamento rápido daMoléstias das senhoras —

Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hosoitacs da Europa, evita a gravidez pof u„ -vlc„ull„ „„, „.„, 0 „.. „ ..„.„„, 
indicaçío seientilica, sem prejudicar o «^(aóè. I10I10 4s8f-tel.. 129..'Villa. S
ganismo. Hemorragias, sifepeiyWÕ,'; pt_.-¦¦ E . ^-ajg*.. .,, __Si_____mmm___

'¦'go^arr^üa sypbüís, hydroceles,: etc. R. 7
(fc. Setembro 96, á/m: 3, ás 6 horas, Had

DENTISTAS
\fAO deve jogar fora o seu ehhapco ne

palha, quando estiver sujo: iaví.o com
ÁGUA MÁGICA, que ficara completi-

mente limpo e novo. Maia duas vez.* po
•terá ainda laval.o, quando novamente ficai
iujo. Ura vidro, 2$noo. Na "A Garrai.
Grande"; Uruguayana 66. . (A 3570 ?

O 
LUSTRE obtido com o BRILHO

MÁGICO, cm qualquer peça de rou
pa, é extraordinário e a duraçüo dos te-
cidos serã piolorgada, com a applicaçao
deste produeto. Vidro, i$ooo. N» A
Garrafa Grande"; rua Uruguayana n. 60.

(A 3567) S

I

IJRECISA-SE 
de um capitalista para um

negocio muito simples e de muito lu-
cro, que dá de 50 a 100 por cento, e pes-
soa «cria e estabelecida nesta , praça; para.
começar não precisa muito dinheiro, ape-
nas um couto dc réis. Carta pira o escri-
ptorio deste jornal dizendo onde se lhe
podo falar, com iniciacs A. X. U550 S) J

P_ 
UEcTsA-SE comprar uma bem montada

barbcaiia 110 centro da cidade. Cartas
a F G. nesta redacção, para ser procurado.

(i-f-fi SI 'S

RECISA-SE dc quem tenha Jc alngír

FICARA' 
a sua casa completamente ii-

vrc de baratas, si fizer uso do UA-
RATOU produeto que não offerecc o
menor perigo Uma caixa, $500, Na A
Garrafa üriuide", rua Uruguayana 11. 66

. . . . (A ,15"o) a

sos 11.
tuarã.

sobrado, do que ali se infor-' (4543 S) 1)

,V TTEKÇAO, todo o canceroso, digo
X"i. ioda ncasra (|iic estiver doente eom
cancro, póilc dirigir-se á rua 2.1 dc Maio
n. 383, que fica radicalmente curada,'por
mrhc. Feitura, nortista. (4-33 S) II

Vl';NÍ;i'',fJi-,SE 
chapas

usafta. u5 i.;o« a

RUA 7. N, 109, 2", mesmo a cJosos
priuçipiantcs, serio professor eiisjna

portufirucüi fnánccã, aritbiuetica, etc,
ile 10?, estando o alúmno ou alumna
K d'

papel pintado p;iril fúrraçfiti
1 c Ç.tio a peça; rua

du Hospicio 11. 190. Ver pára crer.
(R 133-0 O

¦\. KXU!.Sli
V dc caia. -

A . AKAT, ABREU
ÍX. delaria 11. Ci A.

C*

des
"(4468 

S)' J

ruo da Can
• (.i/i7iS).R.

A LUGA-SE (monor aluguel)
jCXmcro -.7, da

_ cRsíi nu-
di rua íi ara, lendo 3. bons

quartos, sãlã, grande quintal, cozinha, ba-
iiheiro, etc: chave.- 11 ria Oreslcs 11. 28,,com
a sr. Garcia. <-|6o,1 b) A

ITiRANCEZ 
cm tres mezes, ensina" 

professora frai
rias; iníortna*sc ú

jTtO-VORRHEAS — Cura certa,
XX c positiva; r.a "Flora Brasil

uma
protessora franceza, culii lições dia-' Avenida Passos 35.

(4638 S) S

rápida
no lar-

(44W S) Bdo Rosário n.

GRAVIDEZ 
 Evita-se usando as velas

antiscptlca.. São inofícnsivas, com- Caixa com "
modas e de effeito seguro. . .-¦ ,. -
vela; t$ooo. Pelo Correio mais $600. De
positarlo: praça Tiradentes 11. 6>,_ |uarcia Tavares.

G cbaca

(s?3_) j

compra-se uma com

F
,'ÃRua (icnaial Camala 134.

(4.173 S) Sboas firma:
sobrado. _ 

ji.Kr . .d. K1A ..V Oarrafa "IraniSe",

t tem uma garrafa de grande formato "ai
.iât.-i. do publico, pendente da sacada do
redio em que se acha, á rua Uruguayana'

•'. cm-'. (,3r isso muito fncv r>:,o ¦*_
deixar enganar. (A 357-) ^

cro
Câmara 124

TJRÉCISA-SE de negociantes para ]lar
X fianças dc casas a bons Inquilinos. Lu-

mensal dc 2 a 3 contos. Rua General'
sobrado. (.(.17.1 Si .

PRECISA-SE 
alugar, por módico preço,

cm casa dc familia ingleza ou amcri-
cana. um coipmodo com meia mobília c
pensão, cm rua não distante do centro,
nara um nu dois rapazes distuictc.. Pro-
postas a J. I . A., nesta redacção.(Sjuss) B

DENTISTA
DR. KOBERTO DE SOUZA

- LOPES
Professor do curso odontologi-

co da Faculdade de Medicina
Ttabalhos garantidos

Preços módicos
Rua Assembléa, S<5, I* andar

Das 12 ás S
(J. 828.

Creme de Belleia"Oriental", único
eem rival, para
manter a epider*

me cm perfeito estado de hygiene e
belieza e ¦ pelas suas qualidades- ema-
lientes e refrigerantes, embranquece e
assetina. a' cutis, dando-lhe a transpa-
reucia da' juventude. Nâo é gorduroso,
é o.melhor para massagens e faz adhe-
rir o .pó de arroz, tornando-o comple*
tamente invisível. 3$ooo, pelo Correio,
3$500. ¦. Vende-se nas perfumariás e
pharmacias. Deposito: Perfumaria Lo-
pos, Uruguayana, 44, R'0- Mediante um
sello de ioo réis. enviamoj o catalogo
d.e Conselho? de Belieza. 'ta

TRATAMENTO ELECTRICO
A D MIC1LK»

Pura moléstias nervosas, irapotnnci.t, neurasthenia, dyspepsta,
prisão dti ventre, etc.

Consultas grátis, verbaes ou por carta, das !> da manhã ás 7 da
a.1 noite — Dr. SI. T. Sandeu
Largo da Carioca. 13, I* andai', S 4355

ACTOS FÚNEBRES
Maria José Ribeiro da

Fonsecai

Perolina Esmalte §>$&$
cutis. Exijam sempre este preparado. Ven-
de-sc cm todas as perfumariás. Vidro
3S000. (i.t- S) A

Cartomante scientifica —
única no ge-
nero — Rua

Ceneral Cama-
(A 2(JQ0

Consultas gratia
Por me-
dicos ó
operado-
res ospe

(SINHA')
Diva da Fonseca Lisboa e fi-

lhos (ausentes), Raul Ribeiro da
Fonseca e senhora, Alice, da Fon-
seca Brandão, seu marido e G-

lhos, Belmira da Fonseca Duarte, seu
marido c filhos tangentes), agradecem
a todos que acompanharam os restos
mortaes de sua pranteada mãe. sogra e
avó, MARIA JOSF,' RIBEIRO DA
FONSECA e de novo convidam <para
assistir á missa de setimo dia que, por
sua alma, será celebrada amanhã, quar-
ta-foira, 22 do corrente, ás g horas, na
matriz de S, João Baptista da Lagoa,
hypothccando desde já 03 seus agrade-
emientos. J 14-l.í
¦_.MBBH_BWHBBBMMBBBB8S£"

Judith Martins de Araújo
Baptista

Dcocleciaiio José Baptista,
Manoel de Sá Araújo, senhora e
filho, José Augusto da No.oa
Araújo c senhora, Rubem Tci-
xeira, senhora e filha, Virgínia

Martins da Silva, Maria da Gloria
Martins c mais parentes (presentes e
ausentes) participam que a missa dc

I

i
Alberto Vieira
Clementina...... dc Jesus Vieira,

José Vieira, esposa c filhos, A11.
tonio Vieira e esposa, Ma
Vieira, Verásimo Soares Caní.
so, esposa i filhos, Carlos da

Silva Rocha, esposa e filhos, Affonso
I.opes dc Oliveira, esoosa e filha, agra-
decem a todos quo acompanharam os
restos mortaes de .eu pranteado espo-
so, pae, sogro e avô ALBERTO VI EI-
RA, ,e de novo, convidam para assistir
á missa de sétimo dia que, por sua
alma, será celebrada quarta-feira, .a
do corrente, ás o horas, na matriz da
Gloria, confessando-se desde jú éter-ii.iiiientc gratos. fT. afi-o)

=_3 |

-..; .üal
'¦¦%M

. • 1

¦ ¦¦ViSIÊ

Celice Beatriz da Costa
Araújo

ciallstasem moléstias dos OLHOS triimo dja de sua sc.m obrada
ItUVlOOS. G.IUiAl>1%. e »¦»•«', |.C3p05a, íi\}u% irmã, cunhada, prima c
enferiiii.dttd.es das senhoras, pelle, sobl.inlia JUDITEC MARTINS DE
sypliilis. venereas, blenorrhttgias e, ARAUjo BAPTISTA, será celebrada
das vi«sgenlttiHSue itrlnnrias dütto*, la . ¦ tle N
mem o da mulher. Tndus os dus'
das 3 as 8 horas dá tardo. Hu 11 Ho-
d'ign silva h; 26.1* andar 'entre \s*
seiiiBlía o 7 de Setaratro. Consulto*
ri» peroitanente appar.lhado oom
todo 6 material p%icis.» para os exu.
mes e o-* tratamentos constante des-
as especialidades 2183

S. do Carmo, e desde já se confessam
sttminamente gratos a todos que com-
parecerem a este .acto d. religião.

(B 4482)

Mme. Esmeralda ÍS„ %
S. Goncalo, para a rua Sete de Setembro
n. 200, sobrado, próximo à praça Tiraden-
tés. Cu S) .

