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O MOMENTO INTERNACIONAL — Serviços da Associated Press, Havas, Americana e correspondentes especiaes.

os voluntários de d'amjnzi0 vao ser
substituídos na dotação de fiüme

LONDRES, 4 -- O correspondente da "Exchange Tele-
grani Company" em Roma, comraünica que, conforme negocia-
ções cntaboladas entre Londres e Paris, a cidade de Fiume e
todo o território comprchendido no pacto dc Londres serão oc-
capados por tropas regularei? italianas que substituirão os vo-
Unitários dc D'Annunzio.

A SITUAÇÃO NA RÚSSIA

A dissolução das sociedades
cooperativas dos

soviets
Stockolmo, 4 — -De. Arkangel

mandam as seguintes informações
sobre ã fituaçào na :Russia:

"Continua a dissolução das so-
sicdadeí cooperativas dos soviets,
oue são transformadas cm arma-
,'ené públicos Je gêneros altnien-
ticios. 'Em Moscou.tem sido effe-
ctuadas muitas prisões « foram
assassinadas dezenove directores
de cooperativas.

0 exercilo russo de voluntários
retira-se cm boa ordem.

O general 
'Denikine recusou-se

1 receber os ofíici.-tes do exercito
d0 coronel allemão Bermondt ,rc-
ceittcmenté chegado ao sul da
Rus5ia intimou-os a deixarem
esse exercito e reunirem-se as
torças do general Yudenitch.

Londres, 4 — O deputado co-
rone! Malonc, que a 5 .de novtm-
brò passado expoz á Câmara dos
Communs as bases de paz propôs-
tas pelo governo dos soviets, an-
liuncia <|Ue recebeu communicação
do mesmo governo mantendo a
offerta com as modificações dc-
correntes dtt mudança que soffrcu
a situação dos exércitos holchevs-
ias O governo dos soviets decla-
r.i mais quc aguardará uma res-
poita dentro de um prazo razoa-
vel durante o qual não entrara
cm negociações de qualquer espe-
cie com a Allemanha

Londres, 4 — O Partido Ope-
rario Independente pretende cn-
vi.tr ao Congresso Socialista In-
tcrn.tcional, a reunir-se no anno
próxima em Genebra um raemo-
tial declarando-sc adversário da
revolução nue tinha por fim pro-
mover qualquer movimento socta-
lista e dizendo que considera o
poverno dos soviets impróprio da
democracia, industrial.

0 Partido Operário Indcpen-
ilcnt-* dirá mais que emprega todos
os esforços pnra adaptar o syste-
ma parlamentar ás necessidades
da democracia, não podendo _a
acção operaria substituir a acçao
parlamentar.

E' MUITO SÉRIA A CRISE
DO CARVÃO NOS ES-

TADOS UNIDOS
Norfolk, 4 — Mais de du»

zentos e cincoenta navios de
diversas nacionalidades es-
tão fundeados em Hampton
Roads, em conseqüência da
falta de carvão, permane-
cendo inactivos oito mil ho»
mens e officiaes. Nos cir-
culos marítimos, a situação
é considerada extremamen-
tc séria. —*—.
A ASSIGNATURA 1)0 PRO-

TOÇOÍiLO RELATIVO AO
TRATADO Dli VERSA-
L lllOS
Paris, 4 — O Supremo Conse-

lho passou grande parte do dia dc
hoje discutindo a altitude da Al-
lemanha na questão da assigna-
tura do protocollo quc torna cífc-
ctivo o tratado d? Vcrsáillés è es-
tildando os termos da resposta
que deve ser dada ao governo
allemão,

O Conselho nada resolveu defi-
tiilivanictite, affirmando-se em cir-
culos atitoriados que os alliados
pretendem chamar a attenção do
Sqverno dc Berlim, para as con-
seqüências extremas que poderão
advir da sua attitude, especial-
mente na parte referente ao afun-
damentri da esquatlra em Scapa
Flow.
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5 Na Allemanha!
| O ACONTECIMENTO DE 1
1 ANTE-HONTEM, EM 1

BERLIM |
-

I O ex-imperador e o seu |julgamento |

| BERLIM, 4 — A chega- |
1 da <lo marechal von Ma-1

| cUcnscn foi o neontecimen- |
1 to de hontem cm Berlim. |
| O velho cabo de guerra re-1

| cebeu uma ovação dellran- |
te ao chegar á estação, ten- .

1 do sido completamente co- ?
berto dc flores. A multidão |

1 acompanhou-o através das |
1 ruas da capital, cm trlum- ;

| pho, cm meio de acclama- |
1 ções prolongadas. O maré- ;
1 chal vestia o uniforme de |
1 marechal de campo, osten- jj

II tando ao peito todas as con-1

| decorações. |
1 Von Mttckenseu foi rece- ;
E bido por todos os generaes, |
I inclusive von Falkcnhayn, |
| representantes do governo, __
| o sociedades patrióticas, |
I formando & sua chegada |
1 uma guarda de honra das |
i tropas de Noske. =
| LONDRES, 4 — O cor-1
I respondente em Berlim do |
| 

"Daily Mail" escreveu dl-1
I zendo que o ex-kaiser não |
| acredita que venha a ser |
I trazido para aqui, afim def

| ser julgado pelos alliados |
1 ou que, se julgado, seu fu-|

| turo seja affectndo. Um |
| amigo seu suggcriu-lho re-1

| centemente tt rendição, aos ;
1 alliados, offerecendo-se pa- |
| ra dar todns as Informa- jj
I ções, mns parece que ello |
1 está demasiadamente desen-1

| corajado para dar tal passo. |
| Depois do de cerrar ma- §
í deira, parece que o seu. in- S
jj teresse principal gyra em |
| torno dos 

' acontecimentos jj
1 da Rússia. Avidamente elle §
I lê todas as noticias refe-1
| rentes á guerra civil que se |
S desenvolve naquelle paiz, .
• acompanhando ns varias jj
| campanhas por meio de i
| mappas e bandeirinhas. jj
l BERLIM, 4—O dr. Paul |
I Tesdnrp publica unia bro-1
| chura em que diz que Bis-1
| marck, antes do seu rom-|
i pimento com o ex-kaiser, |
= havia obtido ínnn onliiino i
1 dc vários especialistas so-jj
í bro o estado geral tle (iui-1
I lherme, affirmando unani-1
l memento esses especialistas f
I que o kaiser soffria do uma ?
I fraqueza mental, que pode-1
| ria possivelmente degenc- jj
§ rar etn loucura perinnnçn- -
I to. Essas opiniões, diz o jj
1 sr. Tesdorp, estão contidas |" 

nas memórias de Blstnárck, |
? sendo devido a pedidos dc ;
¦•certas pessoas que loi evi-i
| tuda a publicação dessas |
¦ memórias. I
1 BERLIM, 4 — A publi- jj
1 cação do terceiro volume |
í das memórias de Rlstiiárck jj

A situação na Itália
As conseqüências dos encon-

tros entre as tropas, e os
grevistas
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S XTO WTTKTTEMBEHG |
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A I.KiA DAS NAÇÕES
Bruxellas, 4 — A Conferência,

das Sociedades Nacionaes da Liga 1
das N-acôes creou uma secretaria =,ius legaes; Ellã mesma prò-itentr.il, cuia setk- scra cm ISruxcI- •¦'-, =
Ias. IVIos seus estatutos a nova or-' S rpcou por pnrte dos escri-

Roma, 3 (A'8 16.45) (Retarda,
do) — (Recebido á tarde) — Re-
ceberam-se aqui as seguintes infor-
mações do interior do paiz:" Foi declarada a greve geral em
Andria. Os manifestantes iriipuze-
ram o fechamento das escolas
maltrataram os professores. Houve
conflictos. Cerca de cem pessoas
receberam ferimentos.

Em Nápoles, não obstante a pro-
clatnação da greve, os jornaes con-
tinuam a ser publicados e os ele-
ctricos a circularem.

Continua a «réve eni Florença,
onde houve conflictos e ferimen-
tos. Ficou'decidido excluir da gré-
ve nessa cidade os operários do
Estado. Os jornaes circularam".

Roma, 3 — Na Câmara dos mDeputados, o socialista official, sr. 1 g
Trevcs, disse o seguinte: £"Apezar das violências soffridas 5
pelos socialistas, da Confederação^ de carvão.
Geral do Trabalho e do Centro do
Partido Socialista, parte neste ino-
mento uma palavra, que repercutirá
na Itália inteira c que aconselha a
volta ao trabalho, hoje ".

O deputado Mauri, do partido
popular salienta que a aspiração
commum a todo paiz é a volta á
vida normal, e acerescenta que se
as palavras do sr. Treves signifi-
cam, da sua parte e da dos seus
amigos, a intenção de collaborar
para este fim, o orador sente com
isso grande satisfação.

Fala em seguida o sr. Nitti, pre-
sidente do conselho, declarando que
nenhuma palavra podia vir mais
opportunamcnte que a do sr. Tre-
ves, que c uma palavra de sere-
nidade e de paz para o mundo
inteiro, que, como o partido sócia-
lista tem toda o interesse, em que
as lutas civis se desenvolvam, numa
atmosphera de serenidade.

O governo tem o dever de de-
fender os direitos.das maiorias e
de salvaguardar os das minorias.
Acerescenta que o seu escopo é
que a ordem publica seja mantida,
mas quc nenhuma liberdade seja
offcndida, dando assim o governo,
uma prova da sua sinceridade.
(Applausos).

Em seguida o sr. Victor Manoel
Orlando tomou posse da -preside^-
cia da Câmara, pronunciando um
discurso, no qual dirigiu uma sau-
dação ao rei, que dá o exemplo
admirável de todas as virtudes ci-
vicas 'e de dedicação absoluta ao
seu dever. (Vivos e prolongados
applausos).

Todos os deputados, de pé, gri-
tam: " Viva o rei I ".

i?oinij, 3 — Na sessão de hoje
da Câmara dos Deputados, o sr.
Treves, pertencente ao partido so-
cialista, falando a respeito dos in-
cidentes que se deram, durante as
manifestações populares, declarou
que a Confederação Geral do Tra-
balho e o directorio do Partido So
cialista, assim como o grupo par-
lamentar socialista haviam decidi-
do que a parede operaria, em to
das as cidades da Itália, termine
hoje, á meia-noite.

Roma, 4 — O Senado confir-
mou hoje a nomeação do sr. Tit
toni para presidente da casa.

Roma, 4 — A sessão dc hontem
na Câmara dos Deputados foi lias-
tante agitada, tendo os socialistas
comparecido em maior numero, que
terça-feira.A bancada catholica es-
tava por sua vez inteiramente oceu-
pada.

O deputado socialista, sr. Ire-
ves, voltou a protestar contra os
ataques soffridos pelos seus collc-
gas, frisando que todos os parti-
dos deviam comprehender que o
paiz atravessa uma hora gravissi-
ma.

F.m seguida o representante ca-
tholico, sr. Mauri, apoiou o depu-
tado socialista, admittindo, como
elle, que a situação era extremamen-
te delicada. Depois de pregar a
união sagrada de todos os partidos
para, a pacificação dos espíritos, o
orador deplorou os acontecimentos

|UM PLANO DE ACÇÃO PREVENTIVA CONTRA A|

j AMEAÇA DE UMA CRISE DESESPERADORA 1

STÜTTGART, 11 do novembro. (Correspondência |
j_da 

"Associated Press") —O gabinete dc Wurttembcrg |
| apresentou ao governo um plano de acção preventiva |
| contra a ameaça de uma crise desespéradora, tal seja a de |
1 falta absoluta de carvão e consequentemente a paralysa-1

| ção do trafego ferro-viarlo e urbano. As medidas suggcri-1

| das comprchendem |
1) — A fiscalisação geral dos serviços ferroviários |

| do paiz, que passarão á superintendência directa do go-1
1 verno, durante o tempo neressario, assim loho todos os |
| estabelecimentos fabris |

2) — Diminuição do trafego de passageiros, a par-1
I tir de 15 de novembro, como medida capaz de attender |
| ús necessidades do abastecimento do paiz |

3) —- Suppressão dos trens, aos domingos, em toda |
| a Allemanha; i

4) o uso de automóveis particuares somente nos jj
I dias de semana, mediante autorização especial; |

5) — Abastecimento de carvão do Rheno oo sul do |
I Allemanha por um systema previlegiado de transporte s

| rápido e econômico |
6) — Restricção do consumo do gaz e de clectrlci- |

1 dade om todo o paiz e o fechamento obrigatório de todos |
| os estabelecimentos e logradouros públicos, casas de espe- |
fctaculos e cafés, etc; ôs 10 horas da noite. §

O governo federal acolheu favoravelmente as medi- \
idas suggeridas pelo gabinete do Wwrttemberg e já provi- |
| denciou para que ellas sejam executadas, se as circums- |
| tanclas assim o exigirem. A suppressão do trafego dc pas- |
| sageiros, medida adoptada no districto de Ruhr, deu |
| optimos resultados. O trafego ferroviário cstA hoje re- |

duzido a 20 por cento, o que permittiu A Allemanha uti- jj
lisar-se de mais 3.000 carros para o transporte exclusivo s

Terminou a greve geral na Jtalia
ROMA, 4 -- O partido socialista c a Federação Geral do Trabalho expe-

diram uma ordem para que cesse a greve geral. A ordem diz: "Nunca toleraremos,
ainda que no menor gráo, a violação do direito dc representação c da liberdade de
pensamento. Estamos dispostos a adoptar medidas que serão sufficicntemente effi-
cazes como ura obstáculo aos desejos rcaccionarios dos militaristas profissionaes".

A terminação da grévc trouxe um allivio a todo o paiz.

NjA. ca.ma.ra.

OS GÊNEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE
As commissôes de Finanças e Constituição
::: estudam a mensagem do governo:::
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MEXICO-ESTADOS-UNIDOS

jj já foi garantida por medi-1
sa de paz c de trabalho

Os socialistas, neste ponto, tn-| guardando o
ícirnmneram o deputado catnolico,. **

gantzaçSo internacional terá júris-: jj pt ores juristas (lesta capi- S IintíSlicôs para com a casa rcinan-1 paz Cntre as nações
diçao arbitrai organtzaçeõs con- | tal unla interessnnte dis-i L'r.tando irônica ""' " 

'"

México, A- — O secretario do
Thesouro, sr. Cabrcra, manifestou
hoje a utn correspondente a opi-
nião de que a actual pendência
entre o seu paiz e os Estados Uni-
dos é utwa questão meramente di-
iplomatíca e que por conseguinte
ideve ser resolvida por via djplo-
nvadida. tcondomnamdo a_ iintorvere-
ção de uma commissão internacio-
nal para resolver a questão.

O sr. Cabrera aceusou a impren-
sa americana de estar explorando
o omo Tenkins para augmenbar as
(liiJfilot<ldiadé3 ijlá ieurisíentes,1 cní.j-e
os dois ipaizes.

H^uí/iittfftoii., 4 — O senador de-
mocrata Shiclds, membro da com-
missão de relações exteriores do
ISanádavfafân-dò hontom sobre a

moção apresentada pelo senador
Fali declarou: "'Ha cinco annos
qtie os Estados Unidos podiam játer declarado guerra ao México ,

O senador Fali, ao que se diz,
obteve varias photographias de do-
oumentdsi <(i-ie denunciam, vários

planos hostis do presidente Car-
ra-nza e seus representantes nos
Esta'dos Unidos. , 

'
Washington. 4 —¦ Noticias par-

ticülares do México dizem que a
resposta do governo do general
Carranza á ultima nota. norte-anie-
ricana sobre o caso Jenkins esta
sendo preparada e deixam ver que
o governo mexicano possivelmente
proporá a creação de unia commis-
são de inquérito nos moldes da que
é conhecida como o velho tratado
de Guadalupe. . .

!fní/iiiifftoii, 4 — A delicada st-
tuação das relações entre os Es
tados Unidos e o México foi dis-
cutida pelo sr. Lansing, secretario
dc Eslado, e a comniissão de Di-
plomacia do Senado, hoje, á tarde.
Acredita-se que a conferencia teria
tido uma grande importância, rc-
solvendo sobre a futura política dos
Estados Unidos perante o governo
do general Carranza,

Muito cedo, o sr. Flctcher, em-
baixador dos Estados Unidos no
México, discutiu o caso Jenkins
com a commissão de Diplomacia
do Senado.

TELAJPAZ
A SOLUÇAÓTÕÒ PROBLE-

MA >D0 ADRIÁTICO
Londres, 4 — Os Estados

Unidos, a França e a Ingla-
terra chegaram a um accor-
do sobre a proposta colle-
ctiva que será apresentada
á Itália para solução do
problema do Adriático. A
"Associated Press" está in-
formada de que a formula
de accordo combinada em

tPOR QUE A ALLEMANHA
RECUSA ASSÍGNAR A RA-
TÍFICAÇÃO »A PAZ
Paris, 3 — Quando hoje, entre-

vistado por um representante da
"Associated Press", o sr. Von
Lersner, chefe da delegação alie-
mã á Conferência da Paz, decla-
rou hnver communicado ao sr.
Dutasta, secretario geral da mes-
ma conferencia, que a Allemanha
estava decidida a não assignar o
protocollo que torna effectivo o
tratado.,

Nessa entrevista von Lersner
disse:"Tenho plenos poderes para as-
signar e estou prompto para fa-
zel-o, em qualquer momento, des-
de que a questão do afundamento
dos navios em Scapa Flow seja
delle eliminada e referida a reso-
lução do Tribunal de Haya; desde
qué delle desappareça o para-
graphò relativo á evacuação da
Lithuania, que já consideramos
liquidada; desde que se elimine
o paragrapho final . que di aos
alliados'' -ò ' direito'-'rtté ' invadir" o
nosso território em tempo de paz,
sob os mais futeis pretextos." .

VAO PARA A RÚSSIA O MAUS
CEDO POSSÍVEL
Washington, 4 — Annuncia-ise

que que AÍesandre Berkman e
Èmtnia Goldman, dois anarchistas
que estavam para ser deportados
de Nova York, serão mandados
para a Rússia o mais cedo ipossi-
vel, apezar das allcgaç cs do ad-
vogado de ambos dc que os Esta-
dos Unidos não podem deportar
esttrangeiros para a Rússia sem re-
conhecer o governo dos soviets.

A FORMAÇÃO DO NOVO MI-
NISTERIO RUMAICO
Bticarcst, 4 — O sr. GaMa Voi-

vod-e, ipresidente da Cantara dos
Deputados, que foi encarregado da
formação do novo ministério, an-
m-.nciou a n-oite passada, depois dc
uma consulta aos diíferentcs lea-
ders dos grupos parlamentares, quç
a maioria da Câmara é favorável
á assigna,tura do tratado de paz
com a Áustria.

O sr. Voivode está formando o
gabinete com os leaders dos gru-
pos favoráveis á assignatura do
¦tratado.

dizendo 
"sob applausos 

çaio™K», p u pr0cura satisfazer as
dos catholtcos: — P paiz preci-, « •*• •» r_ .... .,_¦_aspirações italianas, salva

interesse da

SSS0&,n™ÍX^a!iC. "r|ICUSsS0 Cm t0m° "0S °SP^Í
A Conferência approvou uma re- Jj ctos políticos do cnso. O;

íi-iitição rccomtiieiídniido a creação í sr. Erick, por exemplo, cs-1

pap.i-rei!

¦ orevendo na "Vossische Zei-dc -uti organismo destinado exclu-1 .
sivamente a melhorar as relações ¦ .... , -
entre os .patrões t- os operários. | tung , diz que innrfjavel-5

outra resolução approvada, 13 mente 11 opposição feita á?
:'cici° I publicação dns cartas tro-;
mpre- , - , . .1™ _ „,. _ m

5 radas entre o 
f de Ferro" o o joven impe- i
2 rndor foi inspirada no facto |

,i Conferencia manifesta o d
d? Tue a Liga das KaçÕes emp
gue todos os seus esforços afim de
assçc.trar o minimo de educação c
de instrucção indispensáveis a todo
o ser humano para desempenhar
eftioazmcnte o sen papel etn unia
democracia, Essa educação deve-
rã ser obrigatória c ministrada até
•i edade de quatorze annos.

\ Conferência entittiit ainda um
voío para quc a Lisa das Nações
faça estudar seientificamente õs
problemas c as causas da guerra e
mande preparar 11:11a historia daCiuerra Mundial.

\s próximas reuniões da Confe- jt'-nci.i serão etícetuadas cm Ro-
ma.

gritando ironicamente: "Viva 01 A proposta foi já assigna-"' " -1 " """"" s da pelo sr. Polk, chefe da
delegação norte-americana
á Conferencia da Paz, e pelo
sr.. Clemenceau, faltando

* apenas firmal-a o represen

-rei!". allusão á lealdade dos
te da Itália e ao poder temporal
do sutnmo pontífice.

Roma. 4 — Informam de Milão
quc a situação ali continua seria,
devido a greve geral.

Berna, 4 — Noticias recebidas
da Itália informam que nos tumul- l-wlntorra nunndn
tos oceorridos cm Turim foram sextante da Inglaterra, quanao

Chanceller " I riamente feridos '
Rossi e quinze pessoas.

Roma, 4 — Kos tumultos veri-
ficados terça-feira, á noite, as tro-

* de que cllns poderiam, s pas tiveram quc carregar contra a
i provavelmente. docuitien-1' '™,ltidl° srev'TrJa\ UrxnàTáo-.,51 matando um operário c terinao oo-
^tiir, com fundamentos liis-S ze outros. Os jornaes que suspen-
? toricos, o testemunho si-1 j deram a publicação nesse dia, vol-
llinificativo do caracter dolt taram a circular hontem

tenente-coronel então será entregue aos pie-
nipotenciarios italianos.

A SITUAÇÃO NO MÉXICO~~ da

TAXAS CAMBIATES
Nova York, 4 — O mercado de

cambio hoje foi o seguinte:
Esterlinas, procura, 3.9100; doi-

'lar sobre Itália, ; peseta hes-
panhola, 19.60; dollar sobre Chris-
tiania, ai.05; Marco allemão, 2.25;
dollar sabre Paris, 10.25; dollar
sobre Suissa,' 3.38; dollar sobre
Stockholmo, 22.00; dollar sobre
Copenhague, 19.25, * coroa aus-
-triaca, 0.68.
NAO QUER IMITAR LADV
ASTOR
Londres. 4 — A duqueza de

Marlborough. falando durante uma
festa de caridade hontem, nesta
capital, negou que tetreionasse
conquistar unia cadeira no parla-
ment-o, estando muito sa.tisfe:-ta
com a sua condição de membro do
conselho do condado de Londres.

O "Daily Mirror" retirou a de-
claração de que Lady Lee of Fa-
rcham tenciena fazer candvdata a
uma cadeira tambem no Parla-
mento. __jk__

O NOVO ORÇAMENTO 1>A
ALLEMANHA

- I Os socialistas de Milão ameaçam
jj seu autor e que os monar- ; a grí_.e ger___ DOr .4 horas.
I chistas teiniaiii que a di- = '

que a
I vulgação das memórias 11
. cotnpromettcsse a s u a 11
5 O professor Hermannln, jj!
- ua "Gazeta Jurídica", ma-1.
| nifesta a crença de que n = '
• publicação dns rnrtas po- •
i doria ser prrtiiíttidn, aerres- =

O SI.KSWKi KM FÔOÒ
Copctihaauc, .( — O Lanrlstasapprovou hnje uma moção conde- i ,mjiando a politica do primeiro n;i. |í''eiitando queotestamento lie

nittro a respoito do íleswij ej I Blsníarck CÒristittic um in-
enunciada ha dins cm discursos do | ?ctetc do governo.

O CASO DE FIUME

propalada expedição a
Sebcnico

j l^ellrrcsponOt-níe da| =

g rentivn valioso no povo =

|5 iillemãti "nesta liora grave"?
tie termina lainentnnilo quc-
I" o simples receio da jíiicrrn |

| rivil possa retardar a pu- -
j | lilirav.Ki ilas memórias, quei

considera iii- interesse ;

foi
da

ted Press"
torizado a

e ai tnfo:
partida de G

em Paris di:
desmentir for-

nações rclati-
abicl D'Annun-

do comntaniiante Rizzo, che-
is s-.tas forças njvaes. paraexpciliçâo a ?el>enicp* acom-
áos por t.ooa "arJiri". Con-
ü-.eme ao que se tem divtil-
t ¦» corresponden*? acerescen-
¦Rar^se rtpi:) z assejuirar qneindicio existe dr *vic
innzio se esteja preparando'.eva- a cíteito umi nova -.x-

pnra todos os nllemãos. |

r 1 t 11 c t 11 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 ri
O CAXÀDÁ' KXCOMMEXnA

NAVIOS JIERCÁXTES
Xoia Yort. .: — O governe

canade^e enao-nnieiliiij re -c.ie-
tttrirt .1 cotlítr-tl cão de 00 nivins
mercantes dc n.o..» .¦*.<k»o tonela H

de<'ocaiio .
todo.'. Anta-

c;a*se *i*,ie dois t* cs sas navio* s*rão
destacados pari una. carreira tnxrc
ila li fax « W ci-sta oi«fnt«l -U
.\r.-.erj:a do Sul

A DELEGAÇÃO AMERICANA
A' CONFERÊNCIA DA PAZ!

Por/í. 4 — A delegação dos Es-1
tados Unidos, com a maior parte j
do seu- pessoal segue para a Ame-
rica do Norte na próxima sema
r.a embarcan-do cm Brest. Não
ainda fixada a data precisa
parti.ia.

Q-.tnto á possibilidade de ficar
ou não utn deleitado para manter
a participação da America do
Norte no Conselho Supremo. e
coi»a q-.te em absoluto permanece
em iigilb no Stade Department.
O que se pódc dizer, co lu 10 das
-íielhore-s foi>'ei. e ao quc corre, e
qtie. se nrnhiun delcRado ficar, o
embaixaior Wallace terá os ne-
cessados poderes. dando á partici
paçâo irorte .-imer3c^n.i tana for-
m.t cffi&iz como se todos os dele-

! pJos contitv.iassem nesta caoe-
t-i

A IRLANDA EM FOCO
Lonòres, 4 — O sr. L'oid Gcor-

pe declarou hoje na Ca-nara dos
•Communs que o governo pretende
apresentar o projecto sobre a Ir-
landa r.A. próxima sentaria, o qual
ficara iefinitivaniente ausentado
n-jM-a segunda reunião coUectivaiio
caticete.

Não ha confirmação
prisão de Pancho Villa
Juarez, 4 — Nenhuma confirma-

ção foi aqui recebida da noticia
annunciando a prisão do chefe re-
volucionario mexicano. l'.incho Vil-
Ia. sabendo-se apenas que. por in-
dicação de dois soldados rebeldes,
aprisionados pelas: forças do go-
verno. nm destacamento federal
partiu precipitadamente de Parra!
para o ponto onde se presume ter
se refugiado o celebre caudilho.

t-l Paso. 4 — Noticias aqui rc-
cehidas informam qne- em repre
salia pelo fuzilamento do general
Filipe" Angeles, o chefe revolucio
nario Pancho Villa ordenou que
sejam executados todos os offi-
ciaes carranzistas que caírem pri-
sioneiros dos rebeldes.

?>

CUBA E O ASSUCAR
lla-.ana. 4 — Cm decreto pre-

siJcncial lioje publicado prohibe
a exportação de assucar refinado,
produzido nestes últimos ar.nos,
até segunda ordem. O gwcrno
permmirá apenas a saida do da
producção actual.

TROCA DE PRISIONEIROS
COM A RÚSSIA
Copcn.utgue, 4 — O Satioral

Tidendc annuncia quc os srí- LU-
vinoff. embaixador do governo
dos soiirts russos em Londres.
o st

Londres, 4 — Uma comtnunica-
ção radio-telegraphica, recebida
de Berlim, diz que o sr. Erzber-
ger annunciou, perante a Assem-
bica Nacional, que o novo orça-
mento determinava uma reducçao
de despesas de cerca de 22 bil-
liões de% marcos. As despesas ex-
traordinarias sobem a 41 billiões
de marcos e as mensalidades do
Estado a 17 billiões.

Espera-se -um augmento das
rendas na quantia de 12 billiões,
pcla creação de um imposto extra-
ordinário de guerra e pcU taxa-
ção das fortunas adquiridas etn
conseqüência da guerra.

-mo®®®*
IReuniram-se hontem conjunta-

mente, na Câmara, as commissôes
de constituição e finanças para ou-
virem a leitura do parecer do sr.
Cunha .'Machado sobre a mensagem
do governo referente ao augmento
dos .preços dos gêneros de primeiranecessidade. Compareceram os srs.
Bueno Brandão, Cunha Machado,
Balthazar Pereira, Sampaio Cor-
rêa,- Justiniano de Seiipa, João
Vespucio, .Arnolpho lAzevedo, Mar-
çal Escobar, Josino de Araujo,
Prudente de Moraes, Oscar Soares,
Raul Cardoso, Veríssimo de Mello,
José Barreto, Alberto Maranhão,
Pacheco Mendes, Celso Bayma,
Fioravanti c Arlindo Leoni.

Além dos membros das commis-
sfles assistiram aos trabalhos os srs.
Torquato Moreira, "leader" da
maioria, Andrade Bezerrai Arthur
Hotclho, João iBlysio e outros depu-
tados.

O presidente deu a palavra ao
sr.. Cunha Machado para ler seu
parecer, que c longo, apreciando a
mensagem. Fez um histórico da
questão das subsistencias entre nós,
examinando pormenorizadamente o
que sc fez nos governos Wencesláo
e Delfim Moreira. Termina o sr.
Cunha Machado com a apresenta-
ção de um projecto assim redigido:"Art. i" — .E' o poder executi-
vo autorizado:

a) — a regular a exportação dos
igeneros alimentícios e de primeira
necessidade de modo a não deixar
sair do paiz senão os que excede-
rem ás exigências do consumo in-
terno, e bem assim a adoptar as
medidas que entender necessárias
para evitar a elevação exaggerada
dos preços dos mesmos gêneros,
resguardando todavia os legitimos
interesses do produetor e dos ven-
dedores;

b) — a conceder isenção de di-
reitos de importação aos gêneros
alimentícios e de primeira necessi-
dade e de procedência estrangeira,
quando desses gêneros haja escas-
sez nos mercados;

c). — a comprar nos centros pro-
duetores -gêneros alimentícios de
primeira necessidade, ou declarai-
os de necessidade publica, semçré
què a sua desapropriação fôr in-
dispensável como medida dc ordem
e segurança publica, ou dc soecor-
ro immediato á população, caso em
que poderá desde logo cniittir-se
na posse dclles, mediante o disposi-
tivo prévio de seú valor e expol-os
num e noutro caso á venda a reta-
lho por preços que aipenas cubram
as despesas, em armazéns que po-
dera estabelecer ou por accordo em
casas particulares;

d) — a entrar cm accordo com
as emprezas particulares de trans-
portes terrestres ou marítimos para
reducçao de fretes, de preferencia
ao transporte de gêneros alimenti-
cios e de primeira necessidade e
dos instrumentos agrários, c con-
ceder essas vantagens nas estradas
de ferro e linhas de navegação de
propriedade nacional;

e) — a designar o pessoal do
Ministério da Agricultura, a quem-
incumbe auxiliar o governo na exe-
cução dessas medidas e especial-
mente vcrit'\;ar a quantidade de
gêneros alimentícios e de primeira
necessidade existentes nos arma-
zens c depósitos c outros estabele-
cimentos. a sita qualidade e proce-
dencia, a sua relação com as ne-
cessidades do consumo, o custo de
sua producção, o preço por que fo-
ram comprados e aquelle por que
são offerecidos á venda; podendo
o governo impor a todo aquelle quc
negar as informares solicitadas,
para essa vervficação, ou prestar
falsas informações, a pena de mui-
ta de 2oo$ooo a 5 :ooo$ooo, que se
cobrará por executivo fiscal;

{) — a entrar em accordo com o
governo dos Estados para execução
ideisas providencias nos respecti-
vos territórios;

g) — a expedir os regulamentos
e abrir os créditos necessários para
a execução dessas medidas.

Ar!. 2 — Todo aquelle que in-
dividuaUmente Jjij om! sociedade,
com o intuito dc forçar a elevação
do preço de generos aJimenticios c
de primeira necessidade, tentar
ou realizar monopólio ou açambar-
camonto de taes generos, será pu-
nido com a pena dc multa dei
q 50 contos de réis, ou de prisão
cellular por tres mezes a uni an-
no, ou com ambas, a juizo do jul-
gador.

§ 1 — Entende-se por monopo-
liei, álçamlbartcamento ou tentativa
destes crinvesk para os effeitos
deste artigo:

a) — .jtoüsuir, reter, contratar
ou adquirir os -ditos gêneros, em
quantidades superiores ás necessi
dades do consumo da própria pes

O debate

GREVE EM LONDRES
Ijsndres, 4 — Tres mii empre-

gados dos mais importantes esta-
be'.ecimen;os comir.erciaes da par-
te occidcntal desta capital declara-
ram-se etn parede esta manhã, pe-
dindo augmento -de ordenados, di-
minuição das horas de trabalho e
varias outras concessões.

soa que os possuir, rdtiver, contra-
tar Ou adquirir e dos seus depen-
dentes, exceptuando o lavrador em uiição em retação
rclaço aos gêneros de sua produc-
ção;

b) — possuir1, reter, contratar
ou adquirir os meamos gêneros em
quantidades superiores ás necessi-
dades próprias e normaes do com-
mercio de cada um, trate-se de
importadores, exportadores, ataca-
distas, retalhistas ou de qualquer
outro negociante;

Terminada a leitura do parecer
e -do projecto do sr. Curoha Maclia-
do, iniciou-se a discussão. Por
vezes cila íoi acalorada, c dava .1
intlpressáo dc que ninguém sc en-
tendia. Os aipartes choviam de to-
dos os lados, e o orador, entre
diálogos, expunha suas idéas, sem
ser ouvido. O debate generalizou-
se, e o sr, Bueno Brandão pedia
adienção, mas proseguia sempre
acalorado o dialogo por toda a
longa mesa.

Coube ao sr. Vcspitcio de Abreu
infcial-o.

As apreciações do leader rio-
grandense foram demoradas. A
vimitação da exportação não era
idéa nova. Fora praticada pelo
Rio Grande do Sul ctm defesa do
consumidor. E os resultados por
todos os conhecidos, parque a
exportação cresceu, c não houve
no -Rio Grande o augmento de pre-
ço exaggerado. ;

Mas era necessário esclarecer a
loi tor,na'ndo-a livre de ambigui-

dades e 'interpretações duvidosas.As
medidas excepcionaes nella contidas
e as que excepcionalmente podem
ser admSttidas, por força do 1110-
mento, devam ter ckkireza e exa-
ctitlão iiícon-fundiveis pela chicana.

lPais;n depois a examinar em
face da Constituição c da nossa
legislação sobre a matéria as at-
tribuSções dos Estados e da União.

E propoz uma emenda á letra
g do art. 1.'Pediu e teve a palavra então o
sr. Andrade Bezerra, que, como
deputado, iníerveiu no debate.

Achava procedentes as objecções
do sr. Vespucio de Abreu. Preli-
ininarniente, chamava a attenção
das coitituissõcs reunidas para o
facto de estarem todas as medidas
do projecto contidas na resolução
votada na véspera pela Câmara.
Cotejadas as faculdades do proje-
cto com as da lei actual do Com-
missariado, que persistem cm vi-
gor, vê-se que todas cilas conti-
nuam, sendo de notar que, cm rc-
lação a algumas, como a fixação
de preços, a lei actual c muito
mais clara que o projecto. Este
usa de uma terminologia vaga, que
trará incerteza, á sua appHcação
se for transformado em lei. As
commissôes estão assim no dever
de examinar, com cuidado, cada
uma dessas medidas. A primeira
dellas, restricção da exportação, dá
logar e duvidas. A Constituição dá
ao Congresso faculdade de regular
o commercio internacional. Ahi se
baseia o projecto, para permittir
que o governo intervenha na ex-
porlação. Mesmo para os que jul-
gam quc a União pôde constitucio-
nalincntc, usar dessa attribuição, a
medida será pelo menos inócua, po-
dendo ser interpretada como dele-
gação de attribuição. Só sc com-
prchenderia para os que reputam
constitucional a providencia, que a
lei regulamentasse a matéria, dc-
terminando os casos cm que o go-
verno poderia intervir. Não quer
alongar-se na discussão, desejando
apenas salientar seu ponto dc vis-
ta, contrario á simultaneidade das
varias medidas coercitivas conferi-
das ao executivo.

O sr. Cunha Machado respon
deu. A nova lei era menos ampla,
c tinha outro interesse, participan-
do embora do mesmo objectivo.

O sr. Sampaio Corrêa declarou:
quanto ao art. 1, não acecitava a
segunda parte contida na letra a
desse artigo, admittindo apenas que
ao governo fosse dada a autoriza-
ção para regular a exportação dos
generos alimentícios e de primei-
ra necessidade. E' contrario á dis-
posição da letra b, quc diz encer-
rar ameaça á producção agrícola
do Brasil. Não pôde, egualmente,
dar seu voto a letra c, pois não
admitte que o governo se trans-
forme em negociante. Acceita com
restricções a letra d, porque enten-
dc que nesse particular, referente
á industria de transportes, a acção
do governo deve ser outra, dc mui-
to maior efficacia. Não acceita cm
conseqüência de seu voto contra
rio ás letras anteriores, as quc se
seguem ao mesmo artigo 1".

Quanto ao art. 2" — que defi-
ne e caracteriza o açaniliarcamento,
e como entende que elle c uni cri-
me, na paz e na guerra, é favor.i-
vel ás medidas suggeridas pelo rc-
Iator.

O sr. Raul Cardoso examina a
mensagem do governo, chamando a
attenção de seus collegas para a
gravidade da lei que vac ser pro-
posta á deliberação do Congresso.
Está de accordo cm que sc arme
o governo dos meios necessários
para reprimir as especulações e
evitar o encarecimento da vida, mas
é necessário que sejam respeitados
os direitos garantidos pela Consti-

liberdade de
commercio. Propõe que a discus-
são e votação se faça por artigos
e por alíneas, o que foi deferido.

E o sr. Raul Cardoso entre ou-
trás propostas fez as segiiinets:
suppressão da 2* parte da letra a.
do art. 1°, por inconstitucional; a
suppressão da letra b, por consti-
ttiir uma ameaça aos produetores,
oceasionando effeito contrario aos

Assignaturas
Aos nossos amigos e

assignantes pedimos
mandarem reformar as
suas asslgnaturas até
31 do corrente, afim dc
ser regularisada a ex-
pedição da folha.

Apezar do grande au-
mento no custo de todo
o material que empre-
gamos, principalmente
o do papel que, mesmo
terminada a guerra,
continua em alta, attin-
gido a mais do dobro
do antigo custo, conti-
nuamos a manter os
mesmos preços até ago-
ra adoptados para as
nossas assignaturas,
isto é :

A CARTA DO ALMIRANTE
VON REUTER AO

ALMIRANTE VON ROTHA
LONDRES, 4 — O Almi-

rantado publicou hoje a carta
quo o almirante von Router,
commandante d a esquadra
alleinü afundada em Scapa-
Flow, recebeu, cm maio, do
almirante von Rotlia, chefe do
Almirantado allemão, na qual
esto dizia: "A entrega da cs-
quadra ao inimigo é tun facto
Indiscutivcl". Todavia, obser-
Va o Almirantado Britanníco,
esta carta prova quc o governo
allemão sc commtinicnva com
o almirante von Reuter o por
conseguinte ter-lho-ia insinua-
do a attitude por clle assumi-
da, destruindo o.s navios d"
seu roniniando.

ANNO. 30$000

SEMESTRE. . 18$000

As assignaturas co-
meçam e terminam em
qualquer época.

As importâncias po-
dem ser remettidas cm
cartas registradas, —
com valor declarado, —
ou vale postal ao
gerente desta folha

V. A. Duarte Felix

julgnl-o constitucional. Respon-
dendo a apartes declara que as
bases dc 'lei propostas pcla men-
sagém incidiriam na mesma pc-
cha, poraue não se pôde reputar
utn preço exagerado, sem fixar
previamente o preço normal.

Entra a analysar depois as ba-
ses propostas e pronuncia-se con-
tra os ns. 2 e 3. que reputa pre-
judiciaes á producção, podendo
oceasionar perigo maior, qual o dc
substituir a escassez e carestia
dos gêneros pela sua falta total.
Mostra que os lavradores corres-
ponderam ao appello para inecn-
tivarem i producção e os seus
productos ficaram a apodrecer nos
portos e est-tções de estradas de
ferro, citando os casos havidos
no Rio Grande do Sul, em Minas
e na Noroeste, cm S. Paulo c
Matto Grosso e faz ver o desani-
mo que nara os mesmos produeto-
res advirá, além da falta de_ trans-
portes, com a ameaça de isenção
de impostos para a entrada de ge-
neros estrangeiros e á da desapro-
priação por necessidade publica.

Notou a contradicção existente
na lei a esse respeito entro os ar-
tigos Io o 2°. que trata do açatn-
barcamento e que exclue os lavra-
dores c diz nue só comprehende a
desapropriação como defesa contra
os açambarcadores.

Sc 09 lavradores não são açam-
barcadores, não podem ser des-
apropriados.

Alvitra, por ultimo, fazer-se vo-
tar a lei sobre açaniliarcamento,
idêntica ás disposições do projecto
c pendente dc uma só discussão e
mais tarde, por simples emenda
cm cauda orçamentaria ou por lei,
que seria facilmente approvada,
ao passo que o presente projeoto
tendo de passar por cinco discus-
soes, em fim de legislatura, pre-
oecupado o Congrcso com a ma-
teria urgente dc orçamento e ou-
trás. será difficil o transito da lei
nas duas casas do Congresso até
o fim do anno, isto é, em menos
de um mez.

0 projecto é emendado
Acccitas pela maioria algumas

das emendas propostas, ficou o sr.
Cunha Machado de redigir o pro-
jeclo de accordo com o vencido
para offercce!-o á assignatura de
seus pares.

Hoje, haverá nova reunião con-
junta, afim de ser assignado o
projecto.

O sr. ' Gervasio Fioravanti de-
sistiu do pedido de vista, tendo
votado varias das emendas apre-
sentadas

A RUMANIA TEM MAIS SEIS
DIAS DARÁ RESPONDER
AOS ALLIADOS
•Paris, 3 (Retardado) —(Rece-

bido á tarde) — O Conselho Su-
premo dos Alliados concedeu á
Rumania 11111 novo prazo dc seis
dias, a partir de 2 do correnle,
para que o governo de Bucarcst
dè a conhecer a sua resposta ás
seguintes propostas dos alliados:
1°) acceitação das fronteiras fi-
xadas pelo Conselho Supremo;
2") assignatura do tratado de paz
e do tratado das minorias; 30) so-
lução da questão húngara.
O JULGAMENTO DO EX- j
IMPERADOR ALLEMÃO
Londres, 4 — Discursando hoje

em Pontypridd, o procurador geral
da Coroa declarou que não pode
existir duvida alguma quanto á ne-
cessidade de ser processado o ex-
kaiser. Accresccnlou que a instru-
cção do summario continua c que
elle próprio já examinou mais de
50.000 documentos do processo.
A GREVE DOS MINEIROS

NOS ESTADOS UNIDOS
Indianopolis, 4 — Foi d a d a

hontem pela manhã denuncia con-
tra 84 membro^ da União dos
Trabalhadores em Minas dos Es-
tados Llnldós, aceusados pelo cri-
me de desobediência ás determina-
ções da córte, sob a allegação de
haverem violado a ordem do go-
verno sobre a grévc do carvão.

'Os responsáveis, inclusive o
presidente em exercido, sr. John
itewis, o secretario e o thesourei-
ro, sr. William. Green, serão pre-
sos o mais breve possivel.

Para cada caso, a fiança ser»
fixada em $ 10.000 dollars.-*-
O NOVO EMBAIXADOR IN-

GLEZ EM MADRID
Madrid, 4 — O novo embaixa-

dor da Inglaterra apresentou 'hoje
ao rei as suas credcnciacs.

UM SENSACIONAL MATOU
DE BOX, EM LONDRES
Paris, 4 — As apostas Ta Eolsa

de cambio feitas sobre o match de
box que sc rji'.i.'ari en LVütdri 1
hoje cntlre Carpontier, da França,
e Beckott da Inglaterra, mostra-
ram uma grande animação, com
abundância de dinheiro francez,
forçando as apostas a descer dc se-
te para cinco contra 'Carpenticr,
que provaveúmante será o favorito,
quando a venda de poules houver
sido encerrada.

Londres, 4 — Carpentier derro-
tou Bcckett no match desta tarde
do campeonato de boxe. Beckett
foi posto fora de combate aos pri-
meiros golpes.

O match decidia do grande cam-
peonato de valor, do boxe, na Eu-
ropa.

NOTICIAS DB PORTUGAL

O CÔNSUL DO JAPÃO EM
FÜOHOW E' CM CASO
Pekim. 4 — O Ministério das

Relações Exteriores entregou uma
nota á legação japoneza pedindo a
destituição do cônsul do Japão em
Fuchow. o pagamento dc uma inde-
mnisação ,pelos chinezes mortos cm
conseqüência do ataque realizado,
por tropas japonezas, durante as
ultimas occurrcncias naquella ci-
dade, o custeio do tratamento me-
dica dos chinezes feridos, a punição
dos principaes responsáveis pela
condueta das tropas japonezas e a
retratação do cônsul japonez que
deverá fazer uma declaração pu-
Mica desaggravando as autoridades
chinezas.

:%

c) —• adeantar dinheiro por I í_ns visados pela lei
qualquer fôrma, ou realizar qual- 1 O sr. Gervasio Fioravanti, cm
quer operação real ou fictícia, com 1 raI,idas palavras, pediu vista dos
o fim dc impedir que os ditoi ge-1 papCi5.

A SITUAÇÃO NO EGYPTO
Cairo, 4 — Uma proclamarão

lançada hoje pelo governo prohibe
terminantemeníe o uso de armas.
sem autorização especial, c aceres-

OGra.lv. representante dilcenta que cs contraventores scrao
Inglaterra, che'garão a um accordo irr.r.«diatamen-el s-2bx.etf.d0s a
sebra a troca de prisioneiro» I conselho de guerra.

neros sejam trazilos aos merca- 1
dos, tm que habitualmente são j
vendidos, á medida que forem sen- í
do produzidos;

§ 2 — Para os effeitos desta
lei consideram-íe gênero» alínien-
ticios e de primeira necessidade:
fei tão. arroz, milho, farinha de
mandioca, de milho, xarque. car-
ne verde, peixes seccos. salgados.
ou em salmoura. Uijcinho banha,

fresco, lrftc

Em seguida o sr. José Barreto
propoz que sc eliminasse a fôrma
autorizativa. proposta quc caiu. A
esta altura o debate gener.ilizou-
se. em fôrma de dialogo, falando
deputados presentes e membros das
commissôes reunidas. Prolongando-
se as discussões sem efficacia, o
sr. Bueno Brandão snggcriu que se
votasse o projecto, artigo por arti-
go. Isso fez com que diversas

-*-

rl^^fr^^lJ^cSk^lx 
~n-'imendas fossem propostas, emen

&£*«SS&££áBfi das. em sua maioria, de simples
mementos e^bão^ 

^ ^ 
I ' «£ AraaJQ 

^
esse arti-o serão processados pelos ; a ciscussao havida no seio da
iitzcs <v.bstitu;os sectionaes. me-1 commissiu sobre a constituciona-
diante denuncia do procurador da! lidade do projec'o vetado, estava
Rep-.ilfíca. ou prov* de qualquer I morta com a decisão da Câmara
^sssoa^ e julgados pelos juizes de | en plenário, porque emhora esta
«ecçâo. i "o 5e tivesse pronunciado sobre

Art." 3 — Revogam-se «as. disoo- o parecer, mas sobre as conclu-
sições em contrario.". I sões. o factev é que votou o proje-

MERCADO AMERICANO
Chicago, 4 — O :r.ercado dc ce-

re.ies abriu hoje fraco. As co-
tações durante os negócios da ma-
nhã foram:

Müho. -para entrega em ,dezem-bro. 1.39 1'.,': para entrega em
tna.io, 1.32 j. 8. Cotlições maxi-
mas para entrega em dezembro,
1.41 e minima 1.30.

Aveial raik entrega em de-
zcmliro, 76 i!2; para maio, 78

Cotações de encerramento: Mi-
lho. para entrega em dezembro.
1.39 7I8; aveia, para entrega cm
dezembro, 76 7jS; perco, para ja-
neiro. 32.24.

-Vot-a York, 4 — Mercado de
couro: Nominal.

O jornal 
"A Monarchia" aceusa

o ex-rei d. Manoel
Lisboa, 3 — O jornal " A Mo-

narchia", respondendo á carta do
cx-rei d. Manoel, aceusa-o de pas-
sar vida folgada e alegre nos clubs
londrinos, dtespresando os seus
partidários. Commodamcnte ins-
tallado no sumptuoso retiro de
Twickcnham, a sua ingratidão e
desinteresse pelo bem da nação, o
seu procedimento, emfim, o desti-
tuem da autoridade de dirigir os
portuguezes."A Monarchia" começará ama-
nhã a publicação do relatório dos
delegados do " integralismo" en-
viados a Londres, cm setembro ul-
timo.

.Esta questão promette provocar
grande mijo.

A opinião publica e os jornaes
apreciam jocosamente a desintelti-
gencia com o ex-rei, agora ataca-
do pelos antivtos áulicos, affirman-
dn que essar scisão arruina as ulti-
mas esperanças dos novos sebasíi-
a nistas.

Lirboa, 3 (Retardado) — Eslá
solucionado o incideníe oceorrido
hontem na Gimara dos Deputados.
Satisfazendo 03 desejos dos libe-
raes, a mesa eleita e presidida pelo
sr. Domingos Pereira renunciou e
procedendose á nova eleição foi
eleito presidente da Câmara o sr.
Mesquita de Carvalho.

A PARTILHA DOS SUBM.ARI-
NOS ALLEMÃES

Paris, 4 — O Conselho Supre-
mo resolveu cedt-r ás pequenas
nações que tenham httoral alrtms
submarinos aileniães de oeqaena
tonelagem. — .

O "LOCK-OUT" DE NOVO
EM BARCELONA
Barcelona, 4 — Devido ao "lock-

out". todas as usinas, officinas, es-
criptorios e casas commerciaes es-
tão fechados. Apenas os armazéns
de generos alimentícios continuam
abertos.

DE NOVO A CRISE MIN1STE-

RIAL NA HESPANHA
Madrid. 4 — Nos circulos poli-

ticos constava es'a tarde que o ga-
binete ia renunciar collcctivamen-
tc. . .

,\ crise era motivada, ao que se
dizia, pelo facto do ministro da
guerra, general Tovar. ser obriça-
do a ratificar a sentença do novo
Tribunal de Honra que manda ex-
pulsar os alumnos da Escola de
Guerra.

Os demais ministros sao contra-
lios a essa ratificação.
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GRANDE COMEDIA
Ao ver o conselheiro Balthazin*

Van der Voordc c o major
Hoogstratcn transpondo a portu
do grande salão, o governador An-
tonio Telles da Silva ergucu-ae e,
polidamente, veiu rcccbel-os.

'Era em junho dc 1645, na Bahia,
no palácio do governo. Aquella
era 11 segunda vez que o Supremo
Conselho dos hollandezes, no Re-
cife, enviava embaixadores ao_ go-
verno portuguez, cxiRindo sattsía-
ções sobre a attitude dos brasi-
letros que, em .Pernambuco, acecn-
diam a revolta contra o dominio
flamengo, 110 Brasil.

Agora, mais do que nunca, a si-
tuação dos hollandezes cra aper-
tada. Ia a insurreição estalar. Os
grandes vultos guerreiros da de-
fesa pernambucana dos primeiros
dias da invasão estavam reunidos,
a agitar o facho da guerra. Vieira,
Camarão, Cavalcanti, Barbalho,
Henrique 'Dias, todos emfim mar-
chavam com as suas legiões para
os primeiros embates das lutas.
Fernandes Vieira, que vivia em
relações estreitas com o Conselho,
desapparecera do Recife. Eslava
em Camaragibe, acclamado chefe
da rebellião, á espera das hostes
dc Camarão c Henrique Dias. No
interior, na Parahyba, por toda a
parte, não se encontrava um can-
tinho remoto que não estivesse mi-
nado pela revolta. Sentia-se que
era o sentimento popular a expio-
dir para atirar cm baixo o jugo
hollandez. 'Em principios daquelle
mez, ali, a dois passos do Recife,
na Várzea, os rebeldes tinham tido
a audácia incrivel de se reunir na
matriz para ouvirem o sermão in-
flammado de frei Manoel do Sal-
vador concitando os patriotas a
arrancarem a terra brasileira da
usurpação dos flamengos. A situa-
ção era premente. '

Telles da Silva convidou os dois
embaixadores a sentarem-se ao scu
lado. O conselheiro van der Voor-
de começou a falar. Vinha trazer
as queixas amargas do Conselho.
Portugal estava a proceder perfi-
damente com a sua alliada, a Hol-
landa!

O governador geral teve um es-
tremeção. O conselheiro flamengo
insistiu. 'Períidamente! Portugal,
á socapa, vivia a insuflar, a auxi-
liar a revolta contra o dominio
hollandez. O Conselho eslava a pnr
de tudo. A insuflarão começara
em 1-641, A viagem de Vidal de
Negrciros a I.islioa não tivera ou- "'^-^"Z".

tro fim senão o de sondar a corte dade no_ olhar

portugiteza. .Sabia-se que d. João
IV lhe dissera que veria com bons
olhos tudo que fosse fazer voltar
ao dominio de tPortugal as capita-
nias que passaram para o da Hol-
landa. O Conselho sabia passo por
passo do que se fizera.

iMas nâo é verdade, disse
Telles da 'Silva.

Ora, atalhou o major Hoog-
straten, tanto é verdade que Vidal
de Negreiros, ao voltar de 'Lisboa,
trazia a autorização para conceder
hábitos dc Christo aos patriotas
mais dedicados. O sentimento da
rebeldia começou quando elle che-
gou ao Brasil. Antes disso esta-
vam todos hesitantes, medrosos por
não saber como seria o movimento
recebido pelo rei

trégua de dez annos. 'E, para
mostrar na boas intenções do go-
verno flamengo para com o go-
verno luso, forneceria 11 Portugal
nrnins, navios e tropas parn com-
bater a tllcspntihn, o inimigo com-
muni. A colisão cru apcrtndissima.
Portugal tinha necessidade daqitel-
Ins tréguas e daquelles auxílios.
Não podia arrancar as capitanias
do Brasil dn mão da sua alliada,
mas não se conformava cm ficar
sem ellas. Qualquer movimento dc
restauração por parte dos brasi-
leiros cni-lhc agradável, mas não
podia, senão á socapa, sorrir ao
movimento.

IE van der Voordc concluiu:
E' preciso que se saiba que

o meu paiz está resolvido a obri-
gar a vossa mercê e Portugal a
respeitarem o armisticio,

O governador geral ergueu-se
como de um pulo. Foi-sc-lhe o
sorriso, foi-se-lhe a expressão poli-
da. E, de um jacto, soltou:

Vossa mercê não me mette
medo. .Sc nesta questão eu não
tivesse que guardar obediência ao
meu rei, eu já teria abertamente
declarado guerra aos hollandezes.
Esta neutralidade que sou obrigado
a guardar é o maior sacrificio, é
a maior dòr da minha vida.

lE fitando bem o principal dos
embaixadores:

Vem vossa mercê falar-me em
respeito a tratados. Quem o que-
brou primeiro? A Hollanda. Em-
quanto em Haya se assignava o
armistício, ella mandava conquistar
a Bahia, o Espirito Santo, o Ma-
ranhão e as terras da lAfrica. E'
melhor mudarmos dc conversa.

E mais cheio de energia:
E queira vossa mercê dizer

ao 'Conselho que, se eu continuar
a receber dos pernambucanos as
queixas que tenho recebido das
tyi-annias flamengas, irei soecor-
rel-os, embora essa desobediência
ao meu rei me custe a cabeça.

IE, caindo em si, como arrepen-
dido daquelle ardor, da quebra de
sua linha de diplomata e daquella
aspereza com os hospedes:

Vossas mercês desculparão
certamente estes nervos de velho.

Houve um momento de silencio.
O conselheiro hollandez tirou do

bolso a carta do Conselho, entre-
gando-a ao governador geral. A
carta pede a Telles que mande re-
colher á Bahia os revoltosos que,
no interior de 'Pernambuco^ e da
Parahyba, sopram o tufão da
guerra.

Telles da ISilva passou os olhos
sobre o papel e ficou com elle
longamente na mão, pensando. E,
depois, com um brilho de sagaci-

coração, me colloco sob a bandeira
dn rebellião,

E, fitando Fernandes Vieira:
Irei combntcr sob as ordens

do bravo general que tanto admiro
c quero.

Rompe subitnmente o delirio nos
dois exércitos, Ecrnnndes Vieira
sente as lagrimas borbulharctn-lhc
nos olhos. Num impeto, atira-se
nos braços de Vidal. E os dois
ficam longamente abraçados, solu-
çando,

Depois, como sc sc sentissem
envergonhados dc estar chorando
nii, em frente nos soldados, fiem.
Vidal de Negreiros approximn-se
do ouvido de Vieira e diz-lhe
baixinho:

Que grande comedia I
Fernandes Vieira sorriu, deu-lhe

novo abraço e cochichou-lhe:
Você falou de tal maneira,

que muita gente levou a serio.
E, depois, ainda no ouvida do

camarada: . .
Havemos de concordar que,

se somos comediantes, Telles da
¦Silva não é menos do que nós.

VIRIATO CORRÊA

quantos .o têm visto peados pela
fiscalização do Commissariado,

A fome foi sempre má conse-
1'helra...