DENTISTA
R. .Baldas Von Plnnckenstoln
Esp. em obturações a ouro. platina,

esmalte e extracções completamente
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
fdoT_'-_|. alqu or trabalho e acceita paga-;
aicntc/s parccllado3. Das 8 da manhã ás j
8 Ia'noite, aos domingos só até ás 3)
horas.- Rua Marechal Floriano Peixo
to n, 41 (sobrado), próximo á rua Uru
euavana.
¦n.—~:

Perolina Esmalte p7radUodquePard:
quire e conserva a belieza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Bcllcza de Pa-
ris, premiado na Exposião de M'Jano.
Précos 3$ooo. PO1 DE ARROZ PERO-
LINA, suave e embellczador. Preço 4Í-
Exijam estes preparados, á venda em to-
das as perfumariás e 110 deposito deste e
de outros preparados, rua Sete dt Sc.
tembro n. 209, «obrado^ (13- S_v_

EjacuiaçOes pre
matutai, fraqitf .

za sexual ciuma.
grecimento rapi.
<lo. depauptra-

mento"de torça>, curam-se rápida e -adical.
mente pelo poderoso ionico muscular VI-
NHO DE CACAO IODO PIIOSPHATA
1)0, de A. A Castellões. Vcnde.se & rua
dos Àndradas 43. Drog. Pacheco. (J 23S) S

li.peten.ia

fflTISTA

Poda
-¦*»

\hmmL
legitimo

Tenente Fernando Car-
neiro

Odctt Cordeiro Leite Carneiro
e filha participara a todos os pa-
tentes e amigos que mandam re-
lebrar missa de i° anniversario
de fallecimento de seu iiiesquc-

eivei marido e pae, amanhã, 22, ás 9
lioras, ua egreja de São Francisco de
Paula. Antecipam sett3 muitos agrade-
cime.tos. (J447. 1

I
Haydéa de Moraes Jonesi

Destruidor sem igual do
mosquito*, baratas, etc j
Kfleiti) seguro e garantido,
[.ata 1S-.00, polo eotreio
18«0J. - .. Kau habor. -
Hui Marechal Kl-rlann 119,
defivnto & rua Camo ino.

J 3621

Thcophilo Sylvcstre Joncs, sua
mulher d. Ricardi-oa de lioraes
Joncs, seus filhos, filhas, genros
e noras, profundamente penhora-
dos, agradecem a todos que com_

-partilharam 110 doloroso tran-se, não .£'}
na enfermidade como auitnpanltan.la á
ultima tro.ads, o corpo de sua csrím.i-
da fiiln, irmã c cunhada HAYDE'A
DE MORAES JONES, c os convidam,
bem como a todos os parentes c pes-
•soas de sua amizade, para assistir á
missa (le sétimo dia que pelo repouso
da sua alma mandam celebrar, amanhã,
quarta-feira, 22 do corrente, ás p ho-
ras, na egreja dc são Francisco Xa-
vier, freguezia do Engenho Velho, pelo
que desde já antecipam mais tuna vez
eterna gratidão. (IU5ÍÍ2)

f Agenor da Costa Araújo, Oe>...
cilio da Costa Araújo, Zénaide
Beatriz da Costa Araújo, .ba-
eyr da Costa Araújo c Joicphi-
ua Vianna Araújo convidam os

parentes e pessoas dc amizade a aísis-
tir á missa de 7" dia (pie por alma da
inesquecível filha, irmã e entenda CE-
1.1CE BEATiv.2 DA COSTA ARAU-
,10 será celebrada amanhã, quarla-fei-
ra, 22 do corrente, ás o horas, na ma-
triz do Sacramento. (A.iúo.)

José Garcia
FREGUEZIA DE CARRAGQZELfó

— PORTUGAL

Antônio Garcia convida sctn
amigos a assistirem á missa do
irisesiiuo dia do passamento de
seu sempre lembrado e est.cmo-
so pae JOSÉ' GARCIA, £;iti..iJ.

em Portugal no dia 22 do mez p. p.,
amanhã, quarta-feira, 22 do corrente,
ás 7 i|3 horas, na egreja de Santo An-
tonio dos Pobres, confessando-se desde
já eternamente agradecido. (4465J)

I

t

TflíXDlv.\. aK c compram-se
t dos, "mobilas par.i hüarto

., loja.
mida

salas, etcl,
r«saos ii?. 4 c

(S 42.1.1; o

dei

PAHUEAR reni navalha c sem sabão su
1> com o cremo ". liiumax". Não irrita

a i.cttc e o- pill os tornam a., cre-cer nor-,
iriaimeate. L'111 vidro para 20 barbas 2$;
Klu correto ,i?ooo mais. Deposito

,iaor ['ompeu 190-rUio.'
nm

(4143 S)]

RANDE
T grande terreno, casa, ngua, algumas

arvores c perto dos seguintes logares: le
tri)polis, Therezopolis,' Friburgo, lloeca do.
Matto, Iiiliaumh, Mendes, etc. K' negocio
dc urgência c sério. Cartas com todas . s.
explieacões necessárias b preço mínimo a
Maurício, licite jornal, (419=0) H

Í. 
AHRAFAS VASIAS — Vabricação Pau •

T lista, typo champagnc-cor.a (ou
lílaclt-Vrii'.ccr,s). Capacidade de accordo
com a nova lei do Imposto de consumo e
diversos, para cerveja,' vinho, licores, ço
iriuc, ele. Siock permanente, 110 deposite
"Santa Maritm". á rua General ISruce 06
S Clin. cvão. Tci. Villa, 234-'- <5!Ifs M

1. IÍNSAO—Cattete, 94. Magníficos apo-
X s"cnto5, .Icíieiucmeotc tnaUtlados, com
roupa de 

'cama e cnm' pensão, para ia-
milias c cavalliciros do tratamento; -Acce'-
tam-se pensionistas á mesa e fornece-s.
peníão a domicilio. Preços módicos, rc.
Còhtral 3.314. "• .CsS^o. S) b
*f 1—-,,'. , ,,..-.—,-...
TF. RECISA-SE dc um soclor.com 5 'contos.
1' para negocio garantido. ¦ Vantagem de
cento por cento e retiradas mensaes de

cartas nesta tolha a O, O. O.
(4:70 S) S

— Acceitam-se mais alguns

200?;

pr.xsAO
milia fluminense, asseio
Visconde dc Inhaúma 11

(t ¦ fartura; rua
Hu, sobrado.

(aaUoS) J-

¦\"7i;Xl)i;M-Sli e couijiraili-se moveis,
V toda câpccíc, commerciaes e domésticos,

pianos, ei..*;' na rua Senhor do. Passos \$.
¦ (S 43") U

".T"!'. 1)IÍM-. K um hom cofre 11 prova Je
\ ifogo c uma machina 9^i-. com chassi

c tripé; na riia Senhor tios Pasmos fl. »S.
CS 43no) ü

XJ KNDK-S1Í um lioni piano, de hom au-
. tor francez, perfeito, pnr eoo$; na rua

í.. iteopoldó 11. 1. |. Cdade Xova. (84633)0

TÍ7"i;NDEM.SK uni bom piano Pleyel c
um dito allemão, com cordas * cruzadas,

perfeitos, nor 'preços •módicos. Ao ll'ia:io
tio Üurti, do Guimarães, rua dtt R'athuelo
11. 425. (S -lOSo) O

A^IAMiK-Slí uma macliitia de escrever.
\ " Mcrcírdcs", comiíletameàtc nova, á rua

cl.» illospicio n. 3S, sobrado; trata-.o com
o sr. Conçalvcs. ./ (J'.is"''') U

ArKNlM-tM-Si; uma macliino photographi-
ca^ijXiS c mais ntcnsiliosj tudú muito

barato; rua- Tavares Guerra 11. 64, Ponta
<lo Caju', (A 451?) O

collyrio loura
NOME REGISTRADO

fiASA-— Affonso ItCRÒ — Ao
V^Grnntle Bu.tit.i.o —¦ Pazcndas

. Armarinhos, líua Voluntários du
1'itti'iti M150. Tel. 1S7«, Sul,

(ü 2**8) 8
/ 'ARTOMANTE diz tudo c faz qual-
V (|iier trabalho que desejares para o
liem, não usar dc cerimonia cm fal ir no
que (leíejarc> c trata dc feridas ehronicas
o outras duenças. Estrodn Iteal 590Í —
Cascadura. (joo .) J

Cura inflaramaçõfis o purgações
dos olhos.

Phnrm.iciii MOÜUÂ BRASIL
37, líua Uruau. yaiia, 37

Dlt. SIIiVINO ..1ATXOS — Ex-
traições, absolutainejue sem dòr, a 5$l
dentaduras a 5$ cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturações a
S§:. í Trabalhos garantidos e pagamen-
tos em prestações. Rua Uruguayana [
o, 3, esquina da rua da. Carioca; das
7 da>. inanlil ás o da noite. Telephone
n.-1.555,-Oentral. (J 4593)

' : DR. SILVINO MATTOS
Laureado com grandes prêmios 5

medalhas de ouro cm exposições uni-
versaes e .interniicionacs á que con-
cort-eu. cotil trabalhos dc sua profissão.
E.íracçõcs dc dentes, sem dôr, a 5Í!
dn.tadtiras a 5$ cada dente; coroas d.
otiifcdc lei, tie 155 a =5?; obturações
a ;.§; -bridga -Worlt a 10$ cada dente;
coriertos em dentaduras a 10?; etc.
Tra.ãThos garantidos c pagamentos em
prestações. Rua uruguayana, 3, ciinto
da .rua .da Carioca; das 7 .a m.".nliu M*
9,da nbite, todos os dias.