Tópicos & Noticia
O TEMPO

Communioa o Observatório Nacio-
nai: , ."Situação geral da atniosphero as 9
liorat dc quinta-feira: — O pequeno
anticyelonc, liontcmi sobre o Rio da
Prata, mais vultuoso do que pareceu —
por se acl, r, em a, maior parte, sobre

Atlântico — propagou-se na direcção

O presidente da Republica assi*
gnou hontem uma mensagem ao
Congresso pedindo n abertura du
11111 credito especial de 3:5985:000,
idcs-finado ao pagamento do des-
pesas realizndns, por conta do Es*
tado, com os funeraes do ministro
do Supremo Tribunal Federal,
Canuto Saraiva.

" Os empreiteiros do governismo
seabrista annunciaram recenitemen-
te uma novidade que lhes parecia
muito util: a Bahia depositara em
Paris o dinheiro com que pagar o
coupon da divida externa. Se -cila

depositara esse dinheiro, sua si-
tuação não cra dc bancarrota, tal*
vez não fosse nem de simples
difficuldades financeiras.

'Mas o caso, como já tivemos a
oceasião de dizer, ficava logo es-
clarecido. O tal pagamento era
um puro e calvo embuste.

Realmente, seguira para Paris
dinheiro com que pagar qualquer
coisa, a saber: os juros dos juros
dos titulos da moratória...

A moratória já é um indicio de
impossibilidade de pagamento; os

juros dos juros dos titulos da mo-
ratoria constituem uma prova fia-

grante de dupla impontualidade.
Agora, o sr. Antônio Moniz, o

próprio govcrnidor do Estado, faz
numa entrevista affirmações que
são logo desmentidas. Elle preten*

A QUEM DO
CAMBIO

Ainda hontem foi grande ll ot*.o-
rientação no mercado de câmbios.
E a- verdade é que, por mais que
se investigue, nenhuma causa de-
terminnntc dn queda dns taxas
existe, que cabalmente a justifique,
a nio ser qualquer destas: a pres-
são paulista, a que já se fez refe-
rencia, auxiliada pelo governo fe-
deral por intermédio do Banco do
Brasil; ou simplesmente a explora-
ção dos bancos estrangeiros, á qual
áquelle estabelecimento nacional se
associou, mas neste caso com uma
inconsciencia profundamente ln-
mentnvel.

A pressão do Estado de S. Paulo
existe de facto, como é fácil de
verificar pelo telegramma que a
mesa que presidiu aos trabalhos
da assembléa geral extraordinária
da Sociedade Paulista de Agri-
cultura dirigiu ao presidente da
Republica. Não sabemos como c
constituída aquella Sociedade; se,
porém,' é como a da Capital Fe-
deral, suecederá como entre nós:
servirá principalmente para exhibi-
ção de uns tantos medalhões so-
ciaes, pois aqui, na capilal da
Republica, pouquíssimos agriculto-
res apparecem nas assembléas, em

tinuava em pânico, Os tomadores
appareciiim cm grande numero, e,
como é natural, essn sofíreguidão
de letras concorria paro maior
.baixai qu<- ern esperada, allegando-'sc 

que faltam coberturas, porque
as letras de café estão retidas nas
mãos dos que ora trabalham peln
baixa,

iParccc-nos que seria de muita
conveniência evitnr essa precipita-
ção dos tomadores, que só agora,
num momento muito especial, se
lembram de que têm encargos a
satisfazer, E' bom recordar que
o saldo em ouro da balança com-
mercial é muito grande, como
nunca foi; que o 'Brasil continua
exportnndo, tendo cm alta quasi
todos os seus produetos expor-
taveis; que o governo tem fartas
disponibilidades no estrangeiro, e
que a valorização do nosso dinhei-
ro será naturalissima, salvo se al-
gum Estado, como S. Paulo,
cuidando sómíhte ou egoisticamen-
tc das suas conveniências, sc não
preoecupar com mais uma der-
roçada do nosso meio circulante,
e se se dispuzer a causar á ri-
queza nacional incalculáveis da-
mnos.

IN5o haja precipitações. Nunca
a maior calma foi tão necessária
como nas horas que vão correndo

sendo uma coisa que sc ha dc exe-
Cutar com o maior rigor.

Todo o chauffeur dessa catego-
rin. que comiucttcr qualquer in-
.fracção, será imineillatamcntc au*
tuado e a multa a policia cobrará
por intermédio dn repartição a que
pertencer o infrac.or, descontando-
a, em folha, dos seus respectivos
vencimentos,

Temos aqui umn novidnffc que
vae fazer barulho. Os motoristas
dos carros chamados do governo,
na maioria, quando praticam uma
inobservância regulamentar ou,
mesmo, quando commettem um de-
lido, costumam não dar satisfa-
ções á policia.

Suppõenvse fortemente protegidos
e, mal avisados, têm-se na conta
de indivíduos para os quaes a im-
punidade esti previamente assegu-
rada. Os factos são quasi que
diariamente registrados pelos jor*
naes.

Agora, porem, com a providencia
a ser adoptada peln Inspectoria, a
situação muda de figura. Comtanto
que não fique em ameaça e que as
autoridades que têm a seu cargo
o serviço de fiscalização e de re-

Exposição
DE BOLSAS

DE MISSANGAS
_iiica casa que apre
senta ao publico os
typos mais originaes

e modernos.
Joalheria ADAMO
Preços sem concorrentes
98, OUVIDOR.

(3070).

A siiGGessão governa-
mental da Bahia

norte, comprimindo o sector da depres-
tão continental que sc encontra sobre
a nossa região. Dahi, a sensível aggra-
vacilo do estado do tempo entre nos, ^ ,pr0yar „ue ha muita gente do
adgravação que nao fora prevista. U, r ... .
anticyelonc mantém-se,, todo elle, em conunercio solidaria com o Sea-
pleno Oceano, bordejando a nossa t,rjsnv(>. Q jornalista que o entre
costa do Rio da Prata a Cabo Frio. ,
A depressão continental encontra-se vistou começa a indagar e -

— 'Não quero que se diga que
rompi com a letra do tratado. Vou
mandar tropas »para conter a in-
surreição. Vou mandar prender
Fernandes Vieira e todos os re-
beldes. Queiram vossas mercês
dizer ao Conselho que fique des-
cansndo.

* *!:.*

funda em seu sector Occidental.
A temperatura mídia da capital,

ante-hontem, dia 3, foi =4°.' ou o0,5
acima da normal. .

Probabilidades do tempo até às 10
horas dc sexta-feira :

Estado do Rio (previsão geral) .—-
Tempo : incerto e máo ó noite; muito
instável de dia; trovoadas. Tempera-
tura : estável.

Districto federal e Nictheroy —
Tempo : incerto e máo á tardinha e
á noite; muito instável de dia; tro-
voadas C2). Temperatura: em decli-
nio á noite; estável ou ligeira ascensão
de dia (2). ...

Ventos : variáveis, predominando a
componente sul (2).

Escala de probabilidades :
1) niuito nrovavel;
2) provável;
3) algumas probabilidades. .
Nota — Serviço telcgraphico : na-

cionàl e argentino, deficiente; ur,u-

sabe

guayo, péssimo.

HONTEftS

Foi ali, nas Tabocas, depois da
derrota infligida ás forçns de
Haus, que os patriotas começaram
a ouvir falar nas tropas que Telles
da Silva enviava para contcl-os e
repriiriil-os; Dizia-se que o rei de
'Portugal, premido pelas exigências
da Hollanda, e não podendo com
ella sustentar umn luta, mandara
ordens firmes ao governador geral

0 conselheiro van der Voordc ipara fazer cessar definitivamente
continuou a falar. De 1641 ate a rebellião e prender os chefes,
áquelle momento os grandes cljeícs j g llm frêmito de desassocego
da guerra trabalharam ás oceultas. correu por todo o exercito liber-
no arranjo dos armamentos. Foi tador. Murmuravá-se em todos os
um trabalho penoso . e demorado. I cantos. .Depois daquella primeira
Fernandes Vieira representou 111111 victoria, quando os ânimos mais
papel de perfeito comediante: fin-. hesitantes estavam accesos, cra
gindo boa amizade ao Conselho e (realmente uma desgraça abafar as
aos hollandezes, escondia, no em- lutas.
tanto, armas no interior para com- Fernandes Vieira acalmava os
batel-os. O Conselho não ignorava ."espíritos. Mesmo sem o rei a
coisa alguma. Não ignorava que guerra sc faria. E marchou com
elle Telles da Silva, governador, 0 exercito para Santo Antônio' do
geral, com uma habilidade sur- Cabo, ao encontro, cm Gurjaú; das
prehcndcntc, ern o maior instiga-: icg;,-)CS de Henrique Dias e Ca-:'dor da revolução. Sim! elle e márão.
,Vidal dc Negreiros, ali dn Bahia, 'Era'já no fim de julho. As
no momento cm que os patriotas tropas enviadas por Telles da Silva
de Pernambuco demoradamente (tinham desembarcado ein Taman-
adquiriam tis armas, supppndo-os faré, E as noticias que corriam
indecisos, mandavam recados e re-: [)cios caminhos eram as mais alar-
cados animantlo-os. apressando-os, ¦ njàdoras. Vidal de Negreiros e

Vossa mercê está mal infor- iMaitim 'Soares Moreno, os com-
mado, atalhou o governador um j mand*-.ntes do exercito repressor,
tanto confundido. vinham fazendo proclamações pelasA informação é segura, in- j estradas para que todos deixassem
sistiu o conselheiro. Nem as mi-|M armas e se entregassem respei-
nucias nos escapam. Vossa merce. tósamente á autoridade suprema do
deve estar lembrado da viagem j Conselho dos hollandezes, cm Per-
que Vidal, a pretexto dc visitar a 1 nrim|mco. lEru o rei quem não que-

Sohre 'Londres . v ." Paris" Italia" aMontevidéo. . ." Hespanha . . ." Suissa" Hamburgo . . ." Nova York. . ." Portugal (cs-
cudos) . . ." Buenos Aires
( peso, ouro )" Buenos Aires
( peso, papel)" Hollanda (fio-
rim ). . . •" Bcyruth. . . ." Egypto. . . ." Syria" 'Suécia

M Noruega. . , •" Dinamarca . . ." Áustria . . . ." Escandinávia (co*
rôasl . . . ,

. " Bruxellas . . •" Tapão (yen). ." -China. . . . •
í.xticttuts :

Casa matriz
•Bancário

Moedas :
'Soberanos ...#>¦.
Libras (napcl). . .
Francos (papel). . .
.Escudos «
Liras (papel). . . .

que. tal negociante não .é .amigo.do
governo bahiano, já o tenda ata-
cado. da sua cadeira de senador;
um outro, citado como negociante,
não só não o é, como se 'liga ao

governo pór motivos de interesse

pessoal, sendo, como é, concessio-
nario do serviço de matança de

gado num município; um terceiro
corre a declarar ao mesmo cor-
respondentí que não é adepto do

governo e, ao contrario, ha qua*
renta annos, admira o senador Ruy
Barbosa; mais outro faz idêntica
affirmação; e os desmentidos se
suecedem quasi sem fim...

E é assim, mentindo, burlando,
falsificando, oceultando, trapa-
ceando que o governo do sr. Ara*
tonio Moniz entende de lançar
nrela aos olhos da nação. 0 syn-

1627)32 16 n|i6'dicato maldito que explora e cor-
*_!* tl.l romPe e avilta a Bahia ha de, po-

— 3$935 'rém, .ter o correctivo necessário,

Em todo o caso, repetimos o que cessão ponham, de facto, em exe-
disse hontem o Correio da ManhS:jc„çjõ as iniciativas annunciadas
o presidente da Republica carece ^^ se
de pôr á frente do Banco do Bra-.
sil quem possa dirigil-o, e com a
orientação de cuidar, acima de

cujas mesas de ordinário se vêem I tudo, dc não deixar desvalorizar

pessoas que nem sequer um pé a nossa moeda,
de couve plantaram durante toda
a sua vida.

No telegramma referido pede-se
ao sr, Epitacio Pessoa que esla-
bilise o cambio,' "cujas bruscas
oscillações prejudicam graudemen-
te a producção nacional". A in-
sistencia no pedido feito para que
o' governo evite "as bruscas oscil-
lações cambiaes que estão desor-
ganizando o commercio exportador I Conferenciaram hontein com o
do paiz c arruinando os seus pro- presidente da Republica os minis-
duetores agrícolas e industriaes! tros da Fazenda, da Viação, doUix-
cujo desanimo é já notório", chega

0 ministro da Fazenda, na con-
ferencia que teve hontem, á noite,
com o presidente da Republica,
entregou a s. ex. a sua longa expo-

sição de motivos sobre o projecto
de revisão de tarifas a ser apre-
sentado á Câmara.

acha em estudos.
Entre os chauffcurs inveterados

na pratica das infracções, os que
«trabalham 'para os ministérios,
para a prefeitura, para as reparti-
ções subordinadas c até para a

própria policia são os que com-
mettem maiores abusos.

Roupas dc cama e mesa
Preços EsoGciaes

Cambio
9» o|v.

•rem,

Ifio-*ànas Pr°x'mas eleições,
$095 j

i?*".8. 0 dr. Alfredo Antônio de An-
i$so6 drade foi hontem agradecer ao

I presidente da Republica o decreto
— I que o nomeou professor de chimi-

! ca analytica da Faculdade de Me-
i$593 dicina desta capital.

ao ponto de aquella sociedade
affirmar que " dentro cm breve as
exportações se reduzirão c os capi-
taes já começam a emigrar".

iDepois, em manifestações ter-
roristas, o telegramma ao presi-
dente da Republica descreve assim
a situação:

"Sem exportação não haverá re-
cursos para importar. Sem impor-
tação, a União não terá renda
para suas necessidades internas e
'externas. Teremos então baixa
brusca de cambio, desorganizando
tambem o commercio importador,
vindo encontrar já os produetores
sem coragem precisa para reence-
tar o seu trabalho de produzir,
apavorados com a perspectiva de
funestas fluctuações cambiaes. Sem
cambio estável não ha tranquilli-
dade nem trabalho possivel."

Não dizem os tres doutores, si-
gnatarios do telegramma, como ha

terior, o chefe de policia, o pro-
curador geral da Republica e o
deputado Torquato Moreira.

'De conformidade com a ultima

decisão do Conselho dc Fazenda,
negando provimento ao recurso

que a Leopoldina Railway inter-

poz do acto condemnando-a a

pagar as differenças de direitos
aduaneiros que deve ao Thesouro,
o inspector da Alfândega expediu
hontem uma intimação para que
aquella empresa entre com a im-

portancia dos mesmos direitos, no

prazo de oito dias, sob pena de ser
feita a cobrança executivamente.

Mais uma vez a .Leopoldina é
convidada a saldar o seu debito.
Sempre que aessa intimação lhe
foi feita, a poderosa companhia
usou de subterfúgios, oppondo a
chicana dos advogados ás prescri-

NO MUNDO
!!

de o governo brasileiro estabilizar j pções das leis fiscaes. Essa prote-
o cambio numa quadra em que lação 'haveria, porém, de ter um
todo o mundo se preoecupa com o
magno assumpto das alterações
cambiaes. 'Não admira esse esque-
cimento, quando se verifica este

¦••..».••

para ftavio_, Hotéis e
Pensões

CASA COLOMBO
(8891)

Voltou, hontem, ao Ministério
da Viação, a commissão designa-la .
pelo pessoal diarista da Central do | bem como
Brasil, afim de pleitear, perante o ' """ ' "r,,r

governo pelo augmento dos s"ur,
salários.

A commissão, composta dos s.s.
Aristides Vieira Pires, Leopoldo
Alves Feitosa e Francisco da Cai-
ta Braga, foi recebida, ás 8 horas
da noitei pelo sr. Pires do Rio,
que a poz ao par do. que o go-
verno resolveu a respeito.

Assim, declarou-lhe o ministro
fim e teve-o. Que é que ella agora t ^m Q j'ust0 augmcnto solicitailr.
allegará em favor dos seus falsos] pelo operariado da Central, propor-
direitos, sempro invocados, mas

Para exito das pretenções dos! singularissimo phenomeno: a In-
16 .l!1** leiloeiros ás vendas judiciaes ha

ZL i cjuetmi justifique a fevogação Ide
tr. , todo o nosso systema judiciário.~ 

t Sendo ós leiloeiros .meros ageni*
j tes commerciaes, não se pode ad-

glaterra, a França, a Allemnnhn e
Portugal, com os seus meios
circulantes em lamentável crise,

nunca provados?
Uma outra empresa, que qui-

zesse viver em harmonia com as
leis brasileiras, já teria encerrado

I moedas, emquanto que no Brasil a
I preoecupação de um certo numero

IX - I1"1 elíes 'P,;lt,nuem aU0S commeta-1 de financistas feitos ás pressas, oi*f8=o tidos a juízo. Mas agrada a certas que pretendem é a baixa, é a
16 i|a a 17 i|8 conveniências esse disparate. Põem-I desvalorização maior do nosso
16 1J2 a 17 d. se, pois, nos pratos da balança a! meio circulante! Differenças no

_ ¦_ j causa da justiça e a causa indivi- ] modo de se ser patriota...
— ditai dos felizardos. I Dc rcst0» a questão explica-se:

~ 
i Que importa aos patronos das 1 ? ?*.*_ tem, vivido enfeudado ás

... „i„ ,. .. 1 imposições dos mercados e dos- commissões de 10 .. sem limi e, , 
^J cstraIlgeiros, 0 que sc está

as razoes que levaram o legisla- 
passando g ainda uma consequen-

¦í°!' í .estabelecer a protecção e a cja dessa situação humilhante.

NaSí^S^.^.lí^°^éiláiicÍa 
da aut0ridade 

T 
°s'Eembremos-nos de que, quando o

thas do quinto dia util: Saude Pn- interesses necessitados daquelle am* Estado de S. -Paulo, após o con-
blica (4* e 5" paries),. Diversas Pen* • constância importa no venio de Taubaté, organizou o seu
sues Reunidas, 'Montepio do .Exterior, _ '. .*-.*-. ....
Commissarios dc Policia, Pensões, próprio equilíbrio da ordem so-
Avulsa da Agricultura. Aposentados c*a] p
da Tustica e Montepio da Agricultura. ... .._"Nota"' — Os que deixarei de rece- Deixar funecionarios sem fun*
ber nu dia próprio, só serão attendi- Cçõe9, privar de meios de vida' Ser-
dos do ..3» 00-18» dia mil. Ventuarios 

privativos, subverter os
snuin- serviços do foro, banir das praças

procuram, sem os encontrar, meios j definitivamente a questão. A Leo-

poldina, poràm, apezar de sentir-

ffOilE

I.

familia, fez á Panihyba. Tocou
cm Pernambuco, como todu gente
sabe. No navio ein que in, navio
que foi fornecido por vossa mercê,
levava mercadorias de commercio
c armas dc fogo, fingitido-se nc-
gociante. Como fossem descobertas
as armas, teve elle que as vender
ao .Conselho. Dc fonte limpa sabe-
mos que os armamentos eram para
preparar o levante. E sabemos
mais: apezar da nossa vigilância

Pagam-se. na Prefeitura, .
tes folhas: Directoria de Hygiene e judiciaes as garantias, as forma-
Contencioso, c adjuntas ile 3" classe, .... ........ ,.,,.._ nne tem-
referente ao mez dc outubro. Ild6tl.es, o caracter severo que sem

pre as caracterisaram, tudo com-
Correio prehendem os patronos dos leiloei-

O Correio expede malas pelos se- ros, ao acoroçoar-lhes a ganância
guintes vapores: "Bahia", para \ i- insa,cjavei. N0 SCU entender, a
ctoria e mais portos do ii;rtc; ¦¦•*-am* ... , ,_•_¦¦

,, ,, m,." para Victor a, Uahia} Recife, norma idade do apparelho judicia-ria a guerra contra a 'Hollanda, a _™ ¦• -A,!,,,*' ii_,i,n-, <¦ \'ov:- Or- • ¦ • „,., ... 1 Para, Barbados, Havana c -*-1"- »". no valc ainda menos que a sortesua nobre alliada. \_„_ ••Rigel", para l.as Palmas. .(. - , ... c.
Acampado cm Santo Antônio do' braltar. Oran c Marselha, c "Frisia , dos porteiros dos auditórios, be

Cibo o exe-' "' -'—  n"'" v,nhi:1- Reeife. t.as Palmas ¦> l'.u-reito restatiradòr espe- j Para Bnhia. Recife, t-as Palmas e b.u- geu çxito depe-d,. do desmantela-
a c inquietamente as! ropa' - ^ °^ (mento desse machinismo, que se

Carne tem como a segurança máxima da

Tara a carne bovina posta cm con- sociedade, não lhes tremem as
sumo' hoje, nestâ capital, foi affixado mSos dcsfec_ado o golpe defini-
honteni, 110 Entreposto dc _>. Uiogp,
o preço de 1$. devendo

rava ancios.
tropas reaes.

Seria possivel que Vidal de Ne-
greiros, brasileiro, sentindo como
todos sentiam, elle, a alma daquella
revolta, o apóstolo daquelle le-
viiiitc, fosse o primeiro a vir suffo-
nl-o, a mando da corte?! A muito

conseguiu cllc, niyste.iosamcn.te,'obrigava a fidelidade a cl-rci!
0 E. uma manhã, as forças legaes

I apontam. A' frente vem Vidal de
enviar muitas das armas para
interior,

E continuou. Sabia o Conselho |'Negreiros. Fernandes Vieira corre
que, na Paraliyba, Vidal coiifabu- a cncontral-o. Os dois chefes pa-
Iara com Fernfio Rodrigo de Bu- mm a distancia. Vidal, de rosto
lhões, Jeronymo Cadena, Lopo austero, solenne, communica as or-
Curado Garra. Manoel tle Queiroz dens que traz. Vem prender Viei-
c outros revolucionários. E mais, ra, vem prender os capitães: da
ainda. Quando os itisiirrcclos fir-! insurreição. A Hollanda c Portu-
muram definitivamente o levante j gal viviam cm alliança c paz, c
mandaram pedir auxílios a elle, d. João IV não havia permittido
Telles dn Silva. a quebra da boa amizade com a

Auxilios que não mandei, rc- sua alliada.
torquiu o governador geral. ' — Considere-se preso, sr. João

Mandou, fez o conselheiro Fernandes Vieira, governador da
van tlcr Voordc. Vossa mercê en- liberdade; concluiu.
viou sessenta homens dos bons, | Toda a gente ficou estatelada,
dos valentes, dos conhecedores do I Fernandes Vieira não teve um ar-
terreno. G vou dizer como fez a repio siquer. Deu dois passos á
comedia. Nomeou Vidal de Nc- frente e falou:
greiros coiiimandante da fronteira — Bem sei as instrucções que
-4" norte c Vidal, do rio Real, cn-! trazeis, senhor. Elias só podem
viou os taes homens, ás oceultas. | ser condiciotiaes. 'E deveis cum-
Eíii uma farça bem feita. F. não | pril-as segundo a justiça que ns-
ficou nisso somente. Vidal. do rio
Real, manda que o negro Henrique
Dias com a sua legião fuja para
sc ir unir aos rebellados cm 1'cr-
nambuco c cm seguida envia o
indio Camarão com as suas hostes
para prendcl-o. Pura pantominin.
Tudo aquiflo tinha sido preparado
de propósito para que os dois
chefes, o negro c o indio. sc rc-
unissem ao exercito chamado liber-
tador.

Telles da Silva ouvia tudo com
o mesmo sorriso dc polidez com
que recebera os embaixadores.

Tudo isso são informações

sistir as duas partes, dando a cada
11111 o castigo ou o apoio que mc-
recer (i\>iil7i<a.v). Com os vossos
olhos ides ver a miserável escravi-
dão a que estão sujeitas as nossas
capitanias.

E descreveu o martyrio dos per-
naiiiliucaiios. Os hollandezes tra-
ziam-nos numa tyrannia deshu-
mana. A propriedade cra uma
burla, a vida andava ao sabor dos
oppressores.

— Chamaram-me para prote-
gel-os e hei de vingaHs até a ul-
tinia gota do meu sangue.

Um grande clamor rebentou no

cobrado tivo
ao'publico o máximo dc i$2on.

Vitellas. a iSloo; porcos, a i?5oo, c .. , . .
carneiro"'a 2V000. ciaes por aqueiles que a lei incumbe

-«_r-<_>»--_-  de as realizar, os advogados dos

A' ultima hora,, corria lion'em leiloeiros condemnam a acção dos

á noite, cm rodas políticas, qu: juizes e dos escrivães, o emprego

ha quem queira a atimillação do das formulas de cautela, os actos

diploma do sr. Frontin, ultima* em si mesmos. Só elles, nos lan-

mente eleito deputado pelo Di:.* c-s camararios, estão habilitados a

tricto Federal. Nesse sentido, servir os orphãos e as viuvas I

estaria sendo feito um vivo tra-1 No emtanto, a Câmara não o

balho de persuasão junto das 1 entendeu assim. E fez bem. 0 Se-

correntes parlamentares, aceres- nado, mantendo o que fez a Canta,

contando muitos que os que assim j ra. fará melhor, oppondo um termo

se esforçam .pensam ser agrada- decisivo a tanta ambição descini'

veis á orientação do sr. Epitacio | passada
Pessoa.

se culpada, como, em consciência,
cila sabe que o é, offereceu todos
os embargos ao processo legitimo
de cobrança do Thesouro c agora,

quando já desbnganada de quaes-
quer protelações, ainda assim se
faz de desentendida, forçando o
Estado .a'ameaçal-a com uma exe-
cução judicial.

.Esse • simples facto basta para
definir ,1 companhia...» ¦•-.' •

serviço de valorização do café,
estabeleceu uma sobre-taxa des-
tinada aos encargos dessa valoriza-
ção c, em logar de adoptar a
moeda nacional para a cobrança
do novo imposto, adoptou a fran-
ceza — o franco — demonstrando
assim a preponderância de um ver-
dadeiro vicio que de resto é ne-
cessario caxtirpar dos hábitos na-
cionaes.

Os produetores, que sc dizem
queixosos e victimas das oscilla-
ções cambiaes, tião o seriam se. em
logar de basearem as suas vendas
nas determinações dos explora-
dores novayorkinos e nns cota-
ções norte-americanas, estabeleces-
sem preços cin moeda brasileira,
em réis. Se tal fizessem, não ha-
veria oscillações cambiaes que
attingissem os interesses dos nos-
sos produetores.

Ainda mais: os exportadores do
Condemnando as vendas judi- | nosso café, da nossa borracha, dos

cereaes e das carnes são cm geral
estrangeiros, que coisa alguma, têm
que os prenda ao Brasil afora o
intuito especulativo e a ambição

cionai aos vencimentos de cid;
um, conforme tabeliã organizada
pelo director daguella via-ferrea,
approvado pelo presidente da Rc-
publica, -será votado até 31 do cor*
rente, pelo Congresso, em emenda
que constará da cauda do orça-
mento. . .

Ao que declarou mais o minis-
tro á citada commissão, por essa
mesma emenda e de accordo com a
tabeliã do sr. Assis Ribeiro, serão
augmentados tambem os salários
do pessoal da Oeste de Minas.

«__ -

O sr. Homero Baptista. minis-
tro da Fazenda, dirigiu hontem ao
presidente do Banco do Brasil o

.'TaMK nue a taxa de I direcção 'dessa empresa vae che-

cambio sobre Londres não exprl- gando a resultados bem aprecia-

Em vista do trabalho de vorifi-
cação exacta das despesas e da rc-
ceita de cada uma das linhas de
navegação do Lloyd Brasileiro, a

erradas, disse quando o conselheiro meio do povo. Toda aquella mui*
se calou.

Informações exactas, repetiu
o hollandez.

E dando um tom dc ameaça á
voz:

Evidentemente esta situação
não pôde continuar. Creio que
vossa mercê sabe que Portugal está
;m boa paz com a Hollanda. Creio
•jue vossa mercê sabe que a Hol-
landa c PorttiRal são alliados.