Tel ophone — 1.555 — Central.
.. 5 .1. r (J ___H

Discos
de

Operas

,1 2S. Só este mez, para
reduzir o grande stock.
Qu lquornper.i. Queiram
veiillcar oti pedir d ta-
loiros F. Faulnnix" 119,
rua Marechal Floriano,
119, defronte a rua Ca-
merino.

J 0023

Maria da Gloria Souza
Valitnt

Folhlas
m~. -

tú
Ilellissimo sortimento.
Pro os som coupetid "r.
F Faulhaber, 119, uuv
Marechal Floriano 11'.*,
defr.nte à rua Hnmc-
rino.

J %>2

Paulo Vieira dc Souza e fami-
lia mandam rezar uma mii-sa do
7° dia por alma de D. MARIA

DA GliOHIA SOUZA VA1.IM, na
egr'ja do .Senhor do Com Jeíus do
Calvário, ás <i i|. de atuar.itã,_ quarta-
feira, ea; para este ;ici'> c;av.Jain ;i3
pessoas de sua amizade. (J-l+78)

Alpheu Nogueira
Dario Nogueira, Gcorgina

(Juintanilh. Nogueira e filhos,
convidam os - ..rentes e amigos
-para assistir á missa do trnresi-
mo dia ([tie será celebrada ama-

nhâ, 22 do corrente, ás 8 i|e, peio
eterno descanso <la alma do .tu in-
o.iiteeivel filho c irmã. AIíPHjUiÜ
NOGUEIRA; na egreja do Santuário
de Maria, rua Cardoso, Meyer, pelo
(pie desde j;i antecipam seus sinceros
agradecimentos. (f; 4('-7)

Elisa Carolina de Macedo
Iiamaya jimolheo da Costa,

lacy da Costa Mcdina e José de
Souza Medina Júnior çommuni-
cam a seus parentes o amigos
íiue a missa de primeiro anui-

yersario <lo fa.llecúncnto ile sua
mãe
MACEDO _
23 do corrente, ás 8 112 horas, na (gre-
' 

de N. S. do Monte do Carmo; pra-
dc*(le jú áquclles que comparece-

t
boa

sogra ELISA OAROUNA DE
IO seii celebrada quinta-feira.

)¦•'¦
tos
tem (J-

Alcides Pereira Pacheco .
Os pães e irmão:- dc M.CHilvh

PEREIRA. PACHECO conuntuu-
cam o seu fallecimento liontem,
ás cinco horas da tarde. O en-
tetro sairá hoje, ás mesmas lio-

do Necrotério da Policia para o
do Carmo. 409= •

f

/CARTOMANTE trabalha cora 3
V.'desi

T^H.VDli-S'. por 30$ uma boa e:d>ra lri-
> tciv., com cria de 4 mezes; ru.i l*aula

fllrito n. (59, casa II (A:idaraliy). , ,,..., (,,s as 0
^.___ _„i_ ! Uuarque uc .M.-.ccd.

' 1

_ baralhos
ibcotírc qualquer segredo faz trabalhos

pcltf oceultismo' tróssué um tuHsmaii pari.
.'13 moças solteiras, t outro nato realizar
rietrocio;, laz a paz no lar doméstico, etc.
Consultas ej.oo, das 8 ás 8, rua do l.a.
vr.i.i. J -.2, casa II. ¦ ____ _\_

Nicoletfi — 'Pre.
futuro por mais difficil que seja;

consultas, segundas, terças e ícstiis.
sú para senhoras; rua
n. 5i. • tillto SI K

/¦"1KAM0. II0N12 c chapas — Trocam-
VJT se simples a $500, duplas a i.. Ven-
ckm-.c üc Í5"° íi 3$
cerum-sc praniopliouci
rua Uruguayana n. 135.

compram-sc, Con-
o compram-se, á

(.(uo S) M

HYPOTIIECÃS na cidade c subúrbios,
lIcs ou pequenas miuinns; rapi-

dez c juro módico; informa o sr. Pimenta,
rua do Rosário 117, sobrado, fundos.

(451" S) B

H. 
. OTHECAS — Qualquer quantia na
cidade c subúrbios; com J. Pinto,

av. Kio llr.mco, 151, 1" andar, sala g.
U=3?S) li

/.ARTOMÀNtfE mroc
V'diz o

¦Vrri.VJ.H-SK um bom cofre marra J. C.
> 'PeUold; para ver c tratar á rua Dr*.

Corrêa Diitra n. =5. 0< 4555) O V. O
.AR'l-OES U11 VISITAS,

urives Cr., papelaria.
cento

t335i

cabras paridas, dc ra- l I • V:
para nuem nutzcr ¦

•. -"l-.XIiKM.Sli tre
. .1 leiteira, propri . . .

especular com ti venda tio leite; trata-
ú rua _. r.uiz Gonzaga n. So, (R45.12) O 1 *J
¦\^KXDETí5Ê!r4~riiã IJaídoclc .f.õbõ~.|Tr,

V dois lindos Fox-Tcrriçr, puro san-<uc;
capões criadores de t p ntos e urn Eo(ji"io a
ga., com (juatiü focos, forno, etc.

(I! .|3i«) O

TTK_ii ti-SI" um cSo de fila, com 7 me-
\ .es dc ediufe, e tuna .trata Angora; tra*

ta*sç á rua Primeiro dc Xlarço n. sr. com
o Tones. (It 4.199) Ü

\JTKNDK-SK um cofre dc -ferro á prova* dc foco, por módico preço; tr^ta-sc com
o sr. liraga, na Pharmacia Central, largo
do Machado. (R 4-,..19) O
"\Ti!.\'llIvS 

. um botequim c:':n b,Ki copa
? p armação, pnr preço razoável; s»-ra ver

e tratar á rua do Engenho de Pentro =3.
(R 430'..) O

Af K.VUE-SK uma hoa cacliorra, raça dos
y tliias, Ijsxi para quintal ou/chacara, co:n

fieis mezes dc edade; para informações à
irua do Uczondc 11, 65, armazém. (K.15S1} O
TtTEXDE-S1? — Os senliarcs já viran. os™ preços i»^rrtto5 da Casa e Fabrica du-move s, colchões e niai.-.s Arnaldo, ern frcii-te .1 t.,.vão da Piedade? Venham ver c<___¦ <.} 460O O

.Sócro:s) r
— Precisa-se de- uma paru fami-
le traumeuto, cem :iá seguintes

accotmuodaçôcs: i" pavimento, e sul.is, 1
nlcta, 3 quartei!. có^a, disiienía, banheira,

ígua quente c fria, w. c. c cozinha;
_» pavimento com 3 a 4 quartos c w, c'„
jardim e quimal cem dependências para
ctuado, nos bairros de Uolaíoso, Larau-
jeiras c nas inimediaçõcs do Cattete, Pre-
í;l> .tooÇooo. Informações na Livraria Crus
Cotninlio, raa dc S, .losc 11. .--. t.nróSlK

tTYPOTHECAS no
XX módica
Cordeiro tj.
áá tt. com

centro c subúrbios,
commies&o; na rua Arehtns

if'i, loja dc ferragens, das 8
Freitas. (2771 ü) A

GALLOS
Com applic.ic.ao do remédio dc K. V.
1'into, fica-se livhre deste flaeello. Vctt-
de ua "A' GARRARA GRANDE",, rua
Uruguayana Cii. Vidro e?ooo. (A 3574) S

PUECISA;SE de

barato que noutra parle,
mara ia"i, «sobrado.

noivos que tenham
crr

dfi'

General Ca-
C-137-* S) S

AMERICANO
DR C. FIGUE1
SEDO espeeiali»
ta em extracções

complet .:ii-n
íem áòr e outros trabalhos sarantidos ;
tystrnu aperfeiçoado, preços 'Dodiens. e
cm préstaçõis. ias 7 da manhã ás.9 da
noitt, rua do Hospicio 11. 222. canto da
avejiiJ» Passne

DENTISTA AMEKI0AN0

GRAÚNA Este
tônico,

az nascer cabelloã
;tí'pa por completo.

Vende-se na casa l
odrigo Silva. n. 36-

maravilhoso
tiuico , que
e sumir a

NOIVA,
R 4203

Casamentos

Rosina Lopes de Mendoftça
(FILHINHA)

Rosina Mendonça e £i hos con-
vidatii os parentes c ..migQi di
inditokt e inesquecível IFILHl-
NUA, para assistir ã missa dc
7° 

'dia 
que'poi sua alma será

gentilmente rezada pelo sr. \i;;ario
monsenhor Isauro de .Medeiros, quinta-
feira, 23, iU 9 horas na egreja de São
Joaquim. Antecipam agradecimentos.cw.J'

cemitério

f
Agradecimento
Rosina Mendonça, filhos, raa.il

parentes c aiuiüos, de coração
radecem tft todas as pes.-jas

que acompanharam os re;;os
mortaes da Enditosa c qnenda

FILHINHA 'ME.N'DO.\C;.\ c bem as-
sim aos que enviaram telcgraminus e
cartões (le pezames. A todos, eterna
tidão. U*93>;;ra

f
trata-se com
b rc v-i d ride,
nicsnío sem

certidões, ci-
vil, !S$. e religioso, zo$, com Bruno |
Schegae. á rua Visconde (lo Rio Eran- [
co, 5;, sobrado, á praça da Republica,
todos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados qualquer liorn.
Teleph.' a. 4-542. Central. M 17-1'

HVl'0'l'Ujuros
YPOTHECAS de 2, 3 e 4 conto?,

módicos, negocio directo com
D. Ferreira,- rua _5o Giristovão n-, des-

(4409 S)J

Cura rápida infaüivcl
a "Flora Brasil", uo
3. (4.103 . ) »

. orníado pela Faculdade de Medicina do | ss_
Rio dc Janeiro. t*petmado cota medalha de j
ouro e cruz dc mérito Industrial, na í;.xjjo j

j sição Internacioyalj de Mlbno. I
alugam.se ?alas c quartos ! Extracções de detessem dar.tde 5$-a lo^oeo

moças, com todas es ; Uertadiiras de i-ulcanitc,, cada
commodidadcs, na avenida Gomes Freire !_ dente. . . . .. -...'.-.. • S_"«a

r*„. ./.«-.o^.í-í brasileira Rosa JardimLartomante ;n.-piradü e verda.
deira. Consultas 2$; becco da Carioca n.
26. Entrada pela rua Silva Jardim, fc-
lephone 11. 158. (t8.0 s> >

condições
muito favoráveis cm uma ou

mais hpothecas ua cidade ou subúrbios até
ao Mcycr, com o sr. Júlio, rua do Uo-
sario 172, ultima sala. (..5.U S) K

50:000$ 
«'P'^'"-" em

1>F.N'SA0,mobiliados

n. 29, palaeete (3080 S) J

1)R0F£SSQR 
americano (Teà'chcr Ame-

ricau) Icccíona aos alumnos 'em'casas
de mias familias. Trata-se na praça 1?.
11. 30. (4215 S)K

TMi'O TFNCÍA —
X c ínoffensiva; i
largo do Itosa^o 11,

IMPOTENTÍA 
—

rafas dc catuãba.
Cura-sc com as gar-
remédio vegetal, viu-

do do sertão i.'o Ceará, Knc.jutra-sc na rua
.auto Christo n. 99. (4190 S) U

LIXDA 
sala dc frente c (|itarto espaço-

so, entrada Independente, para casal
com hoa pensão 170$ j Assembléa n. 25.
sobrado. (ioüj S) .1

/ lOJIPRA-SE
\J juias velha
qualquer valor;
çalves Dias

Qualquor quantidade de
, com ou >cm pedras, de
jmyn se bent; nã r^a Goii»
3;, lualliena ValentímJ te-

t-ÜJ9 Si Jlephouc 994, Central,

7.ART0MASTE rtstrangeira,
\J dadeira em íc^ia tra baliu

uniea ver-
os; rua La-

(4546 S) It

p ARTOMANTE mme.

Haddock l.6'oo 11. n.l.

Annita ilá cor.-
i, ã- S da noite.

taoi.S) J

I. 
hNS.ÃO distineta

Perita coziu'
ncral Câmara 11.

mesa e a domicí'Ío.

Coroas de ouro de lei, dei 20$ a 405000
Obturações dc dentes, de. 5$ a. . 10J000
Eriilitc Work, cada dente,. de

20$ a.  30S000
Concert .s dc dentaduras. . . . io$ooo

Trabalhos garantidos e acceita pagamento
cm ptp. ações. Todos os dias. Riia di lio:
picío, '2Z2t canto da

OMQMM bronicase
. ecen t es.
Quereis fi-
car radi -

calnictitc curado cm poucos dias?, Pro-
curae informações com o sr. Fcijó, que
gratuitamente as offerecc, não conhe-

, cendo caso nenhum negativo t rua
Theophilo Uttoni 167. (U =..«

enida Passos. DOE. (AS 03 APPARELHO DSGES-

Especiaes e de todas as procedências
encontrareis por nic dicos preços á

1 ° de Março 26
Esquina Ouvidor*

OUILHERSV3E CARREIRA

PHARMACIA
Vende-se em

logar, depende
forma-se
bica, 34-

nosubúrbios, umci
de ipotico capital; in-

com Amorim, rua Assem-
(J4148)

123. Í4 i-=4 S)

PINTURAS, matcri.es 
dc Ia qualidade

a preços baratissimo?, Casa Central;
rua Riachuelo n. 4-'S, antiga ca~a dc pia-
noí. (44.19 S) J

PREPARATÓRIOS — No ';.Curso 1 ,y
X pedeutíco", â rua' da Carioca h. 77,
Telephono 853, Central e Official. Funítt,-;
do a 1 de jullio de ior, Director: Dr..
Washington Clareia. Aulas vespertinas.'
Ambos os sexos. Todas as matérias .10$
mensaes, Sclccto corpo docente. (31 .içiSIJ.

il Dentista Kut^.df S' de°'.o p.t\TtVQ 
E DQ 5VST

nos. Trabul-ios baratisítmos com
-mentos parcellados; rua São José
! ia andar.

paga-

(atsi'S)"X

DENTISTA

pAUIOMANTEV. IhatVom 36 c
passado e o tuturi
ouei! 'íc Pombal r

Mme Noguetrai traba-
rtiis, du o presente, o
, por 2$ouo; rua Alar-

o .Não _,c engatiá.
(•-•Sló S) J

Xi I.MHC-SE mna r.icca lourhl.l.-puro san-T( filie, com <",i !e poucos di;.-., afiar.-
e.iJa em 114 . ir rafas de leite, por ->-i>5;
ma ...-1'iiel Rangel n. 33, Cascadura.

(.1 4-..S.-I O
Vn:.\'1>KSt.SK Mllinhrs iLegliorns a 10$t e pintos desde icS .1 dúzia: rua Co-rone. Kangel 11. 33. Cascadura. (J40S t) O

/"••AlíTOMANTE D. Maria Emilia, a cc-
V. lebre c 1» do Brasil c Portugal, ecu-
sagrada pelo povo turno a maia perita,
confiança cm scas trabalhos ipic desafia
ar. qnc se dizem m.diums t ciartvidentes,
«r/.rttas e proícssorea dc scicnnas uçcul*
tas; ás camas, l.imiUas do interior c fera
da cidade, consulta por c.irtn <cm a pre,-
sença das peasoas, única, neste gênero;; ú
r.ia Evaristo da Veiga 11. 136 A, sobrado,
c:ua Ce f.imilia de leda a seriedade.

(MlM.S)J

ADVOGADO COMMERCIAL -
Acções, cobrança de notas pro-
missorins, contas coinmerciaes fal-
lencias concordatas, penhores, de3-
pejos, minutas de contratos c dis-
tratos, registro (le marcas de fa-
briea e de commercio, habilitação
paia percepção de monte pio civil
e militar, divorcio de porlugitczes,
podendo casar novamente, privile*
Siios, etc.; com o dr. A. Leal. rna

da Quitanda 130, sobrado, as con-
sultas !;ão grátis. J <k6o

E 1.1

T.IANOS — Afinam-se por CS e coiieer-
X lam-se por preços baratissimosi receljc
chamados, ã rua do noticio ido, loja,
papelaria Teixeira. ' (159C S) J

XJKECISA Sli saber a residência da sra,
i d. Judith Vianna Moreira, que pôde
vir á rua de S. Pedro 3". onde se dirá o
motivo. - (4541 S). R

trabalhos a ou- |
ro e dentes arti

ciaèsi. Gaoincic nrònta<lo com appare.
lhos modernos dc electricidade. Preços
••o. icos. Dos - ás ó horas. Domingos

iftc ás 3 lior.ts.' Travess;,. de S. Fran-
dsyo de Paula, 121 ¦_ ,
I «:¦

DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
cuidado. Exames pelos

TieTtor Corrêa. ra!os9 X, do estômago,
specialista em 

| ifítestllWS, COs3ÇãO, filll-
tnões, etc. Cura da astli'
ma.-Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos po-
bres ás 12 horas.

1! .932

PENSION DES ALUES
Alugam-se, nn rua Corrêa Dutra, et),

bons e confortáveis commodos com
c. .elidido?'hriii-hoí, quentes e frios, cc-
zinha de i* ordem, electricidade c tele-
plione, por preços módicos, (eílij Jj

0 SR. É NEGOCIANTE?
Procure saber se lhe convém annun*

ciar a sua casa no "Jornal das Moças ,
revista ülustrada de grande úrculação.

CJ 4*>. )

BOM EMPREGO DE CAPITAL
Vende-se um solido, novo e confor-

tive!. predio com 3 salas, 4 quartos o
mais dependências, á praça Nictheroy,
14, Maracanã; visível
ás 15 horas.

diariamente ate
(M, 4108)

PARTEIR AS
! "OESSOA doente com fra&ncza pulijionar,
j X deseja encontrar um . commodo com
i pensão em casa de familia. cm Jacarcpa-

líiiá. Paga .adeantado., c não hz questão
1 de luxo. Quem estiver nas condições díri-

ia-.e pessoalmente ou pur carta a Oscar
Maia, rua S-de Dezembro 70, casa i.Ma.n-
¦'ucira. (4244 S) S

f 'HOMM
\j cartomant

! MVSTÊttE — Grande"incdium" intuitivo, làü-
rctdo pelr.3 imprensas brasileira e estran*
acira, tem percorrido diversas cidades onde
íoi admirado ptlos numerosos clientes da

I celebre "Madainc Ztztna" e outros acou-
tetíimentos noíavdf: f!;á consuOcas paradescobertas de qual(|uer espécie, na rua
df CnttctC C0£, .obrado; das il ás 6. Mr.
Edmoud. (4600 Sj J
¦jliTOVEIS novos c vsadòs r.ão ci ¦¦.-.
ilX l:(

rem
item troquem sais moveis &e:n vi.itar

a Colchoaria do Povo, que é a que maior
sortimento tem e que mais barato vende
no subúrbio, â roa -'4 de Maio 503. Te!.
Villa* 17X5. entre Sampaio c E Novo.