Sabia. Telles tia Silva sabia que
a situação de Portugal com a Hol-
landa era naquelle momento a mais
estranha c a mais embaraçosa.
D. João IV. não tendo confiança
nas suas forças para fazer vingar
a restauração, procurou arrastar a
amizade das potências inimigas da
Hespanha. Tendo a França c a
Inglaterra, quiz ter lambem a Hol-
'jr.da. A Hollanda percebe as fra-
3i:czas e as aperturas do reino
restaurado. *Pov mais que lhe pe-
çam as capitanias usurpadas vio-
lentamente no Brasil, não as quer
intregar. Não! tinham sido con-
quistadas cm guerra aberta. O
mais oue oóde conceder é umi

me a relação entre a moeda in-
gleza-ouro e a nacional-papel, por
isso que tal cambio é apenas de
curso commereial. e não de diffe*
rença entre as nioedas-ouro c pa-
pel; c attendcnilo ainda que os em que o Lloyd tem vivido. 0 seu
direitos aduaneiros ouro devem (i;rector presidente já hontem
ser cobrados nessa espécie ou na Ministério da Via-
sua exacta equivalência cm papel 1 
recommcndo-vos que a partir de eao cs quadros relativos a algumas
segunda-feira próxima, S do cor- linhas, e segundo os quaes se ve-
rente, a conversão para acquisição 

'¦ 
rjf*ca quanto lhe são onerosas as

de taes vales seja effectuada pela: do Rio a Paranagui e do Rio
media do cambio de -Nova íork, 1
sobre o Rio, média rclativi á se* i a Laguna- com escala em portos
mana anterior." I sem importância commereial e
jt _ _ 7~, ... ¦ Uem calado para navios de tonela-- 0 'Commissariado, ou a idea de ,.

gem media.
O " Oyapock", linha Rio-Para-

apresentou nas vinte c oi-

do i-anho. São elles os primeiros
a fazerem opposição ao unico re-
gimen sensato em que devem
apoiar-se os nossos produetores, e
após elles vêm os bancos estran-
geiros, pois que uns e outros têm
o mais decidido interesse na cx-
ploração do mercado tle câmbios,
que é talvez a principal fonte dc
seus lucros commerciaes

iA rotina e a exploração de mãos
dadas estão conduzindo o Brasil
á perda da posse dc si próprio,
pelo que se refere ao café, cuja
balança distribuidora tinha sido
transportada dos mercados norte-
americanos e europeus para o nosso.
Ella voltará para Nova York, e o
Brasil, que poderia livrar-se de
uma servidão humilhante, está de
novo correndo para ella, impcllido

lhe dar um suecedaneo qual-
quer, foi honttm assumpto dc for-j

tidão narrava indignada o que sof-
frera dos flamengos. E, do meio
das tropas tle Vidal. um soldado
avança, gritando:

Camaradas! Todo este povo
que «qui está fugido, perseguido,
opprimido c nosso. São os nossos
paes, nossas mães. irmãs, filhos.
Com os nossos próprios olhos esta-
mos a ver os soffrimcntos que
ctlcs tèm passado. Seria uma ver-
gonba se nâo offereccssemos as
nossas vidas para salvar as delles.
Dcfcndcl-os é defender a pátria.
Sc houver alguém que assim não
pense, que volte para a Bahia.

Quasi que não pôde concluir as
palavras. O exercito inteiro, o
cxcrciio real quiz afogal-o cnthu-
siasticamente nos braços.

Vidal, sereno, esperou que as
acclamaçõcs cessassem. E. quando
todos se calaram, falou:

As disposições das minhas
tropas não 1:1c permittem cumprir
as ordens que trago. Sou soldado,
como os meus camaradas. Acabo
de verificar que a justiça está do
lado des pernambucanos e eu. de

commisãoes

veis,* com os quaes espera offere-
cer ao governo uma orientação se- pda ambição dos ganhadores, que
gura, capaz dc tornar possivel o sc collocam, com falsos pretextos,
abandono do regimen de deficils atrás dos produetores.

Os bancos estrangeiros estão
cheios de letras a receber, isto é
de letras dc cobrança, representa-
tivas das mercadorias vendidas
para o nosso commercio. Lá estão
em todos esses titulos as affirma-
ções das nacionalidades de origem
pelas espécies monetárias que ser-
viram de base ás transacções rea-
lizadas: as inglezas aceusam li-
bras e shillings; as francezas,
francos e centimos: as norte-ame-
ricanas, dollars e centavos. E as-
sim deve ser. Mas, tratando-se das
vendas que o Brasil effcctua, os
nossos réis são deixados ao canto,

O dr. Adelmar dc Mello Fran-
co, ex-direotor da Oeste de Minas,
recebeu do dr. Clodomiro de Oli-
veira, secretario da Agricultura do
Estado de Minas, o seguinte tele-
gramma:"Respeitando motivos que vc>
induziram a deixar dir.-cção da
Oeste de Minas. onde_ prestást-s
relevantes inesquecíveis serviços,
valho-me do ensejo para apresen*
tar-vos o mais profundo c vivo
agradecimento pela cooperação in*
telligente, zelosa e efficacissiina
prestada a minha obscura admi-
nistrâção e faço. votos ardentes
pela vossa felicidade pessoal. —
Saudações. — Clodomiro de Oli-
veira."

Tem figurado sempre, no orça-
mento da Agricultura, uma verba
avultada para a fazenda modelo de
Criação, de Marajó. O sr. Justo
Chermont revelou liontem aos seus
collegas dn commissão de finan-
ças do* Senado que c%a fazenda
não existe. 'E a verba? que des-
tino lhe dão?

Assim se legisla neste paiz.
Eslnbcleccm-se, annos suecessivos,
dotações em favor de institutos
fantásticos a que o legislador de
má fé empresta nomes pomposos;
o dinheiro sáe naturalmente do
Thesouro, em cada exercicio, c só
passados tempos c que se des-
cobre o escândalo.

Mas a própria commissão dc
finanças do Senado ouviu, ante-
hontem, o sr. Bueno de Paiva
fazer outra revelação, de não
menor gravidade. E' o caso de
verbas concedidas a estabeleci-
mentos que têm rendas e de cujo
emprego nunca ha noticias, por
absoluta falta dc prestação dc
contas.

E ahi está a Casa de Correcção.
No orçamento do Interior, desti-
nam-se 50 :ooo$noo para a compra
de matérias primas, de que sc
servem as officinas daquelle pre-
sidio. Não se sabe onde vae parar
a quantia assignalada. Mas. pro-
curando-se conhecer os resultados
do trabalho da Casa de Corre-
cção, depois de utilizados 110
exercicio 5o:ooo$ooo de matérias
primas, apura-se que a sua renda
não passa dc .1 :ooo$ooo.

Assombrosa esta Republicai

PYJAMA PARA -
HOMENS,

SENHORAS
v e CREANÇAS

Casa Colombo
***__. _«?.-*_¦*-
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O DIA NO SENADO
Houve hontem sessão no Sena-

do, mas compareceram apenas
vinte e tres senadores.

•Lida e approvada a acta ante-
riior, passou-se ao expediente, que
careceu de importância.

'Oecupou a tribuna o sr. Pires
Ferreira, para declarar : á casa
que a approvação do porjecto so-
bra telegranmiiis internacionaes
preteridos vae favorecer á Wes-
tem, que, segundo s. cx., já deu
ao Thesouro itm prejuizo de
400.oco franco».

A esse respeito o sr. 'Pires Fer-
reira apresentará 'hoje o seguinte
pedido de informações:"Rcquciro que por intermédio
da mesa e do Ministério da Via-
ção, o poder executivo informe:

Primeiro, por que motivo cdestle
quando foi. suspensa a cobrança
da contribuição dc 10 centimos,
ouro, por palavra dos telegrammas
internacionaes preteridos, de que
trata o art. 32 da lei 11. 3.070, de
31 de dezembro de 1900.

Segundo, qual a importância
total proveniente dessa contri-
buição;

Terceiro, se existe algum termo
de responsabilidade pelo pngamen-
to delln e no caso affirmntivo
qunl o seu tcôr"

No seu discurso sobre o caso
o marechal fez profissão de fé
nativista, achando que j.i c tempo
do Brasil ser nosso.

Aniumciada a ordem do dia.
suspenderám-se as terceiras dis-
cussõèsdos orçamentos do Interior
c da 'Fazenda, pela apresentação
de emendas, sobre as quaes a
comniissão de finanças se deve
manifestar-se.

1.119 'I-

RUY BARBOSA EM CAMI-
NHO DO SERTÃO

Bahia, 4 —O embarque do con-
lheiro Ruy Barbosa para o sertão
revestiu-sc do caracter de uma
verdadeira apotheose do povo da
capilal biiliiana ao eminente bra-
sileiro.

S. cx. seguiu em trem especial,
acompanhado dos jornal islãs Me-
deiros Netto, Lemos Brito, Madu-
reira de .Pinho, Santos Filho e
Marques dos díeis, dos represen-
tantes da imprensa carioca e dos
srs. Cordeiro de Miranda, chefe
politico sertanejo, Fernando S.
Paulo e Álvaro Carvalho, profes-
sores da Faculdade de Medicina,
Amadeu Gysncir.ós e Mattos Filho.

O conselheiro Ruy Barbosa che-
gou á " gare" de Calçada; ás 9
'horas em ponto, seguido de. um
enorme cortejo de automóveis e
de imponente massa popular, que
o acclamava com delirio.

Um homem do povo, exprimiu-
do os sentimentos dn população,
saudou o egrégio, brasileiro, que
respondeu commovido, dizendo no
final do seu discurso:

"Adeus povo bahiano! 'Deus
nos abençoe nesta jornada de 11-
bertaçâo da Bahia, afim de que
os scus frutos sejam dc abundan-
cia!"

O sr. Paulo -Fontes acompa-
nhou s. cx. e sua comitiva até ã
estnção tle Periperi.

1E111 Plataforma, os.operários da
grande fabrica de tecidos ali exis-
tente, formaram alas á pnssagem
do trem que conduzia o grande
bahiano, erguendo vivas entliu-
siasticos á causa da libertação do
Estado.

Na Praia Grande, essas mani-
festações de delirio se repetiram,

em Alagoinhas, onde
Ruy Barbosa saltou do trem nos
braços do povo. .

O commcrcip desde o meio-dia
cerrou as suas portas, afim de
que patrões e empregados particl-
passem das •festas.

Ruy foi conduzido em triumplio
da estação panr o Conselho, ònd.
agradeceu, num brilhante discur-
so, as .homenagens que Wie eram
prestadas.

Cerca de cinco mil pessoas as-
sistirnm á conferência dc íi .ex.,
nue se realizou no salão nobre
do edificio do 'Conselho Municipal.

Em 'Pojuca, houve antes da
chegada do especial um pequeno
incidente: o escrivão da Collecto-
ria 'Federal, José. Cardoso 'Rubens
intimou ,1 commissão de festejos
a retirar um arco com inscripções
encominstica a '.Ktiy Barbosa.

Ao chegar aquella estação, um
populnr, não podendo conter n sun
irJdignação, referiu num discurso
esse facto.

O conselheiro Ruy Barbosa, «.m
rçsposta, declarou que essas mi-
serias não poderiam conter, a tor-
reiíte impetuosa da victoria.
A Associação Commereial

dc Itabuna
Itabuna, 4 — A Associação

Commereial desta cidade resolveu
apoiar a candidatura Paulo Foiv
tes. 'Nesse sentido desenvolverá
uma intensa propaganda.

¦Neste municipio, o governo, se
abrir as urnas, será derrotado,
como o tem sido em todas as
eleições federaes.
Os srs. Octavio Mangabeira

e Alfredo Ruy
A bordo do Acre, -chegaram

hontem a esla capital os srs. Octa-
vio Mangabeira e Alfredo _ Ruy,
deputados federaes pela Bahia.

O seu desembarque foi muito
concorrido.

_._» +«_*. tm-,

A n-q;it.ii(;ãn do Dlstrlct.
A agitação da política do Di-hlm

continua, c parece vae augni-mar
a chegada do sr. Camari, A Ali
cffectuou hontem uma rcuuiin -.
hoje o sr. Mctcllo fez uma c,.„
ção de scus amigos,

.líssns reimiJcs alvoroçaram 01
dependentes", e deram logar ,1 bnatH
desencontrados. Mas cm vculartj
havia um entendimento positivo 1
entre os dissidentes, nem doa que
encontram ainda filiados á a:,',,.
nem lambem dos poueos que sc dl,
ainda correligionários do sr, M,..,

Todos aguardam o desenrolai
acontecimentos para tomar urna r
lução positiva, qltc não será outru
não a de adherir ao grupo <\.\t ft
sentar maior força politica am
mento...

Dá-se como frqcassada a tent
organização de um partido,
em torno do prefeito. A maii
intendentes, pelas palestras, p.v
posta a facultar todas as leis
julgadas necessárias.

-ativa ¦,

Figurou na ordem do dia da t;._
de hontem da Câmara a acta apurai
ção geral da eleição a que se proor»
no dia sd dc outubro ultimo, nesta !
pitai, para preenchimento dc ,U,__ ,
gas de deputados, tendo sido tlip

l-.o.-.tm 4mados os srs. Paulu dc
'Raul Barroso.

A* secretaria da Câmara fers-i
egualmente enviados 59 livros ... acta,,
dc ambos os districtos, os quaes tm_\
enviados à commissão de Poderes

Na reunião dc amanhã, dessa
missão, serão designados para rdat
do pleito, no 10 districto, o sr.
Guimarães e o do 2°, o --. "«trculanq
Parga.

*
O sr. Alvnro de Carvalho

IS. Taui.o, 4. — Seguiu para 1 Ii:*
pelo comboio de luxo, o senador dr,
Alvar.o de Carvalho, afim dc tomar
parte nos trabalhos fina cs da acttnt
legislatura, encerrados os quaes er.'..
barcará para a Europa.

O seu embarque foi muito concon
rido.
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Pensões, Hotéis, Navios,;
Resta uranls . .

•¦»•¦*_•.

T...,,... para unhas e pelles, Vi
leSOUraS try, legitimas. CASA
HERMANNY. Gonç. Dias, 54-

(2018)

antes de comprar vejam
os preços da

CASA COLOMBO
(S8'.';)

Especialidades e_.-.s,V_ta",',i >
sabões c clixirc3 dcntilricios. CAM
HERMANNY. Gonç. Dias, 54.

(20.?)

A TAGA DOS ALUADOS
DR KECIF13
Paris, 4 — 0 "Figaro" rccebetl

•para distribuir entre os cegos e
os orphãos da guerra o ultimo do*
nativo enviado pela extinctá li.i
dos Alliados dc Recife e prqycnieii-
tc da liquidação de contas tlc-H
ag-greminção,¦Noticiando essa offcrta, o rt*
garo" agradece calorosamente 3
nova flfova de generosidade dos
"nossos amigas brasileiros"

PARA HOMENS
TERNOS DE BRIM

38$000 e 48$000

Nos gabinetes do Restaurant
PARIS. Das 2 lioras cu; deante,

serviço especial dc chá. TYeçns
módicos. (i7_fi.

TENCIONA VIAJAR r
E' DE ALCANCE PRA*
TICO VISITAR A SE-
CÇÃO DE ARTIGOS

PARA VIAGENS DA

Casa Colombo

(.-.me)

GI-lSVES DE CARREGA-
ROR ES
•Saint Jolms (Nova Brünsiuich),

4 — A greve dos carrega .loi est,
que fizera parniysar o transito de
cargas aqui, já terminou, ao que
se ;:nnt*.n'cia.

Em viagem o muximo
conforto... Artigos confor-

•laveis

sa

_Cjif.il

Almeida Rabello
Recebeu novo sortimcnl.i tle cll'-

pcos — "Gclot" — Gravatas c !'
fuhiariás. (2583)

nagua.
I to viagens que fez em dezoito me-
I zes o prejuizo total de réis I supplantados pelas rspecies cir-1
í6q3:6S7*>om. sem ter saldo em cnlantcs doutros pautes, ficando Commissariado Geral de Alimen

tes debates de duas
reunidas da Câmara.

Como sempre, dividiram-se
opiniões, num torneio mais 0UI*uj1ia cA viagem; sobre nós os ônus c as contingen
menos literário, no qual se apu-l q «- alri,na •» nn]la Riri-i .^m- cias das operações cambiaes.
rou, embora o projecto combi-! ,, escniou_ ^ de!*enove~'via- _ 'Fi£,0'"' P"rcm, demonstrado que
nado naquelle sentido a MjJjL» feitas no mesmo periodo de »:,£& 

f _%_% Ig^S
comprchensao dos nossos legisla- j.-n:.n _.,,, n nr»;„;,n total dc 1 • 1 ¦ c •., , , oesoitO mczis. o prejuízo loia. ac 1 prov0quc a baixa do cambio. Scra
dores acerca da gravidade do ¦ 

20+ :oooS4S4| havendo apenas em em virtude dessa pressão que o
momento. .uma unica viagem dado um saldo Banco do Brasil, que estava reti-

Convém despertar a attenção: ^c gjgijS^p.
desses homens, a toda hon. Elles' ^ direcção do Lloyd ponderou I acudiu ante-hontem, apressadamen
p.ecisam saber que uma crise a0 nljnistro da Viação que essa
como a actual não comporta es:e enlprc?a rã0 pôde continuar a
apego a preconceitos regionalistas, manter linhas tão ruinosas sem
que cada *.:m está revelando, nem ' 

que sc lhe dê o necessário auxilio,
esse exagerado c inopportuno fe- \ *\ão lhe parece fora de propósito
tichismo constitucional, a que scique os Estados de S* Paulo, Pa-
oppõem, em qualquer hypothcse, rani c Santa Catharina subven-
os supremos interesses da colle-: cionem as linhas que ihes servem
etividade. I portos de tão insignificante movi-

O que resulta de tudo c o pro-' mento commereial. bastando que
posito. mat encobtrto ainda quan- essa subvenção alcance a cifra de
do se votam medidas de apparente Icincoenta contos de réis. pagos
satisfação, de atirar o povo á mensalmente pelos tries refedidos
canancia dos açambarcadores e de Estados.

Um incidente na Câmara Mu-'
nicipal de Antonina

O presidente da Republica rece-
'hei do presidente do Paraná sc-
guinte telcgrainma:

Curityba, 2 — Tenho a honra
de conununicar a vi ex. cm com-
plemento ao meu telegramma, que
acabo de receber cia prfeito mu-
nicipal de An.tonina explicações
sobre o qtie ali oceorreu na. Ca-
mara Municipal.

Reunida li Câmara Municipal.
sobre .1 presidrmeia do camansta
Leandro da Veiga, para funecio-
nar dc accordo com o scu regi-

capital, teve hontem. á tarde, lon-1 ínunto» deixaram lie comparecer

Sobre assumptos de natureza ur*
gente e que sc prendem ao abaste-
cimento dc carnes verdes a esto

O SR. POINCARÉ'
Paris, 4 — O jornal 

"Amcriçi

Latina" dá hoje alguns tópicos «.<
um artigo dc collnboração, que nim-
to em breve publicará na inte^i',
sobre a individualidade do presi»
te iPoindáré,

O autor do artigo, 110 decorrer
e uma conversa com o sr. Poli!»

enre. exprimiu no presidente 1
curiosidade respeitosa f|iiu cem nu*
lhões de latinos dc Além-mar ex*
•periíncritavam pela sua pessoa t
pela orientação que de futuro rnipn*
mini á sua actividade. O iaic*':*
dente respondeu que não sc julgati
ainda cm cdade de sc retirar .!•
vida politica e accrescentou: ¦»

acaso quiz que o meu ultimo annp.iU
governo coincidisse eom .1 mat.. t
transformação que a Historia regi
tra. Adquiri noções de muUtis co'*
sas e. emquanto não 111c faltarem
as forças porei ao serviço do Pf"
paiz tudo o que .'.prendi. I'. t0?'
fesso-vos que absolutamente nio

111c sinto cansndo.

Vinhos velhíssimos
RESTAURANT PARIS

conferência com o pretcito, o
Manoel Duarte, secretario do

i taçuo.

A commissão dc justiça e leais-
lação do Senado assignou hontem
parecer favorável ao projecto do
sr. Bueno dc Paiva, reformando
em alguns pontos necessários a

rado c continua estando acephalo, ] legislação cleitor.-.l.

te, a affixar no seu quadro uma
taxa inferior á que aquella hora
era normal nos demais bancos?

os camariftas Sebastião Dar
outros. r,'ac reclmr.ram perante v.
cx. sr>b o ft_ndr_.Hcntr» lie -que não
leconSieciam como presidente o al-
ludiJo camr.ris.a Veiga. Com es-
sc procedimento, foram, na íórma
legal, convoca:!-» os respectivos
suTolcineaitos sem que houvesse
qualquer coac;ão contra os cama-
ri-ias rhc|l ;naii".c<. <i_c procedem
dessa fórm.i para terem motivo
rie requerer um habcas-corpiis
afim de funcionarem sob a pre-
sidencia de outro camarista.

São essas as informações queDn =r. César de Souza Mendes, t
1° secretario e cx-encarregado de i 7C cab-m !evar a0 

è=onli-_imentO
negócios de Portugal, recebemos Ide _¦ 

ex*.a -F-cm tenho a hon-
Emquanto que o City Bank sacava 11:111 cartão i!e despedidas, por ter I ™ °e -sautfar respeitosamente .
a 18 3J4, o principal estabeleci- \ de embarcar hontem para a Eu- j -. , "^^^^IZ^T, 

_ r ._
r.Iento nacional declarava operar a j ropa. j IilSUS AinO._Spersistente: na Per"
Ij. 3)4! Naturalmente, como con-! (fumaria
seqüência dessa attitude, a deso- j Entre outras providencias que a j Paula.
rientação produziu-se c o pânico Inspectoria de Vehiculos pretende! 

"

avass=lou todos os espíritos. â estabelecer contra os motoristas! .-^*a reunião de hontem da com-i
Hontem a situação não tir-ha . t_ •_.-.-i t _i í mt?sao dc ins:n_cçaü publica daltion,e..i. .1 situação nao llnnai habitualmente alropeladores e ai (*,_,„ __ „_„:.].,_.. 

* a-,],..,!
ainda rnelhcr.-.io. As taxas man- j - , j. , .. „ . ,£ j* . *i ¦¦ ""''"'l.elho. distribuiu ao sr. lesei

S. Francisco de
CSÍ41)

<-g»-Ca. —

CASA COJLÜMiíU
(S890

NOTIOIAS DA NORUEGA
Christiauia, 4 — O Código Cri-!

minnl vae ser reformado c muito I
cm breve será apresentado 110 Par-
lamento um projecto dc lei abolin-1
do o Tribunal Marcial para os cri- ]mes communs.

Christiauia, 4 — Estão se reali- I
zando cm lodo o paiz as eleições'
para renovação dos Conselhos ilu- jnicinaes. Pelos resultados conhe-1
cidos o Partido Conservador leva |
grandes vantagens aos partidos I
contraries.

ROUPAS DE "

BRIM KaKI
ESPECIALIDADE DA

Casa Colombo

Foi dispensado do logar _i •">.**
dante de ordens do cpmmandanj-"
da 6" região militar, conforme f*
diu, o i" tenente Alexandre I'"'
bzet.

Banhos de Mar
TOUCAS e ROUPAS

par.i Homens e Senhoras

Casa Colombo

l]S U.F1..15
cores e modelos, estylos

modernos
Casa, Colombo

I O procurador criminai
| blica. dr. Carlos Costa*
j denunc?i contra a cx V
I Exercito Henrique dc O'¦ c aceusado de haver í:;r
j pas de metal dos carro-a -

Central do Brasil aval:
I04$soo.wv-»o»-ej*-——

Se V*. Ex*. «Ie.-te.lii
1 presente de real uíilM

j se esqiteç-.i <ln Casa
1 Ouvidor 71, ijne tu

ttr e ben
,. ' l_. -U-i um v.,i ;i-,ini_i.»i -...- i.uuuM\_tvitinham-se. a hora em que estas j
linhas estavam sendo escriptas. en-> !:!Ki 1ue *'it!lnSe aas <-0I*<-**-«<>-

tre os limites de ifi 1:2 e 17 d. ."5 dos automóveis officiaes.
Cá fora. o commercio legitimo con-[ A providencia annuncia-se como

Augusto o veto prcs*.fk'ncir.i ao
projecto que equipara ás officiaes
as .iteuiuad*8» e acãueiaiss jui^ãd-ú-s
idônea-*-

instrumentos W^^^d^.
CASA HEKMÀXNY.

"'piirü vos agr.it(839') j
-**«S-«_>*»-*í

ta_*rtcaixt__B
Gene. Dk_. 54. f-oiS)

Machinas para Lavoar'
proveito
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O PREÇO
«UO CiUADCA A QÚALIDÀIIB

MAS SIM

i HÒ.VUSTIUÁDE DO
VKNDEDOK

VNTREGUE SEU CUIDADO
AO SERVIÇO DA CASA

OS ORÇAMENTOS NO SENADO
O sr. José Euzebio apresenta o seu pare-

cer sobre o da Gtoerra e o sr. Justo
Chermont sobre o da Agricultura -);(-

m

listove hontiofii -reunida a com-
missão de fina-tu-os do Senado, pu-rn ouvir a leitura dos pareceresrelativos uos «orçamentos da Guer-
ra e da Agrictrlluria, o primeirodos mines relatado pe.l0 ar. Joséhuzldójq, c o isegiuiVdo pelo sr,
Juslo Chermont-,

«Presidiu os trabalhos o sr. Vi-
ctJurino_ Monteiro, estando ipreseh'
tes, ailéní datiueHes, os srs. Al-
fredo dillis, Francisco Sá, Bueno
de Paiva, João Lyra e Phelippc
Sclinildt.

tliram. ij o \\i\ horas quando
sr, José -Eiuebio iniciou a sua

cxpoatção ,
O relatior cstmía a proposição da

Câmara sob todos os seus aspe-
ctos. «A «proposição orça as despe-
sas 'do -Miirrtcrio da Guerra, pa-
ra o exerciteio de ig.-o, ent réis

.óoo toooSnoo, ouro», e réis

-?ÍX?®®*-

•CORBETO DA MANHÃ¦— Sexta-feira, 5 cio Dezembro fie 1019 3

K. Carioca, 8

(-•l.tOi

O ctniimereio e os fis-
cilcs <lo in._io.sto

dc consumo

Vae ser endereçada uma re-

presentaçãò ?.o ministro ,
da Fazenda

\fini de Iratar dos abusos com-
iiiéttidòs pelos fiscaes do imposto
rie coiistiinó. eslava convocada, em
nome «Ias associações coinim-rciaes
desta capitai, uma reunião de com-
nierciantcs c industriaes, para lion-

107.20J :.'7>?,|oS, papel. A proposta«ío govotíno, sobre a ciual cila foi
caloa-da, orça as mesmas despesas
cm tootoooSooo de réis, ouro, c
io3.8jC.-5i8$o8o ! papel. As d'iffc-
i-enças «parn mais, da proposição
sobre n proposta, sã.o de

i .500 .oooÇ-oüo, ouro, 
'5.165 1759$aS, papel, c provécinde aujjmciUos que a proposição faz
nas verbas .", 5", 8", cj" c 15' e
da inclusão dc uma nova verba —
Reorganização do Exercito, — que
tomou o n. 17.

De facto, na verba 4° — I-nstruc-
ção Militar — houve o augmento
¦de S13 :ooo$oon, para as despesas
«com a «missão iniHlar francèza,
mias lendo havido tambem a di-
niiniuçãii de .179 :n8$ooo, de ac.
uordo com o dcc. n. 13.574, «le
30 ile abril de 1909, (-.ue deu novo
regulamento á Escola Militar, a
differença para mais fiooui em
633 :8825.00o.

Na verba 5" — Arseriaes—hou-
ve o ai:mer.i:o «de 19:8125000, den-
tro da 'cortflsiiàijo "oKrtaler.as",
de accordo com o boletim do Exer-
cio n. 174, dc 25 de junho dc
1918.

, Na verba 8a — Soldos c grati-
ffcações de officiaes — houve o
augnietito dc 3.068:790$028, dc
accordo comi o decreto n. 13.653,
de 18 de junho de 1919.

Na verba 9* — Saldos, etapas e

verno preencha, como esta fazen-
doi os novos logares crcildos nu
Corpo de Saude (médicos, pharma-
ceuticos e veterinários) e no qua-
dro dc intendentes.

E' opinião vencedora, nos meios
etn que se estudam os problemas
de nossa effieiencia militar, que
não «levemos, absolutamente, cogi-
tar dc organizar um grande exer-
cito permanente, mas sim dc ter-
mos um bom estado-maior, bons
ouadros de officiaes competentes,
os estabelecimentos militares ne-
cessariosi as vias de transporte e
communicação convenientes « o
material sufficiente para equipar
as nossas reservas, quando preciso.
E' de esperar que contribua effi-
cazmente para a solução dos rcle-
ridos problemas a ampliação dos
quadros dos officiaes. cujos effei-
tos, nesse sentido, só se _ poderão

AOS NORTE-
AMERICANOS

Ja contando entre a grande
freguezia da nossa Alfnintn-
rin, muitos umericiiiKis, a
pedido pois, de um illustre en-
genheiro desta nacionalidade,
resolvemos nvlxnr qne execu-
tamos sob medida todo e qual-
quer figurino para homens, tnl
qual se usa cm NortC-Anio-
rica.

Carnaval dc Venisc
136 ¦• Ouvidor -• 136
(3016)
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UM CRIME?
—®®—,

Um dentista aceusado de
haver envenenado

a esposa. — A policia vae
apurar o caso

Já noticiámos os commentarios
que se faziam abertamente em São
Christovão, cm torno da morte d.i
professora publica d. Palmyra
No-,'ucir!i. Diziam, ali, que eata
senhora fór,, -., , --¦- —.a assassinada, por umaobservar depois dc preenchidos os | 
-ormi, ori,Rjni,i e crue|. pc]o satclaros dos primeiros postos com

officiaes fornecidos pela Escola

A sessão foi presidida pelo sr.
Lui/, B,il'lista Lopes, que ao dc-
clarar abcrlils ns trabalhos, pro-
iimicicii um longo discurso.