(-•755 S) B

TRASPASSA-SE
niltAÍ PASSA SK _ Prec!sa-.c de umX sócio para armarem, que disponlia dc> :30o?, sendo este em bom ponto c boa ,copa, cüanJo al-erio lia dias; para tratar POFEE — .cr.de
a. rua 7 dc Setembro 37, com o «r Ih-.'^-' va de foso pos••"--¦ (45"'!') ií

/"•OQUELGCIllí — Dr Abel dc Noro
\J Titia, livre docente dc .Thcrapcutica
cara em poucos dias; cons:
Jiló* St, ii ás 2 horas.

 j arte, fiutigutdades, e:c.; rua Senador Dan-
/1AUUÜCÍNHAS. precisa-se comprar duas j tas n, 45, terreo E líibeiro, íiq
V. pira eutreita de lciie a domicilio; rui

tn Asfem- | ]\TOVF.IS osado«, compram-sc, ir.aiaMa-
(40119 S) .1 I ÍVI. ções completas, avulsos, objccio* d'

T)L'\ Silva Manoel — Aluga-se o predio
Xi ::. 107, assobradado, com seis com-
modos,' banheiro e \V. C.J as cbaves estão
no beco da Latia n. 12, onde se trata,

(355S 
¦

c moléstias de
mulher, o DR, H.
DE ANDRADA,

epieíáSisto, trata de ctrriinemos, ulceras,
Miemorrliagias; e suspensões dc regras, ta-

zendo apíjcrecer o incommodo rcgularmen-
te, tendo corno enfermeira mme. JOSÉ-
PHINA GALLINUO, parteira do IIoupi-
tal Clinico de Uarcelona; consultai dianas
rratis ao.» pobres; consultório e residen-
ela: rua do Lavradio n. m, sobrado.

(,8jl S) J
ti —

QOHRADO — Aluga-
O dois andares, da ru .
mero 00.

se o sobrado de
Candelária nu-

(¦1153 S) R

üi! Carteira- a ^j?.^.
longa pratica, aiicndc
t.i parturtentea cm sn;
Cafnerino 105 •

mme.
com

chamados. Accei-
residência, á rna

(94* SI J

CliXIIORA viuva ba pouco tempo, de-
.D seja relacionar-íe com pessoa ütte;i-
ciosa, (juc a auxilie. Tem 32 nnnos, <1*
brasileira c oecupa na «ociedade um locar
de destaque. Gírias a '•'.. X. <i"57 S) J

QEI.I.OS do Drasil — Compram-se nu
O trocam-4e altos valores, oític':ies e do
império. Offereccr no largo do Rio Com-
prido n. 4. (¦¦<¦"' S) R

PARTEIRAíl
õiãà dê
cs.3 das

ao Ouvíi
bos.i.

ííü, satã 11. 3 — Bar-
U°-fi S) .1

rpRASPASSA-SE per motivoX uma liii.l, pensão c:u rua»(

cotn
;;rgo <Io

c um de íerro á pro-
módico preço, trata . c

. Braga, na Pharmacia Central.
Machado. (15.-S S) U

MOVEIS 
_ Concertam-se,

cmpalbam.se cadeiras, pi

S-'
lustram-se c

, preços baratos,
na otficina de marceneiros; rua Visconde
de Sapucaby n. 107. (415-S) U

C'jcu<;.tí \que nfu ,

MÜVIilS 
e

ncecoâ r
eo^cbõe. — Ucformara^se n

I do. na antiga ca.sa Tavares,
UXHOLINO. I-tc.k Lobo n. io.. C:^t S.l S

pa»s.i hpnde. com lui elcetnca e tctcphonc.Tem ia quartos bem mobilados e sala dcjantar, lnfnrma.se com . sr. Br,l;ha*a." á
da

;a Lavradio 59, loja
rjIRASPASSAflE um botequim ústtm-J. ranle e caldo de canna, bom ponto eBoas condições; informa.e a rua da Cor
atituição 56, cotn Faria, de 1 hr, j horas

(lC.I9 
l'l 5

alRASPASSA-SE por 1:500*. o bom
. armazém de seccos e molhados da tuaT)r. Archias Cordeiro n. 472. Em Crtníc

d. E. Todos os Santos. Opttnii ponto./Predio novo e de esquina e com moradia
lÜt^iamilia. Esti livre e desemiwrnipd*».

(4106 pi j

/¦.OM o u.o cunstanie do _
V/ as eu:,s unhas adquirirão um lindo
brdlio e cxceltcr.tr cor rosadi, que nao ; jl.JOI.hS. IA . venereas do homem
dcjapcarccem aindi mesmo depol* de Ia i'l mulher, syphilis, corrimentos. cura

I P)Sl Mr as mãos diversas vezes. L'm vidro rápida, na Flora Indígena. Rua Acre ri A,
|.-Ssoo. Ni Períumaria "A' .arraia G-an (4O61 Si S

de"; r. Uruguayaiia 65. CA'js68) S

/"1INEMAI
. V.' Vendes

VTOCRAPHO KOK PATHE'—
u:a cotn ouiitas fitas perEct-

tas, nâo precisa pratica, rerve p-iri logar
que não baji ha electnca ou táb:i-::is de
cerveja; inlorma ru:; da Lapa n. 71

Cjssfi S) J

pii01tPRA/3Ev.f phica dc «
t.<op<il,!r> 59,
de j::;-.:.o.

MM| 01, IV Kit; A. ropdraa pt.iíicular.
lri executa qttalqucr figurino com a
ma\íma perfeição c brevidade: faz costa-
mes, vestidos de hâ.Ie. ditos de noiva, de
creanças, capas, chapeos, ftc. Preços mo-
dicos. Rua Chile c. p. a" andar.

(U'4t S) S

p&cuigr». \TOVKCS. Rua .ão i lllvendcm-
uni,", taacmna
alqtter tamanho,

casa 11. Ter.'> d. Praça 11 j
C15GS S) Jl

Àíusam-se, eempram-sc «
a Intermediária; «a rva

Cattete u, ;9. Telepho-ic 5;;, Central
tí:3;o:- J raui

AO inferiores aos de-fu:
A Caiescovas, etc.,

Uruguayana 11.

outras casas,
inas. pen

ata Gr.iu.íc" rua
(A 357.!) S

Mme. Maria Josc-
diplomada pela

tildado de Medi-
Madrid, trata dc lodrs as (toen.
senhoras e laz apparecer o in-

imttfo. o, por processo «cientifico <S sem
o'.mcnor perigo para a wude; trabalhos
RÜranüdbS c preços ao alcance de todo...
Avenida Comes Freire n. 77, lelepihone
1 Giz Central, consultas a qualquer hora
lira freme ao Theatro Kepu .lica. (M 1913)

&KSIIORA. GORDAS — Reduççã. da
C7 gordura das senhoras por procêsgp ra-
pido, garantido e inofíensivo* Mme. Stan>
mit. Consuhas das u ás t6. Quitanda,
6s. Tel. 3:70. Central. (5101 S) í

TVPOGRAPHO 
— Prcciia se dc um

para hicoí, a rua Senhor dos Passos
ii. 08. (1S15 S) R

PARTEIRAf; Franciíca
diplomada

da F. de M. de
Boston, faz ap-

parecer c men;-
truação Por prccc?30 ecienüfico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços ao ai-
car.ee de todòSJ sem o menor rcrigo para
a ?aude; trata de doenças dc utero; rua
General Cornara n. lio. Te'.
próximo da avenida Centra
;:;•.!:.

rf<0 let fiirni. hpil atipivrlm. nts"
-l witli ali convenleuces. Bnt.h. Ele-
ctrlc liüht. Xclepli. in respectiful
hotisc. foi* miirrie. or sinsle. 89.
run (Io Re_(*nd.. (R 1»Í2) .

PAHTMA
ra. Acceita VdV
coiiíorro, preço
de Itauna i.|3-

CS. Norte,
Consultas
tto S) J

Ma-.c. BARROSO
— Attftnde. a cluma-
dos a qualquer ho*

...entes, offerecc todo o
razoável. Rua Visconde

tSjtaa)

CRAVOS espinhas, pannos, sardaSj
dcsappareeem com o u.o

do PHILODERMA. de Samuel dc Ma-
cedo Soares. PHILODERMA creme ej;
Philoderma loção 3$ooo. 1,732 S)

3 :ooo$ooo Dá-:

anno. pura tratar
do Rosário n, iJ4>

sob hypothccas
subúrbios a 12 ü|°

com M. Almeida:
(.¦301 Sl .1

CASA UNIÃO CYCLISTA
) CAS. . FUNDADA ESI 1S05 (-—

3,

n rodas livre c dois freio? |
ancas c completo 'sortimento I

. KÇAM CATALOGO. -
Vendem-se btcyclcttes ir,

cora para-lauias. Para liomcn
de aceessorios c |

leza3, !tovac
, senhoras

seus pertences

com roüas
creanças c

Attenção Casa Turuna á rua Sc-
nador Euzebio n, 1^7.

c quem. vende rnats barato: Fazendas, ar-
marinho e roupaâ feitas. Uma visita a
este grande estabelecimento c de grande
utilidade e economia. (.1308 S) M

Comichão darthros, cmpiüens,
eczemrid, frieiras,
sartiás, brotoejas,
etc,, dei.ipp.irccem

fácil e completamente com o U1.KM1-
CURA. (À'ão é nômada). Vendc-5e em
todan a3; drogarias do Kio e Nictheroy.
Deposito ftcral: Pharmacia Acre, rua
Acre iS. Tcl. Norte 3265. Preço eSnoo.

Collegio Sylvio Leite —
RUA MARIZ E BARROS 2$ e 258 —
lntem^to, seini-internato c externata In-
Struccüo primaria, secundaria e comnier-
ciai Curso especial dc humanidades para
adi.. 3ão ás cícolas superiores, de acepr-
do com o programnia do Pedro 2'. Ensino
pratico de liugUas vivas. Tratamento cx-
celtcnte, tendo os alumnos as refeições era
commum com a família do director. Men*
salid.ulcs módicas. Não ha íér:i's.

(.1011 S; Tt

Wí oüere.e-se para catxeira
moveis, lem pratica, eu

senhora
casa dc

p_:\t casa de íamilia, ajudando era to\ . •
serviço, maa nio ser tratada
da, e portuguesa, tem jS annos
Ç3es se dar.n. verdadeiras ú

llotafogc, loja.

Cartomante espirita, jSãSüS
Ia».endo trabalhos garantido;, para realizar
negócios os mais difficcis; cura dpenças..-..• ((.''.' *' 1n.51j_.1ua v j ... — .- , -— ,

como crea- por meios completamente de.connec-.iIos no
s; informa, oceultismo, tenao o oosaltinte em poucos

.-a Fa- dias a prova da verdade e da sei
<S> ,de-:e trabalho; r. Arcai 38. tf •eri edade

massagens, etc. In-
stituto Physiotherapi-
co do dr. Gustavo
Arnibrcts:. Docente

da Faculdade. Doenças do f3tomago
e intestino; neurastlienia c nríhrilismo
(obesidade, diabete. e*c.). De 7 -* ri
da manhã. Rua Senador Puntas .(S.

(R 3347

Syphilis.
nicas C
untigo
sado, d
curaá. A'
do . raíil
ço n toi

Impureza do
mas, darthros,

deposito 1 ru

[UC, ei-z?

ALFÍfEDO fAVAGEAU.
 PRAÇA DA KEPÜDLIOÀ N.

TelepIioiiP 0S1 J
LEILÃO DE PENHORES

Em 21 de Dezembro do 1015
_. GO.vnilKIi & O.

Hcnvy & Ar mundo. Saccessores
Cnsa fUiidiulii era 1SG7

45. RUA LUIZ M', CAMÕES, 47
Fazem leilão dos penhores ven-

ridos e avisam nos ms, mutuários
utie podem reformar ou rescatar
as suas cautelas até a véspera do
leilão. t» -•1»«)

Central
m,-^m>mr-m-fM-,m-r-anm mm flIBIHMIIJflHJ—Ul

DR, ALFREDO PINHEIRO
De volta ,.da Europa, or.de praticou

nos hospitais de sangue. Operações,
partes, moléstias das senhoras c vias
urinarias. Dá consultas em seu cônsul-
torio, :'i rua da Assembléa ti. 75 Çi°
andar1'. Telcpliono, Central, 704, das
!.; áa 16 horas, e cm sua residência,
á rua Nossa Senhora dc Copacabana
n. ..;t. Telephone, Sul, 182.1, das S
1I2 ás 11 boras da manhã. U. 3"V)-

Assombrosa descoberta do segredo
di cura do rheumatismo, pelo Ipeuvol.
0 doente sente allivio nti sesunda co-
lhrr e fica curado cora um só frasco.
Vende-se cm todas as pharmacias e
droií.'.rias. Depositários: V. Silva &
C, rua da Assembléa 34i I. M. Pa-
checo, rua des Àndradas 43- fc 4-5-

Imme. radmilla
cartomante estrangeira, contin1.:.! a dal
consultas . rua Silveira Martins, ia,
loja, Cattete. (J4251)

PÁRA PRESENTES
NATAL E ANNO EOM

O Bar Carioca recebeu .\rtigos de
ntasia, caixas bordadas, i^-ra co:.

ttira, coisa nunca vista,
velhos,

Notas da Caixa e Letras do
Tíiesouro

Prata c uicltcl, compra-si
c, rua da Candelária, ..:.
ua General Câmara.

i- vende»
jíp.una da

(aSso J)

GRAVIDEZ
meias, Fiatos. VKICO preparado

Perus, velhos, t.i<U» (lates, etc., etc, j causar msl á s
etc, curam-r.e com'o empreso do Nozes, Amêndoa», •>¦..-.•»•. pescada IA venda

ccuceittiido Rol de Summo Sal- frc.cca d. Lisboa, Congaro, iT.r.gui. s, 1 Caixa para
Alfredo de Cirvalho. Milhares de ,.-•„. j„ ^Uocjjç. Castanhas de 

'Car-j 
Para informações: _.

venda .em. todas as P1».™1^ \lzX. K lio roo rs. Largo da Cario- Caixa Postal .«( R>»i. enviando 600

j* Sl.ca n.8. Telephone 1.755, Ccotral, I té is dc seHos.

nue evita set\
PHYLAGINA —

era todas as drogarias, preço:
cerca de 15 dias 6$ooo,

Dr. Toeod-.ille Wolf,

¦¦¦%

•if* .... ,j
** v-. •»* ¦¦¦ 3* .*.iar.''i



WS'r

mmS

.V"
Sfí'»v.''' ¦

afei

a. k

«¦¦ *

kV • í

*WB5

14

• 
. 

- 
¦ 

-¦¦¦,-¦ - -¦ 
-.:¦'

i 
-^ 

y

CORREIO DA MANHA ^ Terç-a-ieira, 21 dc Dezembro dc 1915

!_ * - - #
.••'--' -

' "•
• 

¦:;. ¦:;¦;.-: 

;:'.:'.¦

SS

PENSÃO TORÍNO
Alugam-se bon3 e confortáveis quar-

íos a rapazes do commercio, cavalhei-
ros e casaes sem filhos, a 5$ooo;.6$ooo
e 7$ooo diários, com ou sem pensão,
Bons banheiros, água quente e fria,
electricjdade, telephone e todo o cou.
{orto; rua do Cattete n. 104.

Telephone 5853, Central
SOGIO

lAcccit_-se itm para hoter|uim;' Des-
Uti-antc e caldo de canna; boni ponto
e boas condições; inf»rma;sc_ na rua
da Constituição -fi, com Farm, de ;
ia 3 horas. __; ____

FOX TERRIER
.. Fugiu .da rua Real Grandeza ni 32\

um ile uma. orelha"'e' um olho, prc.tos
corpo branco, gordo, attende por Bol,y,:
Gratifica-se "a nueni'-critregál-o lá.'

-.I462 J

ESPIRITA
Cóisnltas sobre todos os assumptos.

Sõnsultás módicas e espiritas diárias,
saraiis; na rua dos Ourives, 1.(7, pda
rua Acre. Flor.-t Indigcna. S 40''-

OBJECTOS ANTIGOS
Vendem-se uma moeda portugueza de

ouro com 103 annos, uma espingarda
fogo central (Damas Dernard) e uma
pulseira dc ouro com brilhantes. Car
tas a Sylvio Freire cm Nictheroy, á riia
Noronha Torreão n, 662 (Collegio Ura-
sil),.até o dia 23, cm que poderá tra-
zel-os e mostrai-os aos pretendentes.

( J 453o)

Çompra-sí ouro, brilhantes, platina,
Jóias usadas o cautelas do Monte de
Soccorro; na rua da Uruguayana nu-
mero 202. S «1_5_

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DF. BRITO'Approvada c premiada com medalha

de ouro
Infallivel nas empigens, darthros,

tarnas, lepra, comichüts, ulceras, eeze-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pellc. Pote i$.*oo. üepo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas u. a; o Sete de Setembro, 81.

(-Í726 R)

Macliina de escrever
¦ IVcndem-se Undcrwood, Continental
e Rcmington, a preços de oceasião.
Hammond n, 12 ultimo modelo, nova,
com duas cõrcs, i,io$ooo; r. outras
marcas, desde 40$ooo. Rua da Alfan-
'lega. 137, 1° andar, -(4424 J

COZINHEIRA
Precisá-sé de uma cozinheira que dur-

ma no algucl. Trala-se na Praia de
Botafogo 11. 304. O *156-l)

VITRINE COM ARMAÇÃO
Vende-se nor todo o preço dttasvitri-

nas com armação dc nickel quasi sem
uso, para defioecupar logar. Ria Larga
do S. Joaquim n. 6. J lS-'3

ACÇÃO ENTRE AMIGOS .
De uma bicyclcta "Humbcr" marca-

da pára o dia S dc maio e suecessiva-
mente adiada será sorteada, definitiva-
mente na extracção da ultima loteria
da capital deste anno. ,

>J, 
"B.  Quem nao pagar ,ate a

véspera não terá direito ao prêmio.
(R .1547;

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do Monte

de Soccorro, compram-se; na praça Tt-
radentes 64. Casa Garcia.

BOTEQUIM E BILHARES
Vende-se este ramo livre e desemba*

ráçadò nos surburbios, paga pouco alu-
gucl e sobrc-aluga quartos, o motivo
é o dono não poder estar _a testa tio
negocio, para mais informações, rua cio
Rosário n. i& com o sr. bartholomeu.

III PARA AS FESTAS III

CHOPP DA _B*R-A.Ii3WL^-
Fornecemos a domicilio

em
SYPfiÕZS ia S lii-»» P»*14$900
DITOS de 10 litros por 8$J00

BANCO DO BRASIL
roNcunso . ¦

""No 
Institiilo' Commerciai iprcpti.ra-.:v.,s«*

candidatos a' esse concurso qiij scni- r«Ã-
usado cm fevereiro próximo. Aulas di-
urnas. R. Ouvidor 11. 73 (1° a-api'-

J 1S10

1 __*. -.._.«_ «* a n M H^ 1

!! 25 BICHOS!!
Pessoa que tem um calculo certp. c

infallivel procura um sócio ou ensina
mcdhnte d 1uc 3l- combinar; cartas

iao Jornal do Brasil para Martins.;/(S. 4056)

OINKMA VELO
O beneficio para uma obra pia mar

cado para'0 dia 22 foi transferido,
sendo opportunamcntc annuncl']d10-4s37)

/.«ií^tt-SC-GÈjíj ¦^vür^ ^_fc_vi

iSí / .4
V-9nsl_B_ /¦ '-É

TYPOGRAPHIA

AVISO ESPECIAL
Afim de bem servirmos a nos-
sa freguezia, pedimos a fineza
de darem-nos as suas encom-
mendas com a necessária an»
tecedencia, fazendo na wespe-
ra os pedidos para a entre-
ga até ao meio-dia do dia
seguinte e até ás 12 horas
para serem entregues as
encommendas na tarde do
mesmo dia. >

Vende-se uma pequena typographia,
própria para um principiante, sendo
uma machina de impressão para forma-
to commerciai, uma tesoura com • mesa
de ferro para cortar cartão, 2 civalle-
tes com 24 caixas com typos de tanta-
sia, próprios para cartões de visita . c
trabalhos commerciaes. Informa-se na