O orador começou a sua oração
fazendo ver que a situação actual
dns coiunierciaiilcs, perseguidos pc-
lc fiscaes dn imposto dc consu-
mo. como estão, é positivamente
rt/flictiva.

Jteffrc-se á representação que as
classes prejudicadas irão levar aó
«r Homero Baptista, minisrto da
Fazenda representação esta cin que gratificações de praças dc pret —
sc protesta categoricamente contra' houve o augmemto «de i,.8-.075.;20o,' 

fiscalização actual «lo imposto de pela elevação da etaipa do contin-• - • gente das linhas toiegraphicas dc
Matto Grosso, dc 3?jbo a 4$8oo.

Na verba 15" — -Material—hou-
ve o augmcinlo de _iS7 :ooo$ooo.

A nova verba — Reorganização
do Exorcito — t dt 1.500:000$,

. i-mnidas necessárias. I °»r°. <* 1.500 :ooo$ooo, papel.
Passa a falar sobre a longa sé- Con-jfl haja a d.úiinutfl*ao de

' 
iniquidades e de cxhorbitan-l 4oo:ooo$ooo na verba 14a —

cias praticadas pelos fiscaes. ini-1 Obras militares — total' dos au-
unidades e exhòrbitancias que vie-1 itmentios regula 1.500 :ooo$çoo, ou-
ram a culminar ultimamente, cm.ro,e 5.357:759?-28, papel.
diias multas clamorosaincnte injus- Ja a proposta do governo au-

I gmentara o orçamento actual na
Depois .!«' dizer que já c tem- JmiOottaíniaia* tle ,21.616:874*837.

tm dos commerciatiícs c dos indus- üetcnimnaram e^e a usine nto,
triaes>de saírem do marasmo cm, sobretudo, a elevação do numero
oue se tem conservado até ago-!'•'<* aspirantes e dç i.lii-miios da ts-
ra affirma que o sr. Homero Bá- -¦colayrMlhtar, a elevação da etapa

nb se conservará inerte de- ¦*•** »$5<*o -para 2$ooo (verba 9") e
uas dotações destinadas' para —
Material — verba '15".

Convém observar que no actual
orçamento, o governo, usando da
atribuição do «n. X «dio art. 37,
elevou consideravelmente a ini-
portancia das verbas o" e 14". As-

consumei que não é mais, decla-
ra, do que a idéa fixa da mulla.

A reprcsculação será lida. adian-
Ia, ali mesmo; naquella reunião pa-
ra' que todos os presentes a discu-
-ara cm seus termos c apresentem

r;c «

Militar e de obtidos 03 respectivos
resultados dos ensinamentos da
missão militar nas escolas de es-
tado maior e de aperfeiçoamento.

Actualmente o effeito mais sen-
sivel da ampliação foi a abertura
dc muitos claros nos postos dc pri-
meiros e segundos tenentes, com
ns promoções aos postos superiu-
res. O numero de officiaes c qua-
si o mesmo dos quadros antigos e
só não é exactamente o tnesinp
porque, nos serviços auxiliares,
governo já preencheu uma parte
dos primeiros postos.

O augmento de despesa provem-
ente do alargamento dos quadros,
quando estes estiverem completos,
será de 6.211 :7oo$ooo. No proxi-
mo exercicio. o augmento é dc me-
nos de metade desta importância,
como consta da proposição da Ca-
mara.

be, nestes tres ou quatro annos,
como sc prevê, tivermos officiius : cto
competentes ein numero sufficiente essa autoridade
para attender a iodas as neessida-
des do nosso Exercito, só teremos
motivos para bem dizer os actos
dos poderes Legislativo c Exe-
cutivo que determinaram esse au-
gmento de despesa

marido, o cirurgião-dentista Ru
bens Nogueira da Cama. E cm-
quantiO os.boatos fervilhavam, to-
mando vulto, d. Thereza de Jesus
l!astos._ mãe da morta, procurava
o chefe de policia, no seu gabi-
nele c narrava-lhe o caso: Sua fi-
lha fora morta pelo marido. A

VIAGEM DO NÚNCIO APOSTÓLICO AO
- - ESTADO DE MATTO-OROSSO -- -

x y

A CHEGADA A CORUMBÁ' E AS FESTAS
¦:• -:• •:- EM CUYABA' -.- -;- -:-

OSXB ffi<5)s8»

WjeteNto de evitar-lhe a concepção™ cirurgião-dentisla npplicava-lhc
uma partilha dc sublimado corro- I
sivo. Os effeitos do terrivel to- :
xico nào tardaram: á causticação !
v.eiu a iniflamniaçãn e e«t» bre»-?- |
ura ataque de ureinia fazia sue-
cuinbiri.d. Palmyra, Rubens, ào- I
crcsccntou a queixoso á sua queixa,;
traçara fria c calculadamcnte o 1
assassinato de sua esposa, arras-
tado peles novos amores de uma'
teleplionista. I

Deante da grave denuncia, o dr. |
Geminiano da Franca mandou re
duzil'; termo de declaração e
ei;,vial-a ao delegado do 18" distri-

dr. Francisco Chagas, para
apural-a conve-

nientemente num inquérito rc-
guiar.

Esse inquérito será iniciado
hoje. O dr. Francisco Chagas
mandou convidar para prestarem
declaracíics d. d. Cora e Maria

-Após encarecer longamente a re- | Bustamant, professoras, ambas, c
organização do Exercito, o parecer que como eollegas que foram de
recommenda ao Senado que appro- d. Paitnvra, conheciam-lhe a "ida
ve em 2° turno, a proposição da intima. Tambem deverá depor
Câmara. uma rapariga chamada.Scbastiana,

ptista
anlc da justiça das reclamações,
mas sim, Ouvirá c providenciará
conforme o direito aconselha.

il «ir.itli-ir lembra que os recla-
mantesj que sáu brasileiros, quan-
1I0 nãn .dc nascimento, pelo ine-

ili: adopção, não se furtarão já sim a 'differença entre a propo-uano; dc adopção
mais a paga as multas justas, que|
,„„« n,!,;,-,, de um lapso ou de ura* _•*> prçatn.cnto real em n.ir «.-

descuido, alias perfeitamente natu-j'm'.llto menor d" (lue » mencionada
raes na aza faina das operaçíjes; aoim.i.
¦omiiierciaes. No entanto, levantar1 Sobre _a verba S- - Soldos c

multas sobre as faltas mais sim- Sratif.caçocs dc officiaes — com
a ampliação de quadros, ha lil-

......mente injusliíicavcl.
O sr. João de Aquino leu, cm lor.-

seguida, a representação, que foi
íísiüuaila pelos representantes do . . .
Centro Conuuercial-e Industrial, I-i- «•-• 3-674- de 7 de janeiro deste
,-:, do Commercio, .Associaço Com- anno expediu 

^ 
decreto n. 13.65.l-

' ' Centro Commercial dos Cc- & 'S de junho ultimo, mie -

dos Va- Ptpya os novos quadros das armas
|e serviços do Exercito.

Ha muito tempo os quadros dos

que foi empregada como creada
de servir da fallecida.
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A ponte onac acsembarcoii moiusc nhor Scapurdini, cm Corumbá, ao
alto. As minas de manganês dc Unicum, no segundo plano.

agi.s pa
esclarecimento do caso. foi pedir
a cxliumação c autópsia do corpo.
Este exame pericial será levado a
rffeito amanhã, ás 9 horas, no
cemitério dc S. Francisco Xavier.

O REGRESSO DO NATURA-
LISTA VON IHERING

Vem dc regressar dc uma de-
morada excursão pelas republicas
do 'Prata, inclusive o Chile, o emi-
nente professor Dr. Ilcnnann von
lhering. -Este illustre sábio foi,
como ninguém ignora, o organiza-
dor em 1S04, e, em seguida, dire-
ctor do IMnseii Ypiranga, de São
Paulo. Desse cargo foi elle afasta-

e sem propósito, e uma coisa • - . • _ , ,,
gumas notas interessantes do rela-

são as seguintes:"O 
governo, usando da autori-

zação constante do art. 59 da lei

reaes c Socteclad
rcjist.ns.

palavra

União

depois, sr.
Miranda Jordão. Tendo cn.it.mera- officiaes nao soffr.am nltern&a.ai-
dn faclos e factos, que comprovam f"»:J ,° Spverno, considerando-os
os abusos commettidos pelos fis- á^m^. «?. re»»W. an descn-
caes, af firmou ciue os
processos de infrãeção

mtos dos
ficam no

Thesouro, c não são entregues aos
commerciatltes, para que se defen-
dam.

Tomando a palavra, o sr. Pinto
da Rocha corrolitou o que dissera

sr. Miranda Jordão. Narrou o
facto oceorrido com a firma J. ] J;'*;
Ferreira & C, que foi aceusada
dr sonegar 140 contos á vigilan-
cia do fisco, pela mera confusão
de cálculos de um inspector que
lhe devassou os livros.

Apresentados os documentos com-
rrcbüitirios ila lisura do proceder
th firma, o mesmo fiscal opinou
.«er apenas de 45 contos a sone-
gação. O parecer tio superinten-
dente reduziu a somma, depois,. a

:goo$ooo, sendo, por fim, a fir-
ina, que tem um capital somente de
i.-o contos, obrigada a pagar 300
»io governo.

Ainda falaram, denunciando nr-
bitrariedades commettidas contra as
firmas de que fazem parte, os, srs.
Torrei Ribeiro e Odilon Tavares
de Almeida.

CLINICA DE VIAS URINARIAS
IIH. K0V10I.PHO JOSETTI

Asserablêai 28. Tcl, iooo, Central.
|-(qSd.»1

volvimento que estão tendo as di-
versas armas c os serviços auxi-
liares, resolveu ampliàl-os e, ao
mesmo tempo, discriminar as func-
ci.es dos officiaes em cada arma
e especificar os serviços que po-
dem ser desempenhados por offi-
ciaes «le todas as armas. Foi o

fez o decreto acima mencio-
nado.

U augmento, cm todas as_ armas
e serviços, foi de 829 officiaes, a
saber: 16 coronéis, 2(1 tenente-co-
roneis, 32 majores, 204 capitães,
251 primeiros-tenentes, e 300 se-
gundos-tenentes, O numero total
de officiaes, quando os novos qua-
dros estiverem completos, será de
3.500, sem incluir os generaes, nem
os officiaes pertencentes aos qua-
dros Especial e Q. F. Isso impor-
ta dizer que, então, teremos offi-
ciaes para todas as unidades que
devem constituir cinco divisões e
uin destacamento para a guarnição
de nossas fronteiras em Matto-
Grosso.

Mantido o actual effectivo da
Escola Militar, 09 quadros podem
ficar completos dentro de tres ou
quatro annos, uma vez que o go-

A commissão assignou unanime o
trabalho do sr. José Euzebio.
Os serviços da Agricultura ' 0^«. '"«1'da que tomou o dr.

,. Wraneisco Chagas para o completoe as suas anomalias e
necessidades

O sr. Justo Chermont apresen-
tou o scu parecer sobre o orçamen-
to da Agricultura.

Começou demonstrando a sua sa-
tisfação por haver cessado a cam-
panha contra o -Ministério da Agri-
cultura, cuja necessidade já. .se rc-
conhece geralmente. Era, aliás, cx-
plicavcl tal ogerisa, visto o cara-
cter sumptuario «pie se deu áquellc
departamento, Da sua organização.
Por outro lado, muito concorreu
para demonstrar as vantagens do
novo apparelho a falta de conti-,
nuidade na acção administrativa,'
bastando dizer que, em nove annosi |
entrei innumeras reformas, deixa- jdas sempre a meio do caminho, pas-
saram por ali treze ministros.' I

Durante os nove annos de sua
existência, o Ministério custou á
União 13.203 -.6335444» ouro, c
228.659 :o44$797, papel. A propo-
sito o relator demonstrou que o
Congresso lhe forneceu sempre do-
tações superiores ás pedidas pelo
governo, signal de boa vontade.

iA proposta do executivo para o
orçamento de 1920, é superior ao
orçamento actual em 40 tooojooo.
ouro, e 1.119 ,Roo$ooo, papel. A
Câmara augmentou as verbas de
2i6:ooo$ooo, ouro, c dc 4.003:000$,
papel.

Oparccer trata detidamente de
Iodas as dotaçõre.

Uma parte interessante c a que
se refere ás subvenções c auxilio
para os Estados. O sr. Justo
Chermont enumerou-os: o Ama-
zonas tem 70 contos de reis; o
Pará, 175; o Maranhão 30; o
Ceará, 62; o Rio Grande do Norte,
20: Pernambuco, 15.S; Alagoas. 10;
Ballia, 150; Espirito Santo, 32;

'Estado do Rio, 10; «Districto Fe- I tro annos. .
deral 360; S. Paulo, 230; Para-' justo pezar quantos admiravam os
ira, 10; Santa Catharina. 20; Rio progressos, n"s^?j>_.a |SU-i,,dir«çao
Grande do Sul. 230; Minas, 456

Corumbá, 24 — CDo nosso en-
yiado 'especial). — Chegamos hoje
a esta liclla cidade depois dc uma
longa viagem de sete dias cm es-
trada- de ferro. Corumbá não é,
afinal, o que eu pensava: cidadezi-
nha atrazada, ruas a«cantiadas, fal-
ta dc hygiene e atrazo, nintito
atrazo... Viemos encontrar uma
cidade em evidente progresso, onde
as autoridades, tanto federaes
como estaduaes, rivalizam no
cumprimento dos seus deveres, é
a conquista da terra á matta vae
proseguindo lenta, mas efficazmen-
tc. Não é considerado fazendei-
ro aquelle que só dispõe de duas
ou tres cabeças de gado. mas o
que esliver cm condições d«e man-
dar para 03 saladeiros de dez a
Iriilta mil cabeças, como os ha
aqui, e em grande numera. A
cidade dispõe d-è bcllos predios,
cujo aluguel varia enlre trezentos
c quatrocentos mil réis por mcz.
A vida é 'muito cara mas cm com-
pdilâação fazem-se optimos nego-
uios c o operário ganha bem a sua
vida.

A chegada do sr. núncio tipos-
| -toHcoj alvoroçou a cidade toda,

comparecendo ao caes de deseni-
barque o que ella tem de mais rc-
_n'escnlativo nás classes civis c
militares.

1'cna é que suá ex. sc ache um
pouco fatiga;.lo desta longa • e in-
conimoda viagem de sele diills de
estrada de ferro, com a perspecti-
vil de mais seis em pequena lan-
cha, por um rio .estreito e invadi-
d-j' por mosquitos. Mas creio
bem que o embaixador da Santa
Si se dará por compensado de
tantos incommodos. quando cm
Cuiabá se vir rodeado dos quatro
bispos que ali vão assistir aos pro-
jectados fesícjos còmmemorativos
do segundo centenário da verde
capital, como aqui chamam á cida-
«íe dc Cuiabá.

O caso sensacional do dia cm
Cuiabá tambbcm tem sido o fracas-

do, após a declaração da guerra, 
' so da Companhia Minas c Viação

por uma,fôrma lamentável, ha qua- epie nas minas de Lrr.cuni. so
Esse -facto encheu de ' Rara os tra 'balhos preparatórios da

extracção do manganez empregou

y;--:,:., -T ¦,.-•- .¦.'-. «•-,,¦;¦¦¦ ¦

Von lhering I

technica c scientifica conquistou o
quantia superior a cinco mil con-
tos de réis, e «na quadra da guer-

".-•"»"- --"  -.»•¦. - ---.'.- ... „ %•„:,..,„,,-, ra retraiu a exportação daquelle
G_oyaz, 20; Matto Qw-^S-i^OsMui^P^W.^ AmcricadoS.il, minério, que cm 1*916 estava por
são contemplados o -Piauhy, a Pa-1 \ol?c.nMf^*-"^^ preço fabuloso, e «pie agora
rah>fl*a, Sergipe e o Território do i um saW.v Uma dM^la. V£ JJ s^mmte, ^ndonse 

as

^èpois 
de elogiar a gestão sr,| ^Ãi^í^íS ^tiSJíl ^$#S^&

Simões wpes. o sr. ynertnom «1..- >••---•«-r'í:f'rmann 
vonilhcrintr na daqui, cm condições de abastecer

sou a absouta carência de fiscali- dasao Ur. uermann xonuncrn s. « mercados.

sação sobre o emprego das sub- i 
^a 

»cursac, a^vra -por J|» I 
^ : | ^^íTambem os eorumb.ens.s

venções c auxílios allud.dos. ^"''^tóveU' Conferências para' csp'eram com grande anciedade é .0

orçamentos uma verba que sac do I que esses grandes ««ros «nive»!-] 
^'.^^^^"SipalThesouro para uma Fazenda Mo- tanob lem de :"al5s.1I1^°'.1,^Vontc de riqueza do sul do Estado.

delo de Criação de Marajó. Ape- Buenos Aires e &.111 «ago nius stração dc
nas essa fazenda não existe ^ifeju didas Vs no L eis'd. Aquino Correia, tem sido geral-

-O «parecer clama contra a íal.a de , 
re«^o^^^^^%[mi^ applaudida pela parte ;sã da

prestação de contas. . -l-1.-" entieuier.i l™. s ^ooulação dns prinsBracs tlídtades
Por -fim o sr. Justo Chenuont .^eontologistas^e naturalista^ pia- • OTW^ 

pcrci,,.Wo'' n,iles „,,(-
(ratou do problema da producção
nacional, combatendo o Commlssa-
riado e a idéa dc se restringir a
exportação.

A inauguração da secção de
Bombeiros de Copacaba-

na está dependendo da Pre*
feitura

^ ministro «Ia Justiça solicitou. |
ccri a maior urgência, ao prefeito
providencias para ser feito o calça- j
mento da nia Xa» ier da Silveira ¦
e adjacências, em Copacabana, afim
de st-r inaugurada a secção dc.

mnbciros naquelle bairro, o que;
>e não poderá dar sem aquelle me-
wtamento que servirá para faci-

luar n transito de vehiculos na-
-iiielh localidade.

í MO.TE \

I SALDOS \
\ retalhos!
p Ta\\ todas «as secções do K

íPARC ROYAL
ç (17-3)

no je*

Demittidos e reintegrados re*
clamam a differença de

ordenado
Miacyr I.onrcnço dc Oliveira c|

Irinta e .seis funecionarios fo* ["•'.!-¦ machinistas e patrões da
moria do Arsenal <ie Marinha :

Uio ile Janeiro, propuzeratní¦ no juízo da Ia \"ara fc- •
, uma acção contra a União, |'"¦ fim dc condemnal-a noi

iniento dn importância de .
Soou, Allcgam os autores!

:n dispensados em ,to de

English Opücians
(ÓPTICA INGLEZA)

THE DENTAL MANUFACTU-
RIN'G Co. (BRAZIL) LTD.

11, Largo da Carioca — Rio de
Janeiro^ (*o«'

OS DIREITOS SONEGADOS A'
ALFÂNDEGA PELA LEO*

P0LD1NA

Mais uma intimação para o
seu recolhimento

Tendo e:n vista a decisão do
«ro «Je 1014 por uma ordem ; Conselho dc Fazenda, rcgettnndo',_-."¦ do inspector do Arsenal dc ; o pedido dc reconsideração feito

nha. a nianilo do então minis- pela Leopoldina Railway. do seu
' .«Lirinha, quando nela lei 11.'neto. condcnina-ndo-a a pagar os• :.i «le dezembro de 1010.1 direitos aduaneiros das mercado-

'lide da qual forani nomea- j rras que, indevidamente, despa-
podiam ser dispensados - chou livre dessa taxa. o inspectoriJ.iMito bem servirem, e tanto «!a Alfândega mandou intimar.

era .p;c foram readmiti idos; hontem, a poderosa empresa, a re

A reforma ortographica nas
Escolas Municipaes

As commissões de inspectores
escolares e professores, incumbi-
das dc estudar a simplificação da
ortographia nas escolas, já termi-
naram os seus trabalhos, entre-

gando ao director da Instrúcção
Municipal os respectivos pareceres.

O dr. Leitüo da Cunha não os ! sciencias naturaes

dará, por einqnanto á publicidade,
pois deseja examinar minuciosa-
mente a reforma proposta.

tinos e chilenos. Wihdhàusen es- que temos
crevera um trabalho para contestar mos dias. Continuam, e certo,-, as

as-conclusões príncipaes do Dr. competições por parle dos e -e to-

iherin"acerca da'edade'cretácea das res de Azeredo e Celestino, ire-
camadas dè Salamanca. Outros.' parativos talvez das lutas que vno

Snlivan das suas idéas solire 1 travar -em torno da suecessão pre-
a fon ação pa afônica. Intransi-. sMenefal, rfu-e, emttora de.nofa.la.

gente como e em matéria seienti-1 já .vae preoecupamlo os mais irrc-

fica, em que se sente apoiado pelas 1 qu«*o e "*"»»!;¦¦,,„„..
suas observações c estudos, o Dr. I O tlUnClO em Cuyaba
lhering não cedeu nunca nas opi-j Citybaâ, 3 (Retardado) — O
niões que .firmara. Foi, pois. com mmoio apostólico, monsenhor
justificado orgulho, que elle viu " 1 i^m^j^mmmtmmittmimanmamtmmmmammm
professor Windhausen reconhecer-1 *- -- " "

lhe a razão, c os geólogos chilenos,
da escola dc Stcinmann, tambem
concordarem com os seus cxliaus-
tivos estudos sobre a edade tercia-
ria. Xa sessão solenne, «feita em
sua honra, no Museu de Buenos
Aires, o decano dos naturalistas
levantou-se e disse: — "Dr. lhe-
ring, aqui em Buenos Aires, quan-
do se soube da sua chegada, entre |
todos os scientistas houve só um
unico sentimento: o dc profundo
pezar pelo Brasil!"

¦Em grande balsamo devem ter re-
«fundado, para o eminente natura-
lista, as excepcionaes homenagens
recebidas na Argentina c noj
Chile. O Dr. lhering dirige hoje. o j
Museu de Florianópolis, a convite 1
do governo catharinense que o ]
incumbiu de o organizar. E um
consolo saber que a cultura brasi-
leira não perdeu o concurso pre-1
cioso desse sábio, que ha mais dc |
quarenta annos vive aqui, consa-|
grado de corpo e alma. ao engran- j
decimento e á perfeição das nossas j

Scc.pardini, sua comitva. o presi-
dente do Eslado, -d. Aquino C'X-
reia, e altas autoridades civis c
militares, assistiram hontem á
inauguração dos melhoramento1»
da SairJtã Casa, lendo falado o dc-
senvbargador Ferreira Mehdesi que
produziu 11111 cloqueritc Viscurso.
O núncio deu uma importante es-
mola ás religiosa salesianas. para
dospesas do estabelecimento.

O presidente do listado offere-
ceu um balnquete de setenta talhe-
res em nome do governo, ao nun-
cio, 'comparecendo o mundo offi-
ciai militar c religioso. O bis-
po d. Aquino Correia, offerccendo
o banquete disse que Matto Gros-
so se rcjubiia com a visita do e.111-
liaixador do papa Benedicto XV,
fazendo salientar os sentimentos
religiosos do povo brasileiro e a
alta responsabilidade do papado
mas Cempos 'modernos. O núncio,
respondendo declarou interpretar
o pensamento do papa, felicitando
o governo de Matto Grosso pela
pacificação do Eslado. pacificação
essa que coube a uni bispo catholi-
¦co. Lamentou a falta do clero no
Estado, salienland'0 a acção dos
sale-iianos, devotadíssimos ao cnsi-
110 c á catechesc «dos indios. Para
provar a grande predilecçãp At>
papa pelo presidente do Estado;
communicou aos presentes haver-
lhe s. santidade conferido o titu-
io de bispo assistente do solio pon-
tificio e ao seu progèiiitor a com-
monda de Gregorio Magno.

Nesse mesmo dia o prcsidenite
do Estado, d. Aquino Correia,
passou um telc gra 115111 a ao dr. Epi-
tacio Pessoa, presidente da Repu-
blica. nestes termos: "O governo
de Ma-tlo 'Grosso, -om perfei-la
união com os altos poderes legisla-
tivos c judiciário doi; listado, bem
como as demais autoridades do Es-
tudo -c federaes. reunidos em um
banquete official offerecido ao
exmo. sr. núncio, por oceasião da
honrosa presença deste em.iniine.tc
embaixador nos festejos commemo-
rálivos do 'bicentenário de Cuiabá,
tem a honra de brindar á gloria
da pátria brasileira, á vossa emi-
n-r-.tc pessoa., is«eu !p1!.nici.ro ma-
gistrado. Saudações attenciosas".

Tambem foi expedido uin leje-
enamm-a 'ao pa-pa Benedicto XV
ooncSido nestes termos: "Stinfo rfclonoi
Padre. Roma. ¦— Digne-se v. san-
lidade acceitar as profundas bo-
mdnagons e agradecimentos do go-
verno c do povo de Matlo Grosso
pela honrosa presença do eminente
embaixador da Santa Sé. nos fes-
roios commemòrativos do bicentc-
Piirio ria fundação da cidade dc
Cuyaba. Bispo Aquino, presidente
do Estado. ""

Honitem mesmo foi collocada a

placa com o nome do bispo Aqui-
no na 'avenida mais inu'0-tiante da
cidade, adaptada ao trafego de au-
tomoveis. ligando o porto ao reu-
tro da cidade. Falou o intendeu-
te.' offerecenUo esta homenagem. a
quem, por tantos titulos. conquis-
tou a gratidão do povo do Estado.

O prefeito e a (.uestao
' do leite

S. ex. ordenou o fechamento
das leiterias não licen-

ciadas
0 sr. «Sá Freire, no intuito

de solucionar a questão do eom-
mercio dc leite, solicitou do dire-
ctor de Hygiene Municipal, dr.
Adalberto Ferreira, 11 relação das
casas que se mostra Iam dispostas
a acatar a lei, obtendo dc s. s.
as seguintes informações:

Depósitos licenciados c conclui-
dos — Companhias Salutar c Mi-
neira (esla teve os seus papeis con-
cluidos hoje); casas licenciadas e
cujas obras Se acham adiantadas
— Volfa, Fonseca Marques e Tei-
xcira Soares c> Araujo; casas que
requereram iicença. mas que ainda
nada fizeram — Companhia Cen-
tros Pastors, Marques Sampaio c
Leileria Palmyra.

Dc posse dessas informações o
sr. Sá Freire determinou que seja
mantida a exigência relativa ao
fecho hermético e inviolável, aliás
ao alcance de qualquer conuuerci-
ante e de dispendio minimo: um
simples papel, cobrindo a boca da
garrafa e preso á mesma por um
barbante, tornado inviolável por
meio de um sello de lacre ou
chumbo em que fique o signal dil
casa respectiva, c o bastante.

Quanto ao funecionamento dos
depósitos de leite e leiterias, cujos
proprietários não satisfizeram ain-
da as exigências do art. 66 do de-
creto n. 1.19J, de 6 dc fevereiro de
íqiü, o prefeito baixou as seguiu-
tes instrucções:

i" — A interdicção immediata
dos estabelecimentos qut se en-
contraiu em péssimas condições hy-
gii-nicas;

j" — A imposição dc multas aos
que não iniciarem as obras, mar-
cando-se-lhcs praso razoável para
que as realizem, sob pena de in-
lerdicção;

.)" — A concessão dc praso ra-
zoavel aos que já .iniciaram ias
obras, para sua conclusão, sob u
mesma pena de interdicção;¦t 4" — O fechamento dos estabe-
lecimentos, cujas obras não foram
requeridas, até. que se realizem as
adaptações exigidas, 110 art. 66.

Ecreveu-hos a directoria da
Companhia Salutar de 'Hygieniza-
ção de Lacticinios:"Rio de Jaileir.i, 4 de dezem-
bro dc 1019. Limo. sr. redactor
do Correio da Manhã. Cordeaes
saudações. — A Companhia Saiu-
tar, tendo hoje sido attingida por
um ii«t-/(o deste jornal, pede per-
missão para ponderar o scguintci
por ser a expressão da verdade:

i° — Com os «demais interessa-
dos, a directoria desta companhia
tem pl-eileado o adiamento da exe-
cuçáo" integral do regulamento do
commercio dc leite por mais ai-
guns dias, pelo desejo de ver nor-
malizado de uma vez por «ledas
este commercio, sem prejuízo do
interesse respeitável de todos;

2" — Xão é verdade que a ca-
pacidade da manipulação do en-
liroposto da Companhia Salutar
seja dc 10 a 1^ mil litros, pois,
neste momento, está recebendo 15

RECOMMENDA-SE O USO DO

¦•ara as senhoras magras c nervosas.I ara as moças pallidas i- doentias,¦Iara as creanças magrinlias e rachiticas. '
1aru us homens nervosos e enfraquecidos.,;'r" os velhos CXgotlndos c fracos.
Ioda a pessoa que desejar engordar alguns kilos, ficar ro-mista e coiada, deve usar o VAN'ADIO!., reconhecido comoo mnis enérgico tonlco-pliosphntndo 1 é o alimento do systemanervoso; c o melhor rccousiimititc do pulmão fraco, descn-volve as forças e atlgnienta os glóbulos sangüíneos.