Lrita Frei Caneca, 56. lytographia, com
o sr; Carlos'. ¦ ¦ S 432-i

HOJE
%I HQJE — Um prograrnma chie —

Um prograpima' (choisP*

u Um drama da fubrica' «EclairT^escmpenhiido por uma 1
I pleiade de grandes c notáveis artistas do palco francez |
1 Photographia-Pdyfiagons-Assumpto - Acçao sontimontal ®
1 —Urdidura cuidada - Em fim um drama em tres actos Bl

cmpolgaiitissimos ¦
1
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"^VIOLOT^do 
Th7do Odéon)- Mlle, ÍSaÜSON (do Th. 1

du Chatclel)

MACHINISMOS MECÂNICOS
Vendem-se um'torno limador, unia-'

macliina de furar, uma machina ue
serrar, um esmeril com duas pedras,
um motor de. 4 H. P., eixos, pohã|_e
diversas ferramentas, Rua dc buo
Christovão,- 274, com o sr. Ernesto**Ü 40!I

| CASA EM COPACABANA
' ¦ Preclsa-so de uma, mobilada

com todas-as commodidades, na.' «ivenida Atlântica, ou próximo, com I
1 S quartos, por 2 a 3 mczçs c«

•lara sor occupnda .ia, ou ate 1 uo |
janeiro; informações na Drogaria. 1
(imundo, rua 1J do Masco n. 1-1

I Como complemento de prograrnma o ultimo numero da |
grande e interessante revista animada |

10 Eclair Journal I

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA RIO DE JANRIRO
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¦ o a fina, espirituosá e incompníravòl comedia |
lO AMOR TEM AZAS-
IÍ 

. . _^_^^^.^^^mmr^m^mmmmmmmXmmm^mmOm*&i<s*atTrTn**i>rjtmi g

1 Dez^iinutosdo deleito intel'ectual, um acto m
do bom rir ^

IMPOTÊNCIA - GONOBRHEA
Por mais antiga, c rebeldes nuc se-

•nm, airam-se certa e rapidamente por
neio -de plantas medicináos. Mimarei
de pessoas se têm curado nor meio
lesses medicamentos. A' venda n A
I-LORA BRASIL-". Largo do Rosário,
-1. T«*I. eaq^. Norte. (B V}%V

RI
n

¦3
| Quinta-feira:
| a Quadri-ha das Cifras
I - Emilio Ghione, o {jriindo «metteur en scono» ~ »
1 o Creador do «<ZA-LA-MORT» nu sua ultima cruaçao. m

Grande drama policial em 7 partes |
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Cinema parisiense
BOJE B ÍUW. -:- HOJE E AMÍSB4

Dois t"ias únicos de cxhibiçôes deste artistico
o bello pvogramma novo

Da arte o Templo estreliejado e forte;
De gratidão sorrindo ao povo justo,

PRIMEIRA PARTE

Dr. Gar-El-Hame
IV Série ou o roubo do Diadema da

Coudeasa de Singfi«Ire
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Bar S. Francisco
Recebeu do Pará assaliy, a 500 réis, camarão, lagos-

tas sem vivai ,carne do sol, castanhas do Para e mm-
tas outras novidades do Norte.

Piara as festas, castanhas de Carrazcdp, amçn-
doas, nozes, avelãs, passas portuguezas, figos, Vi-
nhos, fantasias para presentes, ialta novidade. •¦

I Para o Natal, bacalhau do Porto, pescada freçca
'de Lisboa, bacalhau fresco e salmão, ovos moles de

Avciro, cajadinhas dc Cintra e pasteis dc Santa Ua-
1*3 CtC» * ¦

Prêparam-se cestos para presentes com esmero c
modicidade nos preços. _ • .;

Náp-fáçàm suas compras sem visitarem este
acreditado estabelecimento único em grandes varie-
dades em artigos 110 Norte. ,

T ARfiO DE S FRANCISCO DB PATJIiA. O —'. Junto ao .Tava
L 

Mophono -irooa ¦— Norto — Antônio -toarimuw -Mevcs

HOJE - A peça patriótica em 3 actos ALSAGE - HOJE

Única representação dn cHebre peça de Leronx
o Cumulo

Ex|to! .'s S 3|4 ua noite íOxito !
THEATRO "£» EIEKriSS:

Rua Barão do S. Gonçálo, G3-Empreaa thoatral Luiz Alonso

Hcje ALSACE Hoje
Mobiliário da ca*m RKn-ST.\n- Uruguayana 71

o Gonçalves Dias 82
Precns ns ja annuncii.dos - Billietns tt vonda das 10 fls

5 dn tiirdo na _otifuitaria Caslollõcs o neuois na lillliotona
do theatro. _________________________

Amanlw-I.A GUELE DU LOUP - Nova para o nia.
r;--feira- 1* mntinéo n .incho 1 Sabbado, 2ü DIA DKNaTAL

Les Maris üe leontine j G andiosa Matinê.
A seguir : M «i ro do Forga-. — LE UÜIsSEAU

Le bi.nlieur sous Ia raitin
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HOJE * A |icea patriótica em ií actos ALSACE •• HOJE
_^_gm___gg______a_i_uj- _mb n mn JM_a__ÍM_MKagBB»MPiawgig*Pi

??????????????????????^ .?^^?^???????^^??l
CINEMA IDEAL, |

CO, R_IdrCari..CB. 62^Proprietario M. PINTO -- TelephoneC. 1017 4

H OJ Ê • Mais ura prograrnma sensacional - M OJ B- |" in8onala¥el8spectacnlò^DezTctõTBm"ocÍonaútes-21iorasdeproj8cçã.

Acto II — Agilidade de um refinado gatuno .
Drama dfi «ronde especiaonln. assumpto policial da querida fafcncaa NordlBok em 3 panes e 711 quadros

BUGUNDA PARTE

liada professora de inglez
E9fU9iante comedia da fabrica ECLTtPSE „„„„.„,,

Em cuia acça«. toma parto, como protagonista, a consagrada> actriz
MISS CAMPTON. que tom trabalhado, entre outros artistas

francezos, nos principaes ihontros do Paris
Graça finíssima o enredo lógico o empolgauí-i

TERCEIRA. PARTE

Scenas da nida dos Pássaros
Film natural que nos revela a vida de diversos pássaros, na in-

Umidade do Teus ninhos, como a pega. .as ga votas, os patqs, os cys-
nes, a coruja, o pavão o a altivolanío águia, na sua magestade de
rainha dos aros. 

,nstpuccSo 5 -eereio 8menis8Ímo91

UOUARIO PAS KNTRADAS - i hopa-1.20-. 2h.
_í! 20—3 b — 3.20-4.5— 1.25—0.0—5.30 — 0.5 — U.-51»" 

7.5-7.25^ 8.5-r^:2^».5^9.2S:^q.lOo iO.30

§3,- Qeiinta-felea - O ALTAR DO AMOR
Drama em 3 uctus, fina concepção da fabrica N.,rd,sck em o qual de.
.empenha o papel do promgunista a formosa actriz ELSA FRALlUt^

* * i * ' t~\\. „> *c*T " ' >i<, *- O FAKIR
DAJQLIE

DE ESPANA
Acabamos «le recibir tm completo

sorttiiii^nto ile vino-i de )\:IU:/. y MA-
I.,AGÁ loil.is viegisimos como scan: —
"EI, AUUliLO" coáccha dc iS.|.>;
"Cristovam Colon", «le i8s.>; "Mendes

Nunes", de 187S y Maiizimilla fina y
nlorosa, viuos 1I1: Ia Rioja «Je Lopcz
Heícilia; Budcga3 FrancòrEspanolas,
Mariiiic. de Ótima, Bodegas firtllcgas.,
Ribero de Avia, Cidra do Gaitçiro,
Passas, Nuczcs, Avellanás, Almendras,
Calamares, Pimicntos nio.'-roii«:5, Acci-
tunas relleiias, Higos de MalaRJ, Gar-
banzos, v otros arlicnlos que lincen es.
pctialidã-. de Ia "CASA PARDEI.-
J.AS"'— Rna da Aáscmblea, 76 — Icle-
lihoiie, 8-â, Central. 

' M.. 4334-
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mais vantagens %I% Os Clubs que
incontestavelmente, os da

GALERIA ARTÍSTICA PORTUGUEZA

% offerecem aos seus sócios são,
kt
Ttt
T

Amais sensacional o mais cnmplcla reportogem
cineniHtographica dc todos os tempos.; Penppçia-1 ex-
traordinarias - Tracs"do extraordinário ^P'1^^tos em pratica pelos activos reduclores d A MUib.
Aspectos da prisão do famoso FAKIR. Successo som
precedentes.

0~RlPROBO
Emocionante drama de aventuras èm,3. extensos

actos, primorosamente editados pela proyecta labrioa.
ECLAIH. Um grande crime, nmappiacau tremoii'I.i.
Scenas arrebatadoras interpretadas.pelos melhores
artistas dos palcos francezes.  - ..

""'"" ""Jm'r" 
^" 

'„'—-_-„ 
jmtmm a h**h Grandioso drama POLICIAI, cm 5

O DETBCTIVE CRAIG longüS actoB, cd.çàosoherbádePathe.
Para a descoberta de úma terrível quadrilha de falsários, o mais esperto detccUv,c,dc New-

York, lança mão de todos os ardis. Quadros sensacionaes. .

Como extra na Matinée: ECLilR JOliRNlL/tf^a^e^0^^^,^. |
bituéi do Cinema Ideal, os tenebrosos mysterios da nrr.ve\S«*J^" *{fl t
ma Policial, (i- série) em 7 longos actos^Trabalhomgs_l_____ da.Tiber.uim. . nft ?

Brevemente: DianaKarren, a mais formosa^ n matsjiotavel actriz da Rússia no ^

Capçl^^^^^ualK^^ ;; S;W8i ?

| ARMAZEM
I Vende-Sfi a nart-i do uiii sócio oa iodo,

por • nm dos sócios ter que se retirar
tia ra a Europa, a casa tem bom con-
trato e nada deve á praça, c não tem
fiados, para infõrmaçOes. Largo «Io Ko-
sario n. 34. Esquina da rua dos Ali*
dradas, com o sr. José Pereira. B 3003

tBiFWiA?roíp

Ninguém deve comprar
jóias a dinheiro, ou em Clubs,

sem primeiro visitar a nossa
Exposiçãop os seus

preços todos mar-
?!? cados, e as grandes vàntagenf*"* que lhes offerecem os nossos

CLUBS,

T
t
TTT?1*

O sr. Eustacnio Alves, redaotor d^A
Moite» no papel do Falnr DJOH1 HARAD

— Avenida. Rio Branco 181 —
•fciop-ione UOS Central,

Direcouo artistic* do Dr. Christiano
do Si ma

A'3 \ horas, ás ri o ás 0 3*»
HOJK H«)JI_

Tres reproHontafiíics «lo vau-
1 «lòviiio emS «ctos, de G.
I iFcy OiUi.trnducçao de Eduar
I dó Garrido )"4 LAGARTIXA

No 2- acto,» cançoneta Al'ARI-'
S1KNSR; p. Ia actriz Abigail M"|»-?A
quadrilha, o íarandi.la poi ioda, a
compimhia. - Ao' plitno o maestro
l.uizMuroira. .- ... ,.

N' TV I-sta pena tam feito grana-*
successo om todo lirasil o fez cen-
tcnnrio nn antigo theatro *-ani.An-
nn rbpresonta-m pelas nutavois actri
zes Lucinda o Lucilia S moes. Os
acioret Chiistiatio do Suii«-i o au-
p-ustu Campos representam os mes-
mos papeis qua crearam naquella
oceasião. -1*'0
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Visitem, pois, sem demora,
a GALERIA e logo se con-

vencerão de não per-
der o seu tempo

A' JOALHERIA DA

f
ttt
t
tGaleria Artisto Win i
?

105, Avenida Rio Branco, 105
T
T

__=_io de JetxLelrO

THEATROS DA EMPRESA PÁSCHOAL SEQRETO
Sesu nda-foira ao de dezembro

ki_^TT-.«liWre""lft_>._rCi^anhia Nacional, fundada em 1 do
NO TheatrO 5. JOSe julho de mi - mee&o sceulca do
actor Eduardo Vieira, Maestro dinictor da_orchestra_Josá Nunes.

A mais completa victoria do tüeatro popular 1
A'e 7, âs 8 3i« e ás 10 H2 horas

Espectaculo üo Natal Duas peças era uma so noite
¦Va" sessão: -A intoressanta burleta em ires netos

A CABOCLA DE CAXANGA'
Mircdo Silva Ra.lTel M-roir'.. Cândida toai, F;.nsaca..»*}**^»gSl\

Mnío. etc dolondain hellamenie a parto co < íca. Graç íma! Espirito SdoiCent -\asVo3-sesrtns -. A eng •!.gadls ima opmjMiiittMWM-
_A. -V-IXJ"V-A. OA ALEGRIA

(Parodia _ cal bro VIUVA ALEGRE)
i*.«nt iwnnisia-l'EPA DELGADO

Mssps/dlclnomatosrapho, com pr..gramma novo o vamdo. 
j

Biliífes^ venda no theatro; das l'« lj? em dianto o dessa hora 4ai5 da
tarde na Confa.taria Castelões. Preços de cmema.-Amanha- Cabocla
de Casingà o Z-B-D-ü.

_STO THÊSATRO^EPUBLIOA
HOJK A's 8 3t4 HOJE

O mavnvillioso, o grande, o extraordinário

THE GREAT RAYMOND

«MT EMPRESA THEATRAL JOSE' LOUREXROJW§
*™^^ —~2  ---. —^-^rj-r-.-ír-r-_-_>-W_-r-—< /_.

-VO TPEATRO _R_5_OHL-BSrO
Coropanliia de Operttas VienntiiBeii ESPERANZA ÍRIS - Mae-tros:

HOJE A's « r»i4 HOJE
Heprosontação da sempre querida opereta de J. Gilbert

A CASTA SUZANA
Protagonista ESPERANZA ÍRIS

Grandiosa e deslu.» brante montagem
Acção em JParis

Grande saoceaso deg»ta_Con.panIiia
PRF.COS - Frisas e camarotes, -01; cadeiras do 1-, ÜJ: cadeiras de 2*,

Di- uniÀrias nobres 5Ç; galorlas numoradas, 21: ontradas geraes, ISaOO.3Í' 
Ktes a vendi, na casa Arthur Napoleao, até as slioras, depois na

bilheteria do Recreio. ,
Amanhã— As Damas Viennenses (Tango Argentino.)

Sabbado o domingo — Maiineo as 2 1*2.

"""""^iTTf.I 
DAS ALGEMAS I O TRIUMPHADOR POS GRILHÕES I

AcvasXo «torna, numero degr*>n'o e o_traoidtnario successo

Grandioso successo de todos os numei^s^vo^^^ q ^.^
_\nian!iã fspoctaculoscnsacional

rin*n4-.fÀÍPA Matiniso dedicada ao mundo infantil. ¦¦ , . ,
%mca^ÍMã^S\^mmòÍSsi 2"»; cadeiras de 1-, 58, cadeiras de

2-, 3»; balcões7iií l" 5$'; b«l5ÔS do S*,'?.;' galorias numeradas, 2»; entrada
gorai, lWiO. .

Sabbado e Domingo matinée âb 2 lj2.

CINEMA ÍRIS Empresa J. Cruz Junior
Rua da Carioca 49 e.51

Triumpho sem igual j
O estrondoso fucce-is.i alcançado

pensa beirf-s sucrifl.-ios quo fazemos para
casa3 do- diversão desta capital.

A victoria completa do CINEMA ÍRIS i
bontem por osto prograrnma com

manter a primazia entro as

de arf

ibado o üomingo — muiiuuo «--i * ¦¦»«¦ ___—... —r -appi-ia t» a it a
No .Sr^ioUrqu^^ 

- TRES MULHBRIfflFARA
UM MARIDO. "

O ESCÂNDALO
O maior suecosso dramauco em clncmaiograp I»! Estupendo íllm

_a fabrica ««Unlversi-l", om 5 longas panos

A NOVA ESTRELLA
Trabalho admirável da fabrica «Nordisk». Orama sen-mcional om 3 partes

O bello onred.i desto drama ó digno da Nordu-k, que o produziu, do
CINEMA ÍRIS, quo o exhibo o do culio publico que nos dà a sua preíe-
rouc*a' ____--_————————

Carlito e _F-at"ty »o café
A melhor fabrica do gargalhadas produzida pela col bro fab/iea do

fllms cômicos, a KEISTONE.Jrotagünista, o Impagável CARLITO,
QUINTA-FEIRA, 23 —Tsó neste dia) - As duas ultimas séries do gran-

dio-o fl m - SOB O DOMÍNIO DA MEIA I UA. - SKXTA-FBIRA, 24-0
ce ebre trabalho «Dr. Gar oi Hanisu, da NordlsK, intitulada - O R0U13«J
Uu D1ADKMÃ DA CONDESS\. - QU1NTA-FE1HA, 30 O maior dus tra-
balhoaom séiesda fabrica ÜNIVEHbAL, - A MOKDA QUEBHaD\, om 22
serica. Protagonistas: GRACE CUNARD e FRANC1S FOUD. S 4687

¦'!

CSiNlICíViA PARIS

Sli»

Om espectaculo de arte e emoção i Cíügo "fllrns''
ineilitosdejssumptos

_B:ILj.E3'IVA
ODEON I-romn 

extra oroeramma: O Grande festival campt-stre na Quin- I
ta da B.S»era bencücio do Patronato doe Cegos |

*----*-*-----------**•*•* -*******"*"** «—i
PATHE"=4»5i=
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:los, de Gaumont
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M-robatador drama policial,' dividido em 3 empolgantes actos.
Luta --Ic uma associação secreta de bandidos para extorquir

uma grande importância de um millionano

CADÁVER DE MÁRMORE
v/- inniivssioiianle drama era 3 extensas partes

Hioolíaa do Tíeguier °-**^
sentimcntul em 2

Mais um trabalho cômico do inimitável
Miúdo 0 0 MeiltirOSO _ni.t_.inho >11uuo

COMO EXTRA, NA MATJNlgi

GAUMONT JOURNAL ijltimos acc:iíecimontos'mun
diaes.

-nn a«- a/,\S DA MORTE, magnífico romance de avon

O salão de esuera maís elegante desta Capital-Dols salões de esbibição !!! ' 
j" o mais luxuoso cinema do Rio

vva&t HOJE Suooeaso 3HIO JEi
Toda a elite carioca correu hontem para apreciar este prograrnma."oi um dia triumphame paru o ODEON

CadayeTde Mármore
Drama sensacional da fabrica Gladialor, em 3 partes, scenas empolgantes

e admiráveis.

jsti colínjCtreg vier
Mimo de arto o de belleza, da artislita fabrioa Gaumont.

QUINTA-FEIRA .'•'._
Um grande romance da vidareal, em oinçp aotofl

A MULHER E O VliiHO
PROTAGONISTA WILLIAM 8LLI0T ,

__¦'• ^__y__M_8_»%i_^" "i^'"*'.¦i-tf^^ÉE-k *' 
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do Janeiro, O preferido du elite cario43a
Amplo, ventilado o confortável salão do exhibiçõe.

3E3COJ_ED HOJE
Derpertou os mais francos applausos este

prograrnma de arte .exhibido no cinema preferido
HELEMA

Grande drama de aventuras, repleto de emojOes,
3 partes

UM CAÇADOR DAS DÚZIAS
Scena cômica pelo querido artista mignon da fabrica

Gaumont, o M1UD0
0-a.uixion.-t Jornal

Ô mais completo semanário de actuulidaücs mundiaeg.

¦- Quinta-feira : Um drama de fino enredo sentimens a
tüob u_ aaaw da morte •

»colago_l_t8i a auerida 9 íaíainánla MARIA JâCOBl?i«,