. -Nota: Para verificar a acção do VANADIOL, pedimosas pessoas qtie forem us.ilo que sc pesem antes dc tomar e
um mez depois paia verificar «|uc no minimo cn.ordaram akilos.

Aconselhado por todos 03 srs. Médicos.
A venda em todas as pbarnincias e drogarias. (1019)

¦ vc.

iH i

Falleceu heinte-m,
pela madrugada,
o juiz Eliezer

r Tavares
Falleceu limitem, ás 5,20 «Ia ma-

nhã, o dr, «lilic/er Jersotl Tavares,
juiz «Ia Provedoria c -Resíduos,
0 finado nasceu cm ;'. Luiz do
Maranhão, em 9 de fevereiro de
187,*, c era filho do sr. Jerson
Tavares e dc d. Maria José So-
bral Tavares.

Matriculou-se na 'Escola Naval,
cm iS"?, seguindo, pouco depois,

WÊê * *^IH

1^ *''-*''M*--<J<£*MÊsÊm\

mmaNfcmtmWax *' •t^NmÈftÓ&V i

yn|3K íSàSSBSE I

O dr. Elicser Tavares .

para o Maranhão, como professor
da 'Escola de Aprendizes Mari-
lihciros.

Tomou parte na revolta dc 6 de
Setembro, sendo obrigado a asylar

1 litros, e. retirando uma ma-1 se na corveta Mindclo, aqui no
china que lem em descarga, pode
rá elevar ale sabbado a J.S mil li-
tros;

3" — O leite que a Companhia
manipula é examinado ««(Uanto á
acidez e composição por uni chimi-
co da municipalidade, o qual tem
6cmprc attestado a sua boa qua-
lidade, só se acidificando uma gar-
rafa ou outra quando a entrega c
muito demorada;

4° — Xão é verdade que a Com-
panhia Salutar tenha se utilizado
dc -machinas da extineta Comp»-
nhia "Mondia" para manipular
leite que c distribuído aos aeus
consumidores diários nesta cidade.
As machinas da Companhia " Mon-
dia" ostão empregadas na se-
cção de esterilização. As maebi-
nas de 'manipulação da Companhia
Salutar vieram da Succia, Dina-
marca, Hollanda e America do
Xorte.

Náo é verdade que a Com

porto, seguindo para Buenos Aires
c ahi sc conservando ate 1895,
quando foi concedida a amnystia
aos revoltosos, no governo Pru-
dente dc Moraes.

Eõrniou-se cm Direito, cm 1S96,
na Faculdade de Recife. Iniciou-se
na magistratura como juiz muni-
cipal do Maranhão, sendo mais
tarde ahi juiz dc .Direito.

Abandonando a magistratura, por
algum tempo, seguiu para. o Ama-
zonas, onde exerceu a advocacia,

Os tremores dc terra
110 norte do paiz

Informações recebidas pelo
Observatório

•Sobre os aiiuunciadds tremores
de tcrrii em vários pontos do norte
do paiz o dr. Mortze, director do
Observatório Nacional, recebeu oi
seguintes telegrammas:

Monlopiii — Km tesposta ac
vosso ' officio, comnuinico-vos que
ligeira comnioção telúrica verifi
coti-se na manhã de 34. ás 1.4»
durando dois segundos. Os abalo.,O
não produzidaiu damnos.— Amut
PiíihcirP, observadora.

Sobral — Xa manhã de 24 foi
ouvido 11111 ruido como se fosse
trovão, aqui c nas barograplio.

Nenhuma iilterãção houve na
marcha do barograplio.

Não consta haver neste Estada
qualquer coisa que -pareça vulcão.
Houve apenas, pequeno ruido co-
mo já informei, — Jacoinc, esta-
cionarío,""Dc Poráiigaba: Pela manhã de
24, ás ._• horas c ._ minutos, houve
um forte tremor dc lerra mie du-
rou 5 segundos, e foi precedido de
intenso e prolongado estrondo por
noticias telegrapliicas imprensa lo»
cal, vindo diversos pontos do Es-
lado, o abalo foi pcrccptivel_ eni
qúasí toda oircumscnpção do Ceará.
Sa-.uliições — Rebouias.""Dc Iguatú — Segundo noticias
telegrnpllicas houve abalos sísmicos
seguintes localidades: Fortaleza,
começou as 2 horas 40 minutos
madrugada durando 5 segundos;
Pacatuba, teve logar mesma hora:
durando 6 segundos sendo mai»
intenso serra mesma nome; Casca-
vel, Ciuaramiranga, Maranguape.
Canindé começou approxiniadamen'
te 3 horas e 30 minutos ouvindo-se
cm Canindé grande estrondo e tre-
mor prolongado havendo mais Ires
estrondos até amanhecer dia aqui
outras localidades desta zona ne-
nhuni tremor foi observado. Sau»
durões —• Mello, encarregado.""Dc Quixadá -— Pelas 2 horas
e 50 minutos dia 24 ouvi forte
estrondo subterrâneo acompanhado
sensível tremor terra abalando ata
os leitos e moveis ponto não me
foi possível determinar ' direcção
phenomeno sua procedência no cm-
tanto noticias norte do Estado dão
até paredes fendidas repetição
phenomeno conforme telegramma
dc Arraia?.. Pacatuba, Canindé,
Cascavel, Maranguape, emquanto
que no sul apenas dão conhccimcn-
to do estrondo ponto a repercus-
são estrondo durou 334 minutos
e tremor não excedeu dc 4 segun-
dos. Saude. — Roscndo."" Dc Rio de Quixeramobini —
Dia 24 —- Algumas pessoas ouvi-
ram 2 i|a e tres horas um ruido
semelhante trovão longínquo e per-
ceberatn leve estremecimento, oh-

sendo nessa época nomeado dire-1 jcto de guarda louça nada mais
ctor do Diário Official daquelle oceorrendo digno menção. Em Ma-
Estado I ranguape. Maracananhu', Cascavel,

Xo inicio do governo Rodrigues kiGurlrai.nfldarwa, IC^^.Ç^^ÇOT
Alves montou banca dc advocacia I Pon,os vcr-ificou-se s.mult.ineamen

nesta capital, até que, em 1904, foi
nomeado juiz dos Feitos da Saude
Publica, c, mais tarde, juiz da
3" Vara Criminal, sendo cm segui-
da removido para a Vara Com-

panhia esteja cobrando uma taxa .
de 100 réis para o beneficiamen-1 mercial.
lo do leite, porém, 40 réis por li-1 'Em 1913 íoi nomeado juiz da
tro em latas, 50 iréis por Miro cm I Provedoria e Resíduos, cargo cm
vidro c mais 10 réis quando o lei- que a morte o veiu surprehéndcr

endido cm fracção de li

O dr. Eliezer Tavares foi necom-1
mettido de 11111 ataque dc ureinia,

tc for
tro. , .

Esta illustrada redacção poderá
dc tudo se seienti ficar c mais ain-
da dil esforço estupendo Iqaie a I ha uns quinze dias, e forani seus
Companhia Salutar tem feito para ! médicos os drs. Miguel Couto.

I tc prolongado abalo estrondo com
sentivcl tremor dc terra egual
.phenomeno oceorreu do mesmo
tempo em Fortaleza cuja duração ,
approximada foi calculada _ 5 se-
gundos; Remetto correio jornaes
Estado. Saudações.— Clovis hrci-
tas, observador.""De Acarahu' — Nesta cidade
não se verificou abalo sísmico.
9,nni\:i(7ãQS,_=zj7ncarregado.

melhorar as condições do leite no
Rio de Janeiro, si sc dignar fa-
zer uma visita ao seu Entreposto,
conforme já teve oceasião de con-
vidmr;

Muito agradecida pela publica-
ção desta, sc -subscreve, — .-1 ifi-

Oliveira;\ustregcsilo, Oswaldo d
e Alvaro Ramos.

lEra casado com d. Carolina Ca-
det de Souza Tavares, filha do
coronel Fcliciano -Moreira de Sou-
za, e não deixa filhos.

Assistiram seus últimos momen-
,..,., tos, além das pessoas dc familia,

BEIíKlt ÇIÍKyli.IA os drs. Paulo Lacerda. SanfAnna
"HANSEATICA" l-Reis c Armando de Moraes.

e "CASCATINHA"\ 'Seu enterramento cffecttia-se
é snlier ter pnlndav. 11'ojc, ás 9 horas, saindo o feretro

COMPAX1TIA HANSEATICA dil .u» Voluntários da Pátria 2S6
v"'**' , . .. ._„ mmm para o cemitério de S. João lia-
Run Dr. .Tosu Hj-Rtno, 115. .,'..
(10-178) Tel. V. 608ipt,sta-

Loteria do Rio Grande do Sul
Extracção feita por meio de espheras

e linlas numeradas por inteiro
Tcrçn-fcJrn, 9 «lo corrente

10O:000$00O
Bilhete inteiro, 30,$000.

Décimos, 3$000.

50O:O00$0OO
Dn Grntide Loteria do Niitnl,
estfio a vossa espern nn feliz

CASA GAÚCHO
Agciíclu Geral «le Iiotcrins,

Com missões o Descontos.
Rtia Rodrigo Silva 6 — Culxa
Postal 481 — Tcl. C. 5470.

TF 11919)

O SR. PEL1N0 GUEDES FOI
JULGADO JALIDO

E vae voltar a oexercicio das
suas funcçóes

O sr. Pelino Guedes, director

Amanhã - 50 CONTOS
Em 22, Natal-500 CONTOS

SONHO DE OURO
O oresidenfe agradeceu com mala- RCril| da Directoria de Justiça, na, .p 15533) ,.\v. RIO 15 RAXCO,
s-ras renaswAts de intenso pátrio- j ,, inspecção dc saude a (|ue sei

158.

tismo,
escola da «r-.ia

dizendo-se conimovido pela 1 su|,me,tcu „ara os effeitos de apo-
scntadoria. foi considerado valido.onde desahrochou o j

velhice immàculada rio

PAGAMOS JUROS FAVORÁVEIS SOBRE DEPÓSITOS
50 ANNOS DE PROGRESSO

CAPITAL AUTORIZADO. ... $ 25.000.000.00
CAPITAL REALIZADO $ 16.084.300.00
FUNDO DE RESERVA $ 16.367.150.00
ACTIVO TOTAL $470.000.000.00

SERVIÇO ATTENCIOSO E RÁPIDO
A succursal do Rio de Janeiro está ligada com os

príncipaes centros do mundo por 606 filiaes.

O sr. Pelino, que havia sido j [^flll).!*9G"V0S
considerado invalido no primeiro
exame medico, effectuado ha tres
mezes, pretende reassumir amanhã
as suas funcçóes.

Parece, porém, que o sr. Al-
fredo Pinto o mandará submetter
a novo exame, no sentido de ficar
esclarecida a duvida suscitada

pelos dois laudos contraditórios.

PELO INTERESSE
DO PUBLICO

meus filhos

jm ¦MJPPT^ Ij. */ /—Oi

t w»< m. sS/W^mÊfyk*' *W

V^! ^M«ft ¦ /Í^JmWlò \ríâ _f

dias as P-lulm
Iliíins. «traças ás

tle tomar torlos o«
Rosadas «lo Ur. W

i vista, o qual c gratuito.
(JO.-8)

A Casa Vieitas mantém na sua
secção dc óptica á nia da Qujtan-, ----^-_ _¦- q )indbs 

-. 
ro,n|s.

da 99. um gabinete para exame da ¦ t'os
I Asseg«rac*me que nâo dcjxarcís de
' tomnl-iis um só tli.t, c a«sim (ic.irft
| tranquilla s.iiicntlo qur a vossa fsauuc
! não catú em prripo. 5ão crtas M rc-
1 commcndaçôc! 'le uma mã.- inttlllgcn-

tc c amante de ;cus filho*, que sabe
como protTt-I-o* ilas doenças que os

! ameaçam durante o desenvolvimento
I e sabe que elles precisam do sangue

vermelho, quente c puro, para esta-

rector technico da Escola dc Aper-
fciçoàmentiO dos officiaes, deverá
por estes dias visitar as depen-
dencias cm que estão sendo- instai-
lados os serviços da referida cs-
cola.

PENHORES «Sia.
Menor juro — Maiores vantagens.
Comp. Aurca; n. Avenida PassOJ,

em [rente theatro S. Pedro
(P 14180)

Srt até 31 do Dezembro, llqut.
(l,iiii-sc todas ns roupns feitas.

nn CASA PARIS,
— Crugttnynna, 145. —

Darthros? - IOD-EAL - Cura
(1351

Promoções na Central do
Brasil

MIGUEL ÚRAGA—CaTíista. yuitan-
da, 70, sob., esq. Ouv. Tel. N. 55«*-J.

0 "Sergipe" chegou a esta
capital e o "Piauhy"

chegou a Santos

BREVEMENTE

Na Conferência da Pazj
AVENIDA RIO BRANCO, 66-74

Telephone, Xorte, 6217.
CioSrl

,«> _ DO AKMISTICIO DE
FOCH -V PAZ DE
GUERRA

2» — ASPECTOS DE AL-
Gl"N*S PAIZES

3» _ ALGUMAS FIGURAS
DO MOMENTO.

Nessa obra dc reportagem poüti
Segue hoje para o Estado da

. . .it.ssr. ...'i.i .iv .v,..  ,¦¦¦••. Bahia, afim de assumir o comman-
Conforme havíamos annunciiudo fia áf faz.m parlc a? ,re5 con. do d_ ,. reg-,s0. o Rcncral Alberto

Por portarias de hontem. o mi-
I nistro promoveu na Central do

Brasil: na 6" divisão, a 3" escri- rem vivos c ale(tres,__o. nue: sc_¦.obtém
I.'¦¦_:¦¦¦ „ .__-__ i~„, ,i-t,n ,)_. «timaitt o as 1'lLll.AS ROSADAS

pturario. o 4° João Coutinho dci])0 |)R WILUAMS. Protegei vós-
Araujo Cunha; a 4". o amanufyisc | ,_.s filhos. (4681)

i Job Fróes Ferreira de Andrade, e '¦ ^_ —_..
i a amanuense, o auxiliar de escri-, (Jm CCüimanCãnte mUllaDO

pta Nicanor Medina Rtbe.ro: n» F . . d hcnU: m ..o$0£)0
|3- dtvtsao, a bagaceiro de 1», clas-j 

^ dr_ Camo Pertirl d_ s_udc

SST^E Elixir de Mastruço
(lOO«)j)

órgãos respi
r.itorios.

Falleceu na Bélgica
o conego Thomaz

de Aquino

Alguns traços da vida do di-
rector do Collegio São

Vicente de Paula
de 2' Alfredo de Moraes

A partida no general Cardoso
de Aguiar

--—«»" ¦».. iiiiMiit» iinno. cnnrer aos coires «aquciu .^y— »•- , c.icgo-.i nonicm ao pui.v. ut»,i w- , fercncj-i dc L-iboa Kccite c >aol Cardoso dc Aguiar, nomcauo reviu-
a. com 

j vencimentos inferio- ção. no praso dc S dias, a impor- ! pj-ai 0 dfstrcyer "Sergipe", que \ „ ijlustre escrintor lo.io doi temente para essa commissão.«.«¦«nilo agora os vcncimen- t-ancia corres?ond«ir.:e -aos mes-1 s- achava em Santos. \ Rip infe;xa a r,,nis completa his- Uma banda de musica tocara por:e .«taxaram de receber, em- i mos. Hontem mesmo o commandnnirc , .* da Conferência da Paz. se-l occaslSo do embargue .ie s. «-x.
E' de l.48s:s6iS390 essa im-1 daquelle navio, capitão dc corveta | ^.*'d opinião uninime da im-! :—=====

0

'.* existente entre o nue rc-
o -me estavam recebendo.

cao para os patrões c!'stas e ^4n$t»no para os fo-

sr. Altino Aran.es voa em
aeroplano

po

A Mundial &SKS
Avenida Rio Branco, n. 133,

Seguros de vida com sorteie»

rw;a. que com o apio ouro, j Dario de l.anc Castro, cs-.eve
.1 a cerca dc i.700 ioooSooo. _ Ministério da iMarinha, afim de

; se apresentar ás altas autoridsdcs
I «da Armada.

¦Do commando do " Piauhy '•

o-.-.e anjc-hcintem zanvara para
•*an"-05. afim de substituir o "Ser-

memães ein dinheiro. PRlvMlOS j cipe". recebeu o almirante Gomes
l-:XO.S E MUITO MÓDICOS. Tereira. chefe do Estado-maior da

 l'"-_ I *-"'**• «m* lelegrarama. cenrm»:-~ZZ~: z. i*.ii_ííiI_no inicaudo a chegada daquelle de?-
BlllldeS C rOllUnliaS troyer ao porto a que se desti

Do sr. J. P. Sampaio, sicees-; nsva.
sor dc Paiva Sr Sampaio, estabe-, —
lecido ;'i r.m de S. Pedro n. 140.; Q-im casa dc tint?.». vernizes, e-.c.i *

' 1 prensa c dõ publico. ARSÊNICO PURO '•

0 "Ainiral Rigault" nd porto »^n do Porto, o commandante do na-
vio norte-americano
ger

e a bagageiro de 2'. o de vio norte-americano " M. Danui
Ino Tose Pereira, I gcr". tine fer remover para a San ,

Com vários gêneros e carga, cn- 1 para os logares de bagageiro de | ta Cara. sem a necessária guia, um | ctor do Collegio S
trou ao meio dia o_ "Amiral Ri- I _j» cl,.sse c conduetor de trem de' tripulante que enfermara .-. bordo, i Paulo, de Petropolis
gault de Üenouilly". procedendo^. foram nomeados, respectiva-
de Buenos Aires. mente, os praticantes effectivos de]

A Saude do Porto visitou-o en- d condllctor dc tTcni \
contrandop em boas condições sa- «W^ 

per£.ra Bittencoun e Joa I
-=lmiim da Silva Barreto.

Eczenias? - IOD-EAL » Cura
(u.-i

desejar esses volumes, quei neck".  Casa Hasenclever: »• navjn arribado
uecessivamente e »iuc sei £ d„, — .\v. Rio llranro 77. *-"' ua,luQuem

i sairão su...
í vendem separadamente, rode lazer
! as suas encommendas ã Revista da
I Semana, ã Livraria Alves. Prc«;o

de cada volume i$c.nn U614)

Os salários dos operarios
municipaes

O prefeito pugnará hoje 5 men-
4-igttn <r«e «áJ«r%i!rã ao Conscllio

f--'° recebemos alguns calendários P*ra | sessac

Prtritt-ntnccoi é ° reme-1 pedindo a abertura dc um credi-o
UO-UI íllUbM, dio jjjjís | «uppleir.entar -para o pagamento
;acicnal destes últimos «empes- j <5.e .Üífcrença dc planos .1 epera-

t 1'iZO» (íiSÍ)Írios. «enenieíi e diaristas.

C11.1.

Esercicios íinaes de tropas
do Exercito

Foram hontem -nomeado-* (arm-
tros dos cxercicio3 finaes dos cor-
pos subordinados à 1" região os
generaes de brigada Alcino l.raga
Cavalcante c Chrispirn Ferreira.

O-* exer^ictes serão realtiaíos
nos Can-.po-i do Rcaienco. amanhã.

i sabbado.

Arribou hontem. no porto, para
i receber carvão, o "Gelfryda , in-
í glcz. Fite navio veiu de Buenos
¦ Aires carregado de müho.

0 "Araguary" chegou

¦5.1 2040. ARMAlaíM COLOMBO.
(S=inl

"Muiulp Brasileiro"
Serã hoje posto cm circulação o

terceiro numero do "Mundo R-j-
I sileiro". interessante revista illu"-

trada que. desde o seu appareci-
| mento logrou conquistar as sympa-
I thias do publico.

O numero de hoje. cuja capa é
Com quinze dias de viagem en- | oecupada por utn artístico e excel

O bon?rm elegante não dispenso

ABRUSIIH03A
101, Assembliii

Grande venda

XJX-ZW;i:

'X'i
A'
_ I

trou hontem. no porto, o paquete"-Ara.cu.iry'. procedendo de Areia
Branca.

O dr. Lopes Machado, por ter
o mesmo navio tocado em Per-
nambuco. fcl-o dcsiníectar.

leste retrato de Dorothy Dalton,
a famosa artista d* tela. traz ma-
gnifiços "clichês" sobre assumptos
e individualidades em toco. além de
variado texto. <iue offerece a ciais-"irabente c útil icii-tri.

0 coronel Derougement apre-
senta-se ao ministro da

Guerra

yA

Xoticias chegadas da Belgic»
comiiiiinicam o fallecimento oc-
corrido a 7 do mcz passado, do
conego Thomaz de Aquino, dire-

Vicente de
O conego

--~ I Thomaz de Aqiiino nasceu em
! Bruxellas, a 17 de março de 1872,
' entrando para a Ordem dos cone-

gos Presmonstratenscs em 1801,
diricindo por alguns anr.os a typo-

I graphia do celebre convento de
I Averbode.

Em iooo, veiu pira o Brasil, sen-
i do. então, nomeado proíesor do
i Gvmnasio de Jaguarão, cargo que

exerceu até dezembro de 1909,
quando seguiu para Petropolis, a
assumir o posto de director do refe-
rido Collegio.

Em itci, publicou em língua :1a-
ir.rnga dois volumes sobre o nosso
raiz. intitulados "Dry Jaren in

n* j t. .i :- ? Rrazilie**. Ao explodir a çuerra,Tendo chegado ante-fcnntem (le ¦ t»»»"'- ¦_ .! „,„ _ v„,„.a
Par,,, o coronel .Derouge.«çnt ,»e j P»^r»«^'t?»«,•*«a„, 

^

^PSJ3S. ^^ÍPr^u inestimáveis serviços ao

fmAmtm 
L. titular 

^ te^fftS

doeUxerrt*ao° **i" di-.ersas ordens do dia de
O'«ferido official, que c o di- louvor.

M.miQnn
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CORREIO BA MANHa ~ Sexta-feira, 5 àeSezenibro dc 191í>
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í3OLIC!A
O menor qne morreu
afogado no Mangue

Ji sc sabe, afinal, quem t! o me-
nor que no dia 2 do corrente, ap-
'Parecei, morto no oaniil do Man-
prue onde, na véspera, cairá, quan-
do 'brincava com outros.

Trata-se do Mario de Souza,
de 12 annos, ifilbo ide Pcrciliatia
da Conceição, residente a nia
Francisco Eugênio 235, que, indo
á delegacia queixar-se do desap-
arcoimento de um seu filho me-
nor, o commissario de dia, descon-
fiando <*ue «se -.ratava do afogado,
inosl|roi4-lhe «o ipalefot -usado 'por
oste« qne Pciciliana reconheceu
como sendo de seu filho,

®®

Morreu ria via pu-
blica

A policia do 25o dislrielo teve
conhecimento, hontem, á tarde, de
que na rua Fcrrcr, .110 Bangú, es-
lava vaido um homem sem fala.

Partindo para o local o comimis-
sario de dia verificou que se tra-
liava >lo liurco Jorge 

'Ixalíillv de
30 annos, vendedor 'amibulante.

Immediatamente jaquelia autori-
dade tomou as providencias que o
caso requeria.

Ixabib, porém, morreu ipouco de-
pois.

0 seu «cadáver foi recolhido ao
necrotério do Conno da Guarda.

®®—

Fm engenheiro rou-
bacio

O dr. Sá Freire, engenheiro «la
Central e residente no Realengo,
procurou a 'policia do 25° districto
c queixou-se de que fora roubado
em algumas jóias.O®

Não têm andado de
sorte os cyclistas

Na rua Visconde do Rio Bran-
co, csríuina da Praça Tiradentes,
um bonde d'a linha da Tijuca, con-
duzido pelo motorneiro José Pe-
reira Raposo, regulamento n° 2327
atropelou um cyclista, que saiu gra-
vemerite feriido e «foi internado ma
Santa Casa, sem que se fizesse a
identidade.

O motorneiro, depois de autoa-
do, foi recolhido ao xadrez do. 12"
districto. 

ATAL!

Continua envolto em
mysterio o crime

de ànte-hontom, em
S. Ohristovão

Já os nossos leitores estão in-
formados da scena de sangue que
se desenrolou ante-hontem, tia
casa da rua S. Januário 101 e da
qual saiu ferido gravemente por
dois tiros de'revólver o guarda jar-
dim Murillo Chagas.O epílogo oceor*
reu hontem, pela madrugada, com
o fallecimcnto da victima, no hos-
pitai geral da Santa Casa, tendo
sido o óbito causado por ferimen*
to penetrante no abdômen, por
.projectil de arma de fogo, inte-
iressando o intestino delgado.

O cadáver foi removido para o
Necrotério, tendo sido a autópsia
procedida -pelo dr. Rego Barros.
O enterramento foi feito hontem
mesmo, á expensas da familia.

O dr. Ferreira Cardoso, dele*
gado do 10" districto, trabalhou
hontem bastante para elucidar o
caso que se apresenta de alguma
fôrma duvidoso, pelo desencontro
das versões. A viuva do nss.-issi-
nado, d. Honorina das Chagas,
disse que não havia assistido a
scena e que quando chegara junto
a seu marido, attraida pelas deto*
nações, pudera apenas ouvir da
victima oue fora aquillo obra do
acaso. As outras pessoas de casa
dão lambem a autoria do aconte-
cimento ao acaso. Mas o dr. Car-
doso, levando a sua dedicação ao
ponto de ir á Santa Casa ouvir o
ferido, soube de Murillo, que fa-
lava difficilmente, devido á gra-
vidade do seu estado, que fora al-
vejado por seu cunhado Rostand,
por ter ido á casa deste, contra-
riamente ás recommcndações rece-
bidas.

Essa declaração foi ouvida por
vários empregados da Santa Casa
que assignaram o respectivo auto.
E' com o depoimento dessas tes-
temunhas que ouviram a narração
feita nor Mutrillo Chagas no seu
leito de dór, a poucos passos da
morte, e que vão ser intimadas a
depor no inquérito aberto na de-
legacia, que o delegado do 10o
districto prctende_ estabelecer a
verdade do 'oceorrido, que parece
ser esta, pois se faltam testem,,*
nhas de vista e o imdigitado cri-
minoso tem a seu favor as decla-
-rações das pessoas da casa que
dão o incidente como casual, lia
para pôr cm duvida essa hypothe-
se a estranheza de scr possivel
uma arma disparar automática-
mente por tres vezes e ainda mais
a narração da victima que máo
grado a gravidade de seu estado,
tinha o espirito lúcido, perfeito.
Resta apurar o movei do crime.
D. Honorina, que foi casada oito
annos, positivou que sempre seu
marido vivera cm harmonia com a
sua familia, c nue entre Murillo
e Rostand não houvera jamais a
menor desavença. O caso está,
porém, confiado a uma autoridade
zelosa e trabalhadora c a duvida
que o envolve não tardará em ce-
der loirar á realidade absoluta.

O guarda civil Rostand Silveira
1 que persiste cin se declarar inno-

cente. foi mandado apresentai^ ao
chefe de policia, a cuja disposição
passou. ®® —
Com um tiro na coxa

Amalia Piedade Pradinha, é uma
portugueza, de 36 annos de edade,
e que durante o dia se oecupa cm
serviços domésticos.

Honlem, para quebrar a mono-|
tonia da conysreáção com seu pa-
tricio e aniasio José Felix, lembrou-
se, a Padrinha de brincar com nm
revólver, que se achava em cima:
de um movei de seu quarto; e,
com a arma na mão, poz-se a apon-
tal-a para o José,'voltamlo-a dahi
a pouco para si, na altitude de
quem desejava pôr lermo á exis- j
tencia. |

Súbito a arma detonou e a bala}
foi se alojar na coxa da impru-
dente.

Soccorrida pela Assistência, foi
depois, internada na Santa Casa.

E para cumulo da desdita rio
infeliz José a policia do 13" 'dis-

tricto déteve-p para apurar, num
inquérito, sua responsabilidade no
caso. (•<•>

Um atropelamento
na praia do Ela-

mengo
O auto t'.. .»-', dirigido pelo"chauffeur" Ernesto Passos, des-

cia, Hontcni, em marcha accelera-
da pela praia do Flamengo; quan-
do, ao defrontar a rua Buarque de
Macedo, apanhou o dr. José Pe-
dro Teixeira, dc 20 annos de cila-
de, branco, funecionario da Rece-
licdnrin dc- Minas, quando o mes-
mo procurava atravessar na frente
do auto.

O " chauffeur" Inismou, c como
sempre acontece, já muito próximo
da victima, átórdòariilò-h,- sendo a
mesma alcançada pelo vehiculo, que
a prostou sem seulidos. . . , , ..,

Conduzida para a Assistência, en; qualquer, espécie de = endosso,
estado grave, a victima, foi dali
transportada para a Santa Casa,
onde falleceu momentos depois. ,

A policia do 6" districto abriu
inquérito sobre o caso c fe/. guar-
dar o quarto do morto.-O®-

OS EXAMES NAS ESCOLAS SUPERIORES
-«Ki®®®**-

Appareceu o cadáver
dè A. ris di des He-

met crio
Na enseada de Guaratiba, foi

encontrado; bontem. afinal, o cor-
jio dr Aristides Hemclerio dns Sau-
tos, n infeliz acadêmico que, rio-
mitigo ultimo, ,-ili pereceu afogado.

O corpo foi transportado, com
consentimento do 1° delegado au-
xiliar, para a residência de seu pae,
o professor Hemeterio dos Santos,
de onde sairá hoje o enterro.®®  „
Avançou na "massa

do patrão
O menor Pedro Victor da Silva,

vulgo "Zeppelin'', era empregado
da padaria sita á nia N. S. de
Copacabana n. 810 e, como tal,
muito naturalmente, tinha um or-
denado.

O Pedro

JÓIAS, PÉROLAS^,
OBJECTOS DE ARTE.

O que ha de mais fino e
moderno.

Preços vantajosos.
Visitem a casa

M. L. KRAUZE & Cia.
Rua Gonçalves Dias, 63.

(ato*)

Imposto «lo sello
Sua cobrança nos escriptos á

ordem e endossos
O sr. Severiano 'Cavalca.nti, di-

rector interino da Recebedoria dio
:Districto, dwsipachandlo um reque-
rimcnto de Pei:;oto «Ser.ra iS* C,
proferiu a sçgiuitV.é sentença:

O dkjcunvcint-i transcripto _ na
consulta d»js requerentes constitue
evidentemente nm "escripto á or-
dem'1, si\ieitn, portanto, ao sello
proporei oral ida abtftla A, paragra-
pho i", n* 3, do dtoreto n. 35.6*1,
de 22 ide janeiro de 1900, modifi-
cado «pela lei n. 2919, de 31 dc
dezembro de 1914.

—:— Quanto á declaração fei-
ta «pela pessoa, a cujo fav*or é
expedida a ordem, e assim conce-
liiii-i:"Pague-se a Peixoto Serra & C.,
ou ii .tim ordem, por conla da viu-
va Eúsèbió de Sousa. Data (assi-.
gntiliira) -Manoel Chrispim... " . —
importa mun i.erid-osso irregular, a
que falta a tteclairaçãio de valor re-
coibido ou ifjm conta. Nestas condi-
ç«5cs, a formula apresentada está
perfeita, equiparada ao — en-
dotiso á orileim, sem declaração de
valor recebido, 'conferindo apenas
poderes de mandatário, (art. 361,
parapraplw 3", Cod. 'Commercial)
e, assim sendo, não «incide no pa*
gamento do saldo pni-pot-CHj-nal,
além do que fór devido pelo pro-
prio titulo — porquanto o topos-
to só recae sobre os endossos que
oiperaim a transferencia do titulo
cios direitos do endossanté, isto é,
sobre os que contem a declaração
do valor >'eccbvdo ou em conla,
q.tancl-o passados: 1", om _ titulos
sem «prazo; 2°, cm titulos á vista,
mas depois da apresentação dclles
ao pagamento; 3" em titulos a
praSD, «mas depois do vencimento
deste. 'Desde qne contenha a al-
ludilja declaração de valor recebido
ou em conla, o sello é devido, emi

quer
•iMliiiiafivtr, -l-l-* « ordem, quer
cm branco, — quanto a este ulti-
mo, pur ser equiparado ao eiulos*
:»o á ordem com- valor recebido,
em face do art- .(6 • <lo Cod. C"nr
mercial.

A solução á consulta, dada «pelo
.presemte iftispacho, enc.on'ra, *fur>
daünéntia legal na decisão desta Re-
vcbcdori-.i. «publicida no finrio Of-
fieial dc 19 (l'e dezembro de ip"*5-
acerca de imu réqticrinvehtò da tit-
ma Oliveira Valle & C„ decisão
nue «mereceu approvação do sr. mi-
,-JÍstro da Fazenda, e deu looar á
expedição da cí-n-nlar ti. 14, de
3R re março rV 1 *>'>.,".

Fnt.ultlnilo ilo Mctlicinu
iKclacüo ruim os exame» pratico-orne» de hoje:
1" .anno medico, ás 10 lioras -—

Francisco Martin», Jorge de Moraes
Grey, Bolívar Sanclics, Didur de.
Freitas Castro, Antônio Cândido dc
Mello Azevedo, Heitor dc I-Vltlln Mc*
neze», Jorge Dias da Silva, Joné Ki*
|-rtrdo «Monte Mor iFilIm, iDoimlo
Juiiijuicirii iMeirelles, Mandei Cabral
d Andrade,

Supplementar — Francisco Alvarci,
1'loriano Rosas, Renato .Hezerrn da
Miranda, Alcldei' Senra de Oliveira,
Uanulpho Mercge. Pedro Contier Pi-
tieroli, Jenncr Faria, César Vieira da
Costa, Ednsa da Costa Villar, The-
mistocles IRibelro.

't0 anuo módico, ás 2 lioras — Je-ronymo H. Pereira de Carvalho, Os*
waldo Pereira da Cruz, José A, Hur*
¦t, Silvcrio 'Fontes Sobrinho, 'Fio*
riano Pcixolo Pereira, Vicente do
Paula Menesoal Carlos Kingston, Jo-sé IFc.rnnndcs CoeMio, Carlos Pires
Galvão, Eugênio Rodrigues de Souza.

Supplementar — J0J0 V. Garcia
Corrêa, Itraulio Gomes, João B. do
Queiroz Ferreira, Emílio Freire do
Andrade, IMerval Soares Pereira, Mar-
tiniano da Rocha Bastos, Arr^lmo
de «Moraes, José Alves Corrêa Nu*
nes. Euklydes da Silveira Campos,
Encas Silvestre dos Santos,

2° anno medico, ás o lioras —
Abdon de Lima Torres, Wagner Cor-
rêa Dias, Nuno de Assis, Altnmiro
da Costa Oliveira, Josó N. Milen.
Miguel J. Pedro, Orlando Alves
Aranha, Milton de Azevedo Pena,
Joaquim Vieira 'Fróes, Gcnesio N.
Moraes Guimarães, João Renato
Rocco.

2Ü nnno medico, ás 2 horas — Al-
varo Murce, Ewardo Figueiredo Sari-
tos, Waldemar \V. dc Oliveira, Ma-
noel iRodrigues Sctte, João Caetano
da Costa, Aurélio V de Abreu, Edu*
ordot Carlos 'Mac Clure, 'Luiz Alves
Poreira, José Fernandes Guimarães,
Bricio Portilho Bentes.

3°; anno medico, ás i*a horas, no
Instituto Anatômico — Anatomia —
Gilberto Terra Ururahy, Felippe Pe*
rez Vcllasco, Lair Paulo Barato Ui-
beiro, Adhcrbal de Figueiredo, 11 il-
díbrando 'Marcondes Porlugai, Ro*
berto Guimarães de Souza Lopes,
Iauz Affonso de Faria, Alberico Pra-
do Pestana, Toao Marques de Carva-
lho Braga, Felippe Fligliolini, Astro-
giklo Marino Candlo, Paulo Frãníc-
iin Souza de Elizaldi.

Supplementar — Ângelo 'Gandio,
José dc IíulhÕes Carvalho, João Lu-
cio de Souza, Aloebiades Calaz« na
Luz, Benjamin Vjnclili Baptista, Ed*
son Cantaíice Ferreira dc 'Mello,
Carmo Priceli, Paulo Morsiglio. Te-
lecio Fr-asão Perdigão, Avelino" Lc-
mos Jr., Arthur Guimarães Jr., JoséIínlduino do Amaral Gurgel F°.

5° anno, no Instituto AnatômicoVicente Mcrcatlantc, Agenor Go-
mes, Álvaro de Faria Roclia, Moacyr
Ubirajarà Moreira da Silva, Carlos
Pereira . Gomes, Augusto iMorques
Torres, Etnygdio J. Pereira Caldas,
Raul da Franca Alencar, Alberto Mi*
rotula liaotista dc Oliveira, Lino
Aleixo Vellozo, Oswaldo dc Carvalho,
Jorge Vianna Bittencourt.'Supplemcntar — Francisco de Pau-
la Neves, Luiz da Silva Novo, Hu*
go Abreu Kapper, Florindo Campa-
nella, Levy Moura de Loyola, Selws-
tião do G6es Conrado, Alberico
Custodio Ferreira, Lúcio de Mèn-
donça, Samuel Augusto Leão de
Moura, Luiz Felipne dc Moraes La-
mego, Francisco Ferreira de Souza,
Antonio C. IRabello Horta.

5° anno — Clinica Cirúrgica, no
Hospital da «Misericórdia — .A th a-
n agi Ido Leite Ferraz, Esmaragdo Ra-
mos de Pouzn. Dauro Porto Mendes,
Nàticisò Pcre'>ra Borges Filho, JoséGetulio Ribeiro, Álvaro da Cunha
Duque Estrada, Osmar Borges da
Fonseca, José Bresser Monteiro de
Harròs; Jluio Palumbo, Arnaldo Pn*
checo do Amaral, iliguel Couto Fi*
lho, íCarlos Florcncio de A-.breu e
Silva, José N. da . Silveira Antunes,
Aldo Cordovil da Silveira, Getulio
Pinheiro, Pedro 'Maciel.

6° anno — Clinica medica, ás io
lioras, no Hospital da MisericórdiaAristotoles Cavalcanti de Albu-
nucrqtie, Raplia-el Garcia Pardellas,
Beatriz Gonzaga, Octavio Rolindo da
Silva, João Salbino, Alvim Teixeira
dc Aguiar, Fernando Carrazeda. Luiz
Octavio Demaria, José . flishoa júnior,Carlos, Atfonso Lopes dc Burgos,
Antônio Gonçalves dc Lima, Plinio
Maria de Andrade Espinola, Achllles
Galloti.

Supplenicntar — "Milton de Souza,
João Penida Monteiro, 'Maximiliano
Sully Perissc, Mario de Aguiar Mu-
niz Freire, Octavio Fererira da Silva
Pinto, João Cavalcanti Pina, Lamar-
tine Emílio Barboza, Mario Pereira
da Silva Pinto, José Leal Bulamar-
nue, Joaquim Ribeiro Pereira, JoãoDias Sobrinho, Corsino Bourct.

(*n anno — Clinica Obstetrica,* ás
in horas na f Maternidade — Alcides
Uchôa Barreira Raul Farme d'Amocd,¦Matiriclo, ile Barros. Barreto, Américo
Oiiriquc Machado. Manoel Valerio
do Valle, Carlos da -Silveira Ati tu*
nes, Oregnrin Nanzionzénb dc Praga
Paiva, Jurondyra Ubirajarn dc Castro
Guimarães, Benedicto Amorim, Fa-
bi.õ Carneiro de Mendonça,

¦Supplcmentar — Arthur Siqueira
Gayalcatill, (arlns Cotrini llerla. Tris-
tão líarbozn, Jo'sc Eugênio 'Soares
Manoel -Machado Cardozo Fonte)
Floriano 'Peixoto de Azevedo, Xlnrio
de Alcântara Vilhena. Álvaro Vital
dc Oliveira, Olavo Ribeiro, Alberto
Báldassãri,

i" nnno de iPliarmairin, ás n lio*
ras. Os mesmos chahiados bontem.

2" anno. ás tn e meia — Ilcme-
terio de Souza IR»Jbeiro. Francisco
Vieira «lo Castro. José Soares Fillio,
João Ferreira Chaves, Raul Valerio
de Carvalho, Francisco de Freitas
Pitomlm, Francisco Flanzino Cortes,
Oswaldo Cavalcante de Albuquerque)
Kurye.lo dc Atruia-r .Romeiro, JoãoBaplista da Silva Freire.

Turma supplcmentar — Orlando
Jose da Costa Pereira, João Bnrcel-
los Martins, d. Maria da Conceição
Pereira; André de Albuquerque Fi-
lho, 'd. Jandyra Fernandes Lima,
Graziella Barroso Pacheco, d. Ma-
ria Eugenia Gonçalves Ferreira, Wal-
demar Almada,

Termina lioje, s, o prazo para a
entrega das theses e no din to o de
apresentação dos trabalhos dos can-dida tos íi premios escolares.

Fnciilílnilo Livre tio Scicncins

.Turi.lions o Sociaes

ojc, s, ás 3 horas serão chamados a
prova escriptã;- "anno Turma única — Economia
Politica e Sciencia das Finanças: To*
dos os alumnos inscriptos nesse anno.

Serão mais chamados a exame oral

5° nnno — A's 3 horas da tardo —
Francisco de Paula Pinlo, Frederico

de Mongan Snell, Generoso Ponco Fl*
lho, Guilherme Paranhos Velloso, He-
lio Faiurdo da Silveira, Henrique•Carlos IMeycr, Henrique Gomes Freire
do Anilrndc, Heraldo Barreto de Oli*
veira Braga, Hcrnondo Brasil, Hero*
¦lides Penna.

Turma supplemcntar: •— Homero
'Mattos Magalhães, Ihscn iDe Rossi,
larbas Caiado de Castro, Jayme dc

lllarros Cainpcllo, João Alves Pedreira
Ferreira.

Kiifiiliiiitlo liahneiiiatiiiuiiiu
ilCífccluar-sc-ão hoje, 5, Ss 4 horas,

as seguntes provas escriptas:
1" anno medico — iCluinica medicaTodos os alumnos inscriptos.
3? anno medico — Anatomia descri*

ptlva — Todos as alumnos inscriptos.
5o anno medico — Anatomia medi-

co-cirurgica — Todos os alumnos ini-
crlptos.

i" anno pharmaceutico — ChimicaTodos os alumnos inscriptos,
i° anno obstetrico — Hyptologia r—

Todos os alumnos inscriptos.
Escolu de Ítellns-Arte.s

São chamados, boje á : hora da
tarde, na Escola Nacional de Bellas
Artes, para a prova de arguição, os
alumnos da aula de Composição de ar-
cliictctuta.

Amanhã, á 1 1 |a hora da tarde, terá
togar a prova escriptã de Legislação
da construcção.

O resultado dn exame de Historia
e theoria da architectura, foi o segttln-
tc: Octavio 'Canejo e Mario dos San*
los Maia; approvado plenamente gráo
fi; Agostinho José Rodrigues Torres
Júnior, approvado plenamente gráo 7;Raphael Galvão e Enocl, da Rochail.ima, approvados plenamente gráo 6.
Escola tle Medicina Veterina-

ria do Exercito
Relação dos candidatos chamados

para exame:
Antônio Coimbra Ribeiro Júnior,Edson Brckin Pereira, José Carneiro'Maciel da Silva , Valentim Amaral,

Manoel Fernandes Oliveira, Raymun-
do Braga Cavalcante, João Martins
Guarrido, José Melcliior, Jayme Ruas
Nandir, Athayde Ventura da Silva,
Seustiano do Amorim Silva Filho,
Aristides Corrêa Leal, Adolpho Pcixo-
Io de Miranda, Antonio Frederico da'Silva Chaves, Antonio de Araújo Tel-
les, Brasil Machado de Campos, Joa-,
quim Gomes da Silva, Aurelino Pires
Domingos, José Alberto Potier Junior,
João F.vangelista Pinto Costa, Manoel'Brandão Caldas, Júlio Itté, Amyuthas
¦Pereira da Fonseca. iMartiniano Perei*
ra da iFonseca, José Thiago da Silva,
Tlieocliod Teixeira de Miranda Mttcio
de Oliveira Miranda e Vimcius Fer.
reira Chaves,

Collegio Militar
Realizam-se hoje, 5, áe 10 horas, os

seguintes exames oraes:
rn anno — Purtuguez — alumnos,

números: tt, iS, 43, 50, 55, 63, 83,
3£>4. 4S3, 744, 745, 754.

Supplementares: — 551!, 561, 583.
1" anno Francez — alumnos nume-

ros: 360, 603, 633, 634, 645, 68», 697'
600, 701, 703, 705, 759*

Supplementares: — 713, 715, 716,
i° anno Aritminetica — alumnos nu-

meros: 135, 37.,, 493, 609, 610, 611,
fiio, 622, 625, 668, 769, 772,

Supplementar: — 776.¦Realiza-se tambem hoje, ás 11 horas,
o exame escripto de physica do 6o
anno para todos os alumnos.

as pomadas,
OvS UNGVENTOS

e OS CREMES
quo são velhas formulas do carrnneisnío thorapeuti-
co e quo irritam a pello coiu a gordura roucos»
que contém.

USE SOMENTE
1» «1
\ÁJm

NOTAS SOCIAES

¦y.

*\ m-eo-u-nfl

POSTAES
Glacc; ultimas novidades. Vistas do

Rio, colloridas. Acabamos de receber.
Casa Esperanza—Av. Passos n. 99.

'¦ (1686)

Um dia de intenso trabalho
nos Correios

Do dia 2 para o dia 3 do cor-
rente, deram entrada no porto des-
ta Capital os naquets "Avon",
"Highland Rower" e "Glamosgon-
tine" (inglez), "Gelria" (hollan-
dez) e "Sirio" e "Itapuhy" (na-
cionaes) conduzindo malas para o
Correio, que, com as entradas por
via terrestre, perfizeram um total
de 982 malas,

'Apesar da deficiência de espaço
na secção que as recebe e as ve*
hicula, foram todas, sem delonga,
abertas, conferidas, manipuladas e
distibuidas, não havendo nenhuma
reclamação por parte do publico ou
de qualquer interessado.

Cigarros de luxo

LA REINE
O mais delicado aroma

som gordura, liquida, não suja a pelle c nom as
roupas, de uso fácil, commodo e ropitlo, ufto
obstruindo os poros da pello o não impedindo a sua
perfeita respiração, quo 6 o unico meio tle se con-
servar perfeita o evitar as rugas da velhice.

A HTGOMNA é o unico remédio Brazilelro atío-
ptado na Europa, Norte-America, Argentina, Uru-
guay. e Chile, com enorme successo.

Cura efficazmcnte as moléstias da pelle, feridas,
dartros, eezemas, suor dos pés e dos sovacos, quí-tla
dos cabellos, etc. O seu uso constante conserva a
pello fresca e evita as nigns. Antiparasiturio o ci-
cratlsante poderoso, evitando qualquer contagio nos
dois sexos.

, Vende-se cm todas as drogarias, pharmacias o
t perfumarias. PREÇO 3$000

<J7*»3)

DATAS ÍNTIMAS

Var. annos hoje o sr. Arendt íITolm*
Iicrg, sooio da firma Holmberg, Bcch
& Comp., fornecedora do papel em
que so imprimo esta ifolha, e vice-con*
sul da Suécia no Utio de Janeiro.

Cavalhei 175 estimadissimo no nosso
meio social o sr. lArcndt Holmberg é
tambem um nome bastante conceitua"
do nos circulos commerciaes da nossa
praça, onde se impoz pelas auas quali*
dades de gentlenuin.

Voe eus motivo, é o (lia do hojs do
jubiÇo para os seus numerosos amigos,
quo mais uma vez lhe testemunharão o
gráo do apreço o sympathia era que
justamente o tem,

—:—* Festeja hojo o seu iprimeiro
nnniversario a galante menina Hiluta
Penna HiRfrins.

—:— Passou hontem o anniversario
natalicio do menino Wilson, filhinho

d.*) sr. Mario Vianna, do alto,-commer*
cio desta preaa, e de d. Sylvia Rodri-
gues Viatura;,

—:— Completou ' hontem mais um
, omniversario natalicio a senhorita Ktel*

; vina Campiglio, entmlada inspectora do
, Collegi,-) N. S. da lEstrelIa.—:— Completa hoje mais um anni*
! versario natalicio d. Geraldina Per-ira
I do 'Paiva Coutinho, esposa do sn. José
| da Costa Coutinho, conimerciante desta
j praça, e fillia do sr. Carlos Alberto de
I Paiva.

—:— Fazem annos hoje as gentis
! senhoritas Maria Luiza c Diva Rivas-
j co, filhas do saudoso lente do Collegio
! Militar dr. Luiz Ravasco.

—:— 'Vê passar hoje o seu anniver-
I eario natalicio o sr. Oarlos Alberto dc
| Paiva, estimado 3° escripturario da 4"

bivisío da Central do Brasil.
—:— Completa h.oje mais um annl-

versario d. Barbara da ISilva, residen*
te cm Juiz dc Fora e que presentemen-
te se acha nesta «apitai.

_•— Por motivo dc seu annivcrsa-
rio -natalicio, recebeu hontem muitos
cumprimentos d. Marieta da Cruz Oli-
veira, esposti do sr. Adriano Martins
de Oliveira, capitalista residente em
Borborema, e irmã do industrial sr.
Antônio Uarte da Cruz.

«f, # ¦*-.

NASCIMENTOS
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MS ESTADOS
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ESTADO PO KIO
O govento fluminense expediu hon-

tem ob scRuiutes actos: .
_*_ Nomeando Egbcrto Raymundo

da Fonseca para exercer o, çorge- tlc
escrivão do |..'.z. do 3» dUtrc*o.(Vil.»
Nova) do município dc Itaboraliy, tl»
cando sem effeito o acto de 37 de agos*
to próximo findo, na parte ein qut: no-
meou o mesmo para o retendo carso,
por não ter prestado affirmação ilen-
tro do prazo legal: »j«h,-|«

—:— Kxnnerndo, a pedido, J',stacio
Gambetta. do cargo .de 1° «upp.çntc do
sub-delcgado dc policia do »• .districto
do municipio de S. Francisco dc Paula,

Expediente da Secretaria do govciuo,
—:— Foram concedidas as ferias

rcRUlamcntares ao lançador da Uirc-
ctoria dc Fazenda, Alfredo Knpke.

—:— Foi approvado o orçamento no
•alor de 3*587$*"97. relativo as obras

Je roparos da escola ,n
dos Flores, no município
reza, que devem ser «
administração. ,—:-m Foi approvado o orçamento
substitutivo no valor de 9:3°5$fi70. re-
lativo ãs obras de limpeza c reparos
gcraes do Fórum de Vassouras, deyen-
do a execução ser effcctuada adminis*
tratlvamente. . .

—:— Foi approvado o acerescimo fle
::o34$sso para as obras de reconstrui»
ção da 

'ponte 
dc Pirapctinga, no muni*

cipio de Santa Antonio dc Padua.
—:— Foram acceitas as propostas

apresentadas por J. F, Moreira Gui*
marães, para os fornecimentos as resi-
delicias do Mncabé c Campos e de
Araújo Sr Cia. para a residência dc
Campos. ., ...

O dr. Raul Veiga, presidente do lis-
tado do Kio e o dr. Domingos Manano,
secretario geral do Rovcrno, tem rece-
bido muitos telegramnias c cartas de
felicitaç cs pelo fácto da creação da
Prefeitura do Iguassu'.

valor (ie 3'5-'7t'-'J7., w''» »- f,"SÃ
de roparos da escola , mixta de Porto
.Ins Flores, no município dc bania i «c-

iffcctuadas por

OS DECRETOS
DE HONTEM

Companhia VEADO
Azevedo, Al.-irió j S§ (iSon)

CENTRAL DO BRASIL
Ao machinista Ilippolito Zacharias

foi concedido o abono <la gratifi«*íão
addicional de io 0|0.

—•:— Foi autorizado o ahon.o da gríi-
lificação addicional de io °|° ao guar-
da chaves dc 3a classe da 2*1 Divisão
Joaquim Alves dc DÒUS.—:— O dr. Assis Ribeiro mandou
abrir concorrência publica para o ar-
rendamento dos botequiiis-rcstatirantea
dc Burnicr, Juiz dc Fiira c I.afaycttc,
cuj,o edital deverá scr publicado por
esses dias no "Diário Official".

—:— Por sc achar incurso no arti-
go 77 do regulamento, foi dispensado
do serviço o escrevente da secção de
Construcçiío Mlario Cadaval.—:— Com ps officios T, 70^ a
7o.j, foram encaminhados «10 Ministério
da Viaçflb os pedidos ¦¦ de licença dc
Emilio, Gtiaricutn, .losé Alves Moreira
Júnior e José Ferreira.

—:— Receberam ordens os pratiean-
tes do telegrapho: Manoel Barreiros,
para Raposos; Iievindb Lana, -para La-
fayctte, c Edmundo Ribeiro, para Ita-
curussá, e o tèlcgraphista Barreto Al-
buquerque para Entre Rios.

—:— Foium conccdMas ,férias regu-
Iam en tares ao cabineir.o Arlindo Pires

Os que foram assignados
nas pastas da Viação,

Justiça e Fazenda
O presidente da Republica assi-

gnou hontem, nas diversas pastais,
os seguintes -decretos:

Viação: — Sanccionando as se-
guiritca resoluções legislativas: que
autoriza a abrir, e abrindo o cre-
dito estraor-dlinario de 1-500:000$
para acteroder ais despesas motivar-
das pelas enictoentcs dc 1919, na
E. F. Central do Brasil; que au-
ioniza a abrir, e abrindo o credi-
•'to de S :67o :ooo$ supplementar á
datação orçamentaria da verba E.
F Central do Brasil; que auto-
riza a considerar oomio litoenciadoi
no periodo de 31 dc dezembro a
9 de niarço d'e 1917, o bagageiro
de ia classe da E. F. Centrai d'o
Brasil, Franlvlin Vidtorino de Sou-
za, ora aposentado, mandando-s-e-
lhe abonar dois terços d'o,s seus
vencimentos -durante aquelle tem-
po e a que autoriza a conceder
um anno <je licença paira tratamien-
to de saude, e com metade da dia-
ria ao official operado de 4a cias-
se da E. F. -Centrai do Brasil,
Agostinho José Ferreira, a contar
de 3'a ide jancrio de 1919; apo»-
sentando: Augusto Flores Salga-
da, no cargo de telegraphista de
2a dlasse da Repartição Geral dos
Telcgdaiphosi, Jpão J-ano-b Biultçrj
do cargo de guarda fio de 2' cias-
gc da mesma Repartição e -d". Ma-
ria 'Amalia Cardoso da Veiga, do
cargiQ de telegraphista de 3' cias-
se da mesma repartição.

Justiça: — Sanccionatído a re-
soluç-ão clgislath») que manda ele-
var o prazo, sem muita, para o re-
gistro de nascimentos a 15 dias,
nas cidades, ¦villas e sedes de dis-
trtotos; á 30 dias, nas lacolidades
que ficarcmi fciaira .Eóna «Ja zona
urbana e ate 60 kilometros de dis-
tancia ida sede do respectivo ca'r-
torio e a 60 dias. noisdomais loga-
res; nomeaindo: primeiros sttp-
p!'entcs de substitutos do juiz fe-
deral, Etclvino Souto Maior, para
Hom Jardim, Pernambuco; Braat-
üno Escobar, para Ariranha, São
Paulo; A.ntonio Riosa, para Pied.i-
de, no mesmo' Estado; Antonio
Moraes-, pafa S. Francisco de
Paula, Rio de Janeiro; segundos
supplentes, Luiz Ribeiro, para Su-
mi mmWm*mm*mmfmWm*mmW0Êmnmmmmmm^mw^^miiÊm

OS PAGAMENTOS NA CON
TABILIDADE_DA GUERRA

O ministro approva uma
nova tabeliã

O ministro da Guerra app;,
seguinte tabeliã, cm .vista

recursos pnrccjludaruento fi fBtcitiijl

cor,

ror

¦•Vtt,

cor,,

midouro, Rio ide Janeiro; Joã'o
Ayrea, para Piedade, S. Paulo;
JoSé Aprigio de Qluciroz. rpa'ra
Bom Jardim, Pernaniouco; tercei-
tfos supplentes, Manoel de Carva-
Hio, para Sumidouro; Benedicto
Ayrcs 'da Silva, parci Piedade. São '
Paulo; ajttdanítes <ie procurador,
Joaquim Torres Lima, para Su«mi-
ttquiio; João lEaptjistà, ipara Mo-
gy das Cruzes. S. Pa-ulo; Mario
Martins Torres, para S. Francis-
co de Pantla, Estado do Rio, e
Nilo da Silva Baptista. para Ma-
rica. 'Exonerando: Francisco Af,-
fonso de Mello, do cargo de aju-
dante de procurador da (Republi-
oa em Mogy das Cruzes.

Fasenda: — S'araccionandk> as
resoluções legislativas qufe aiuitori-
za!m a abrir e abrindo os oreditos
especiaes dc io:i2i$935, para ,va-
gamento dios vencimentos devidas
a Marlceilino Fernandes, .escrivão
do extineto Pos>to Fiscal do Alto
Juruá, om Villa Feijó; de réis
57:347$o8i, pára. pagamento do
que é devido etn virtude 'dc sen/teu-
ça judiciaria ao dr. Augusto Sa-
tttrnino da Silva e outttos; _e de
499$820, para pagamerrto devido. a
Carlos Queiroz, tambem em vir-
tude de sentença judiciaria. No-
meando o 2° escripturario da I>e-
legaoia Fiscal do Thesouro 110
Ceará, Claudiano Cláudio Carnei-
no da Cunha, para tnspeotor. da

^Alfanidega de Parnaliyba, no Pi-
anihy.

Acha-se em festa desde o dia 3? dç
novembro ultimo, o lar do dr. Miguel
Vcrissimo da Costa o do d. Marieta
IMarins (la Costa, com o nascimento do
galante menino Waldyr André.

* * *
VIAJANTES.

Segue hoje, no nocturno de luxo,
para S. Paulo, o director proprietário
da revista íllustrada "A Bolicmia',
que brevemente sairá naquella capital.

ASYLO ISABEÍ, — Realiza-se, no
dia 7 dn corrente, ás : horas da tnrdc,
a asscmbl«:a geral da Associação Man-
tetiedora do Asylo Isabel, |,=r.'i disiri-
buição de premios ás educandas uo
referido Asylo.

lEssa cerimonia será honrada pntn a
presença do presidente da Republica.

;•; ;!: iíi

MISSA EM ACÇÃO DE
GRAÇAS

Fez. liontcm annos d. nnrbara C,nu-
lart, sogra (lo dr. Theophilo de Aze-
vedo, mandando por esse motivo ns
seus parentes rezar missa em acçno dc
graças na matriz dn Sagrado Coração
dc Jesus, da rua Benjamin Constant,

MINAS GERAJÂ.

Cidade dc Bomfim
jr, de novembro — Tivemos hoje o

prazer de assistir aos exames da esco-
Ia mixta, primaria, desta cidade, a car*
go da intelligente e operosa normalista
senhorita Maria Alves Parreiras.

Com a presença do deputado Moreira
da Rocha, presidente da commissão
examinadora, por delegação do í-nspeetor
escolar, começaram as provas dos alu*
mnos ás 11 horas, terminando as 4,
sendo approvados todos aquelles que se
suhmetteram a exame.

Fm exames fihaes do quarto anno
foi approvado tim alumno.

A coiiunissão examinadora mostrou-se

pelo Thesouro, para pagamentos 1
la Contabilidade tlh Guerra:

t" din útil — Quartcl-gcnc,,] -j,
i" região e Ia divisão, pequ-m,
brigadas (officiacs).

2" dia útil — Officiaes dc,
pos da guarnição,

3" dia utU — Praças do;
pos da guarnição.

6o dia útil — AinanucHsi
quartéis generaes da região,

9" dia útil — Operários (
gados em obras militares,

10o dia útil — Officiacs cn:
missão dc obras militares.

Observações: i° — Quando o i»
dia for domingo ou feriado, os ps.
gamentos que lhes forem relativo,
realizar-se-ão no ultimo dia «io mt,
anterior; 2" — os ajustamentos <\.
contas para embarques serão con-
siderados " urgentes" só quando o
officio que apresentar o official ti.
ver a declaração de que ,1 sui
partida sc verificará até seis iiii,
depois; 4° — os depósitos ou cau.
ções para garantia de assignaturi
ou execução de contrato, serão tei.
tos á vista da apresentação dn,
officios que os autorizar; realizam
do-se as suas restituições no perioi
do de 14 a 24 de cada mez; 5» _j
a sub-directoria não passará certi,
dão para consignar ou para cmtj
qualquer effeito a não ser r.o pt.1
riodo de 9 a 24; 6a — ,-,s altera*
ções para confecção das folhas só
serão dadas ao interessado c en*
carregados de organizal-as, depoi,
do dia 27 dc cada mez; devtnda
as mesmas serem entregues pari
processo tres dias ames do de-i-
griado para pagamento; -,« _ os
pagamentos do material, despesas
miúdas e massas, serão effectuaiici
do 14o ao 24° dia útil rio mer;
8"  Ioda e qualquer restituiçi,
conseqüente de desconto de consi*
gnação feita nas respectivas folhai
de pagamento, se effectuará aprj
o io" dia útil de cada niez; 1,'
os pagamentos só serão feitos ao.

¦¦:¦

bem impressionada com o resultado doa próprios ou aos seus proeflr

anuo — .Vs 9 horas — josó Tei-! Franco, dc Mario Bullo.

Galeria Brasil
Unico estabelecimento de fabricação

cm molduras de cslylo
Porta retratos ovaes e redondos.

Alta novidade.
Retormnm-se molduras usadas.

Preços da fabrica
Rua 7 de Setembro n. 203.

Tel. 54", C
(1687)

Chá Preto Superior. ^.Vlo

porem.

vapor "Highland Locb", uma gran-
de partida do afamado Cha Ram
Lal's, cujas remessos se achavam sus-

achava pouco', pensas desde o Inicio da guerra. A
-- -...-..- baratissimo, na

77-
,. 1481».,)

melhor. Mas, como?
Limando uma chave, abrindo a

gaveta do patrão na ausência des-
sc, e avançando em Soo$ooo que
li se achavam

o dinheiro.que o patrão lhe dava | «"^"^f £ Ouvidor',5'""
e. vae então, resolveu " pagar-sc" | Hükiumwa (F 148)

xr-ira de Oliveira, r.ucilin Toros; I.ui»'Bastos rir Oliveira, T,uiz Sampaio,
Manoel Augusto dns San ins leguei'Maria Ferreira di
Hcliritifí, Maxencio cia veiga
Pedro Ferreira Neves, Pericles dc
Souza Manso.

Turma supplementar: —¦ Rivadavia

Para ser -promovido, José da
Silva deve aguardar oppbrtunidade.

—:— No pedido de pagamento de
Moraes, tMatiró vencimentos Jeito nor ri Esmeralda

da Veiga Leitão '¦'¦íl-*Ç*"1 dc Moraes, filha dn fallecido
operário Luiz Virgílio Franç/a, deve
satisfazer á exigência da Thesouraria.

—:— Foram acceitos os fiadores
apresentados por Belmiro da SUva Fi-

AOS SRS. DOUTORANDOS
A joalheria OSCAR MACHADO

participa que acaba de confeccionar
um lindo sortimento dc anneis ric grão
para todas as academias c que dos pre*
ços marcados fará aos srs. doutoran*
•los, uma reducção de 20 °|°.

Rua do Ouvidor n. 103.
(2.326.)

exames, tendo em tudo notado a l>oa
ordem, disciplina e adeantamento dos
discentes, isto porque a preceptora da
cnilnrr, intelligente e operosa, disoi-e
de um vasto preparo intellectual, a par
de uma educação primorosa, o que
constitue um motivo de satisfação para

o povo desta cidade, que possue a
testa do magistério]. publico primário
professores deste quilate, fonte de bohí
augum par p ip-*cin:i i u* ayora i»
forma e que será a futura sociedade
dc amanhã. (Do correspondentcQ.

4» 1 -- •-"¦-'.

/Crtmraerciaes

CREO-PHEN-OL
O melhor desinfectante. Unico

que mata bicheiras. — Deposita-
rios Jacobina Sf C. R. Ctrnio 5-5*

(171S)

O "Acre" veiu do Norte
Kntrott hontem, no porto, pro-

cedendo do norte, o '.'Acre", do
Lloyd Brasileiro, trazendo 239
passageiros para o Rio, muitos dos
quaes retirantes que se destinam
ao Estado dc S. 'Paulo.

O dr. João Lopes Machado, in-
spector da Saude do Porto, demo-
rou-se a bordo do "Acre" até pou-
co depois das a lioras. S. s. foi
informado de que falleccra_ um
passageiro de 3a classe, victimado
por moléstia não contagiosa^ ao
sair o navio do porto de Manáos.
O dr. Lopes Machado fez remo-
ver dc bordo para o hospital Paula
Cândido dois passageiros dc 3a
classe, cearenses, e que sc acha-
vam ligeiramente febris.

¦Corrêa iMeyer, Roberto Moreira da 
'r,'u'cTró" 

Flího.'"Ãtitonin Torres Bragti,
Costa Lima, RuyJMauro Fioravanti Josi de Mello Campello c Nelson dcPires Ferreira, Walfrido Bastos dc
Oliveira «Filho, Affonso Gentil da Sil-
va Moraes,

3o anno — A'» 4 horas — Jayme de
Assis Baptista, João Augusto .Breves,
.Toão de Oliveira (Mello Junior, João
Fina Sobrinho, José Augusto Coelho

da Bocha Junior, José Cario» Coelho
da Rocha, José de Almeida Faria,
José de Assis Rocha, José Pais de
Andrade, José Pereira Brasil

Pedro 'Rodrigues deCastro S;
Barros.

—:— Nfio foí attendido o pedido dc
férias feito or Galdino Pereira Prim/J.

—:— Tendo Antônio da Coita Lage.
assignado as folhas de medição final
sem resalva ou protesto de niatureza
alguma, o seu requerimento de 25 de
ogosto de 1917 ficou sem ,-ibjectlvo,
por isso, mandado archivar, prejudican-
do assim o retruerimento actunl.

Turma supplementar — Josi Tertu* j —:— N5o foi attendido o pedido
liano Pereira, I.audelino de Oliveira feito por Joaquim Gomes Fintes, para
llarbosa, I.uiz Jayme Junior, Mario dc ser ligada a luz electrica cm sua resi-
Aquino. íMario José da Costa. dencia, na estação de Paulo Frontin.

Espinhas no rosto, devido
a má difffcstão e prisão de
ventre,

.Minha filha softreu tltirnuto .uliitos nnnos do
erupções e espinhas, ttevillo — ao que dizem os
médicos — ti más digestões e a prisão dc ventre,
o senipro desgostosa por ter o rosto ferido passa-
va os dias uo quarto o quasi nunca saía.

Hoje, tendo usado as "PÍLULAS DIGESTIVAS
DO 'ABBADE MOSS", cstfi completiuncnto bôa, com
uíma pelle admirável, com um gênio alegre e feliz.

ARTHUR BASTOS, advogado.

Em todas as Pharmacias e Drogarias — Agentes Gc-
raes: Silva Gomes fi* C. — Rua de S. Pedro, 42
RIO DE JANEIRO. (i'44)

«ÍA MODELO
Rua 24 dc Maio 287

HOJEÍ"HOJEI HOJEI HOJE.

A inoonfundivcl MAE MUR-
MAY. em

SIGNAL DO PERIGO
5 actos da celebre "Série de

Ouro"
MYSTERIO SILENCIOSO

13" o «4° episódios
Amanhã — "Alegmaa da al-

ma", pof Luisa Glaum, o"Ducllo mjroterioso", 1* e a«
síriesjsrasnvan

Cinema HADDOCK LOBO

Depois fugiu para a casa de uma
familia conhecida, cm Santa Crur..

O patrão dc Pedro, entretanto,
não esteve pelos autos c procurou
a policia do ;;" districto dando*
lhe conhecimento do oceorrido.

Hontem, Pedro foi preso. Em
seu poder foram encontrados ainda
6g6$6oo. ®S—

Qual dos dois diz a
vjBJ/Aàdc 1

Por motivos ainda não explica-
dos o Francisco Tavares, caixeiro'
da padaria da rua Coronel Rangel'
n. ti, dos srs. Santes & Macha-
do. foi honlem despedido pelos seus
patrSes.

Logo depois dc dispcnsado._ Fran-
cifco foi á policia do 16' districto'
c queixou-se de que havia sido cs-
pancado por um dos seus patrões.

Tomando a queixa em considera-:
çãi-, a policia mandou chamar este,
«jóe, chegando á delegacia negou o:
espancamento e aceusou o Francis-
cc de ter, por vingança, de haver i
sido dispensado posto oleo na
massa do pão, em represália ao
que, elle apenas lhe havia dado «m
empurrão. . . ;

A policia, porém, não esta mui-
ío disposta a acreditar no que di-
o patrão de Francisco, por isso;
que, este, apresenta uns signaes

• •impromettcdores. para aquelle. por
i-i<!o o corpo. '

Para completo esclarecimento do;
facto a policia abriu inoucrilo a
, «fpeito.

Hoje— Fox c Gohlwvn —Hoj«
SACRIFÍCIO DE ÍRMAO
oactos dc Fox Film, por Wil-

liam Faraum.
— CRUEL JURAMENTO —
5 actos da Goldwyn, por Ge-

raldíne Varrar.
Sabbado — William S. Hart,

em Afronta Injusta; Majjda-
em Affronta Injusta; Magtle-
Vingança.

BHU

CINEMA PÁTRIA"
R. S. Luir. Gonzaga, 78—
lioje—Programma novo— Hoje

ROMANCE DE MINA —
Drama cm 5 actos, por Dorothy

Gish.
OS MENTIROSOS

comedia dramática, cm 5 actos,
por Brvant Whashürn.

DUELLÒ MYSTERIOSO —
;" c 2* series—s actos

Amanhã — Mae Murray c Jack
Mulhnll, em Signal dc perigo,—
6 actos. (F 15505)

CINE TIJUCA
Praça Sacnz Pena

Hoje —Pathé e Artcraft—Hoje
— AFFRONTA INJUSTA —
5 actos da Artcraft, por

William S. Hart

NO RASTRO DO TIGRE
¦ 6* series em 4 partes

Sabbado William Faraum,
em Sacrifício de Irmão; Geral-
dine Karríir, em Cruel Jura-
mento.

Cinema YELO
Rna Haddock Lobo roa

Hoje Hoje Hoje I
J. Warren Ketfinimn, em
Homem c ontra

Homens
7 actns que causaram ¦•'•nisnção

no Cinema Centra!

JO Rastro do Tigre
(continuação;

*-ij

CINE BOULEVARD
Boulevard 28 Setembro, 163

HOJE  SO'  HOJE
Vejam e admirem — i° film:
A DILIGENCIA DA MEIA

NOITE — Um lindo e mysterio*
so drama em 5 actos, pelo gran-

dc trágico Franlc Keenau
a" iiim:
LAMENTÁVEL VERDADE

5 arrojados netos, pelo grande
comediante Bryant Washburn e
Anna Nilson, da grande fabrica

Paramount.
Amanhã — Panno de seguran*

ça e Rastro do Tigre, s" e 6o.
(F 155*0

CINEMA SMART
314—Iloulcrard aS Sctemaro
314—Boulcaard) aS Setembro

Hoje Hoje Hoje ]
— MABEL NOEMAKD —

D.D grando soecesso cm 7 actns
MIQUINHA

Um fílra dc profundas eme-
ções. O melhor film do Cim>

ma Central
SILENCIO MYSTERIOSO

continuação das impressionai!-
tea aventuras qua vêm empo!-

.g.-Jtdo o publico desde o pri-'mciro epÍsodio._

CiNEMA MATTOSO Fraca da
Bandeira

Hoje! - SENSACIONAL ACONTECIMENTO - Hoje!
Km virtude do rn«áo tempo, a empresa do Mattoso resolveu transfc-
rir para hoje o grandioso festival, que, commemorando o 10o annt-
versario desta casa se rr.i!i.'iri;i hont-vn. Assim, na matinée haverá
•.ana distribui,-*.o dc BONBONS c além disso todas as creanças
terão entrada grátis. Tanto na matinée como na soirée, tocará a
festejada banda da Escola dos Abandonados.

O popular MATTOSO, r.rtisticamrnte cngalanado e com tima
illuminação verdadeiramente feérica uííercccru hoje um aspecto des-
lumbrante.

Eis o progTamma ! Carlitos
o enrrico mais caro do mundo, o homem «Ios milhões, numa das
.-.-.•as celebres "pochades"— NOITE NUM MUSIC-HALL.
I-VDA BORELiLl — a grande actriz italiana r.o film

DRAMA DE UMA NOITE DE AMOR
5 actos de «icção violenta.

IIERBERT KAWLINSON. MARGUERITE MARSH, os íestejados
artistas dc "O homem df eco" no ;:-. ¦'¦ t «1.-» formidável íilm em

séries DUEJLLO MYSTERIOSO
Considrrado per muitos críticos coma o melhor íilm em séries:—
í* e 2* series — 5 -actos.

Theatros da Empreza JOSE' LOUREIRO
LYRICO

liratide Companhia Mexicana de Ope-
retas ESPERANZA ÍRIS

Utrécção musical de Severo
Mügoerza

H0JE--A's8 Vi -HOJE
Recita extraordinária

A oDercta cm tres actos, de Kebdol

PALACE
Companhia Maria Mattos—Mendonça dp Carvalha

HO.JE -:- -:- A's8 % -:--:- HOJE
BLéoita exxi lxor»a.©rj.a,s©ria. <3.o
scenograplio JA~V*3ka:E; SILVA

ULTIMA REPRESENTAÇÃO DA COMEDIA

Uma exposição escolar
Abre-se hoje na Escola Profis-

sional Pattlo de Frontin, a rua
Haddock Lobo, dirigida pela pro-
íessóra d. Andréa Borges Costa,
uma exposição de arte feminina.

A exposição, (jue é ttm attesta-
do do esforço dessa educadora e
dc suas auxiliares, e tambem da
applicação de suas alumnas, fica-
rá franqueada aos paes das alumnas
c ao publico durante tres dias, das
12 ás 4 horas da tarde. 

'

Figuram nella os mais variados
trabalhos, como desenhos diversos,
roupas brancas, chapéos, bordados
os mais diversos, confecções, ren-
das, trabalhos de papel, flores, fru-
tos, loucas, trabalhos dc agulha,
de cartão, etc. ,'¦_..'¦'¦.

A exposição da Escola Profissto-
nal Paulo de Frontin rccotnmcnda
sua direcção e por isso mesmo me-
rece a visita dos que se interessam
pelas coisas da nossa instrucção
municipal.

Santos, *.. — A Bolsa rle café abriu
com as seRuintes cotações: tj-po 4,
i*?95r", tj-po 7, io$50o. Venderam-se
23.000 saccas.

O mercado fechou com estas cota-
ções: para p typo 4, iaÇoso e para o
typo 7, io$5Óo.

Foram vendidas 85.000 saedas, exis-
tindo um stock dc 1.6.15.387.

S. Salvador, 3 — (Retardado) —
O mercado de fumo em folha abriu
com as cotações de 16$ e 17$ por 15
kilos.

A Directoria de Rendas despachou
8S rolos de fumo cm corda.

S. Paulo. 4. — iNa abertutt* do mer-
cado de assucar crystãlj para as ven-
das de dezembro, cota-se -a 57$8ooi
sendo a nffcrta dns vendedores tR-Shoi».
FÍ7.eram-sc negócios a fSÇoon. Tara «s
vendas de janeiro os vendedores offe-
recém a 57$9oo e para as de fevereiro
a 5;7!»ooo.

O mercado fechou hoje com estas
cotações: crystal, para dezembro*, réis
í'S$.»oo, cem 

"vendedores 
a 58?8oo; pnra

janeiro. sSÇooo, vendedores a 50?f;oo;
para fevereiro, 57$8oo, com vendedu-
res a «,i)$ooo; para março, S4$ooo, com
vendedores a 585000.

.?. Poníff. 4. — O al-jodão, no fçclia*
mentn do mercado, teve as seeiiintcs
cotações: cm rama, para dezembp,
33$ 100, cnm vendedores a 35$8oo; os
ncKocios foram feitos a 35$oooé ipãrá
janeiro, ,i(.*-2oo, cnm vendedores a ríis
,-i5$5no;.'para fevereiro. 36S600, com
vendedores a 37$too. Alttodão em ca-
roço: para dezembrp a maio. 8$SP°.-

exhibindo estes, attestado ae vim 1
nos mezes de fevereiro e ago
de cada nnno; 12" — os pagaracn »
tos que deixarem de scr eííeci'.;;.Ç-*i
dos nos dias designados, só serão j
satisfeitos <lo 15° ?'a »1'' L'm -*e-"i-
te; 13' — os pagamenots começa-
rão ás 11 e ip e terminarão ájj
3 e i\a horaa, salvo ordem supe-

Charutos Civilistas ^°°
o réis. Deposito:.1 por

niOjSfi.

reis,
Car-

(1714)

Âs multas applicadas aos car-
roceiros da Limpeza

Publica
Esteve liontontl nia Inspectoria

rie 'Veliitutos um representante da
Süpèrintcndenlcia da Linvpeza Pu-
lilka que se cnlendeu com o res-
rpecitivo irtisjiiccPtor icnp.llão 'Hornu-

nd Midler, so'bre as constantes
imu.tas quu a IrJspectnna appllca
aos *r;ocheiros da Limpeza e que
catiaa aichlan»! HnjustirJqavci.i, al)
surdas, ma maioria das vezes.

O capitão Midler promettett cs-
tudar a questão para resolver co-
mo for de justiça

Um carro fúnebre
colhido por um

vagão.'
O coche, que desapparecia sob

as grinaldas com as fitas a esvoa-
çarem lentamente como a dar os
adeuses do morto, ás coisas e ás
pessoas, seguia -pela rua Oito c
desembocou no Cáes do Porto.

Justamente na oceasião, por ali
passava o vagão da Light n. 732.
E deu-se a collisão. O carro func-
bre foi arremessado á distancia. O
coclieiro, João Rodrigues, ficou li-
geiramente ferido.

A policia prendeu o motorneiro.
Chama-se Ilippolito de^Rczende^

SUICIDOU-SE NA
NOVA DA TIJUCA

O fiscal da Insperioria da Itlu-
«min-ação, Pedro Ceileátino Vianna,:
-quando ipassava, hontem, pela E«'L
trada Nova da Tijuca, deparou cora M
o cadáver do um homem df co: P|K
branca, wesl|iid4 -de teraid pretc ffl
chapéo de palita e batinas de ver-
miz. (HA ipouco.1 passos do mottol
estava um revókver, quo tinha uni
cápsula deflagrada.

•Levado o facto ao conliecamcnto j
da policia tto 19o districto, parti.'.
para o referido local o. cominis-
sario 'Ribeiro <le iS«, verificando
que nerihum ferüniçnto apresentavi j
o 'cadáver, presumindo ter sido a
onorte oooasionatla por aliruni texi-
co, ingerido nela viottf.ua. A Idcn-

'tidade <lo suicida foi verifica-ia j
por 011118' carteira de motorista cr.- L,
contrada em 9ou poder, com 01 Bi
seguintes dizeres: —: Jor.iri; Clc-
veland Biswos — 24 annos, me-
torista.

Arrecadou a «policia tim retrato,
que parece ser do pae do suicida,
por ter esaripto: — Sottrik Bü-
wos; e duas catltas, a primeira, >n:e|
se achava aberta, c sem assigna*
tura, esti redigida nos scgtiiiiíci
termos:"1RÍ0 — 3 — 12 — 1010. -
Aos .meus parentes e aos siiea
amigos peço jicrdão de minha fal-
ta c que mão me procurem".

iA segunda, que se acha fecliac
temi o seguinte endereço: — A;*"
tfa Mattos. — Rua Conde Bomli-i
ni81. «^- Fabrica de Cigarros -
Tij.uca,

O cadáver foi removido para 1
necrotério da policia, onde sen
lhojo aulopisiit'!'», tendo a polícia
feito abrir inquérito,

ULTIMA HORA
Aristides Hemeterio

dos Santos

+ 

0 professor Hemeterio dos
Santos, sua mulher, »ua 110-
ra. filhos « netos, aijrarieccm,
pcnlioiadissimos, aos amigos
e parentes ns provas de ai-
fecto e carinho que llics dis-

nensarnm em ¦ signal de pesar pelo
passamento de ARITIDES HBME-
TERIO DOS SANTOS, e convidim
a todos que os acompanharam na
grai-iile dòr, para assistirem A, missa
de 7** dia, que será rezada amanhi,
sabbado, 6 00 corrente, ás 9 lioras.
na egreja da Canrielaia. (F 15644)

APPREHENDERAM-LHES AS
MALAS.

Sessenta e cinco contes de
indemnisação

'Fanny Kalian e Thereza Sorise
pi'oipntziora'm ina audiência de hon-
tem do juiz da 1* Vara federa] usna
acção contra ia Uiviãlo «para o fim
dc eottdentnal-a no pagaimiento de
uma iuclenmizaçãd de 65 :ooo$ooo
por «íatnnos moraes e materiaes
qtie soffneraím cani a appreher.são
Idld sua bagagem por parte da Al-
fatvd-ega de 'Santos.

'Allegam aa autoras qtte em jn-
nlvo êo an.no passado cmlbaipcaram

em 'Borcfeiaux,, com destino ao
Rio :d'e Janeiro. Canno o vapor
não tocasjc no porto d;esta capitai»
foram obrigadas a continuar via-
gem até Santos, onde foram sor-
prehemdidas com a apprehcnsão de
suas bagagens, inclusive toda a
roupa tio uso 'pessoal, bagagens
officiaiSmente avaliadas em réis
15 :-t56$2."-r,. Não obs-ta-nte o pro*•SesDo judicial feito contra o acto

dinj anprehensãot, 101 inspector da
Alfândega 'd'e Santos só a julgou
improcedente a 23 de jtdho da-
qu'clle ainno.

NÃO HAVERÁ' POUCIAMEN-1
TO NO MEYER?

O que se está passando na ra
Paraguay, canto da rua Dr. Dus j
da Cruz, na estação do Meyer, |
principalmente depois rias 7 hor;>!
da noite, é simplesmente innos;-
navel e denota, por parle da poli:
cia, o mais escandaloso pouco caio,

Rcunem-se ali varias mulbertij
de vida -duvidosa, acompünhad»-
de soldados 'ou dc vagabundos dl
peor espécie, que praticam os a»
tentados mais cpndemnaveis ár:>
ral publica, sem que haja uxis
autoridade que intervenha ps"!
pôí cobro á audácia dos ("rosseirol j
personagens. 1

Muitas queixas já tém sMo «y
vadas á delegacia do }o° distnW.I
policial, mas, sem o «miaimo resi.- í
tado.

Ora, tudo isso, que é um aba» ^
c (pie pôde até redundar (-m de." ^
agradáveis conseqüências, tião (icit E
ser permittido pela poiiciá, qw glem o 'dever de impor o mara) |respeito á moral.

JE é o que nos pedem varias »»
milias, certas dc que ::er3o ittiu*' B
didas nas suas justas recl.iniacfe' H

Uma íaüenciii I
O juiz da 2" vara cível, dr- Pa'-' ^

lino da Silva, decretou hontem,:
fallencia de Leite * Filho, ?*-•••"<
lecido com armazem de ^ íeceo! '
molhados' a rua Leopoldo, d" I
quaes são credores Pites Crut »'
Companhia.

O juiz designou o dia 6 de '-¦
neiro para a primeira autírlK-'
de credores, nomeando syndictn d
credores acima meticlonndor*,

TÜieàtpbs da Empresa PascühoaS íewpeto
«fiLPEDRO

Grande Companhia Nacional de Operetas e Melodramas (eenero do thea*
tro Chatelet, dc Paris) — Direcção artística dc EDUARDO VIEI*
R\ — Maestro regente da orcbettra LUIZ MOREIRA

HO-JE -:-:- A's 7 3|4 e 9 3|4 -::- HO-TE
A pérola do theatro brasileiro, n reça* mais applaudida em nossos tempos

O JURITY 9
Poema de Viriato Corrêa — Partitura de Francisca Gonzaga.

PROTAGONISTA ABIGAIL MAIA
Tres actos de costumes sertanejos I — Aspectos, typos c costumes

nosso sertão !
do

EXITO SEM PRECEDENTES 1 SUCCESSO NUNCA VISTO !
Amanhi—JURITY, Próxima semana primeiras representações dn FLOR
DA NOITE (scenas do "bas fond" carioca), de Oduvaldo Vianna, musica
dc Adfilbcrto dc Carvalho, autores do "Amor do bandido".

S. JOSE'
Companhia Nacional, fundada cm i° dc julho dc lou — Direcção artis*tica de EDUARDO VIEIRA - ReKentc da orchestra BENTO

MOSSURUNGA

HOJE! ---- Tres sessões! --A's 7, 8 3!4 e 10 1I2--H0JE
O MAIOR SUCCESSO DA ACTUALIDADE ! 

'
O GRANDE SUCCESSO DE HONTEM !

A interessante revista de costume? cariocas em dois actos, nove nua-dros e uma apotneose. oriçinal de HENRIQUE JUNIOR, n-.UMca domaestro n * :"r '" '' " ^''" *4Í '"*'"n''uma anotiieose. original de H
PAUL1NO SACRAMENTO

Sangoe polaco
Eiena Leremha— ESPERANZA ÍRIS

IRMÃSBailadas no i** acto pelas
CORIO

Grande sue
Amanhã -

Irmã.-» Corio
noTÍdades.

Recita A*\a
- SYBILL

companhia.
bailarinas

: crandes

KTSrTL_ roubado
Ij] «Mi '""  |

D. PATROCINIA. MARIA MATTOS
Grandioso acto dc variedades em que tomam parte gentilmente cs ar-tistas Ferreira de Scura. Leopoldo Fróes, Itália Fausta. Abigail MaiaBerthe Baron. Merhna de Soura, Alfredo Silva, Eduardo Leite, Sa!!«Ritaeiro, Vicente Celestino. Ço-tinha e Maria Soller.
Amanhã e domingo — Ultírnos espfc;ac::Ios <!a companhia A

di peça de C-oa*t»o de .Sou» — O TURBILHÃO. (F

Bartadinho — ALFREDO SILVA: Bam-bambam. JOAÕ^DÈ DEÚsITimes, jornalista ERNESTO BEGONHA (Compére») tui!'Scenarios d^ Jayme Silva, Ângelo Lazary. Joaquim dos Santos e Emi-Üo Silva.

Guarda-roupa da
tapem de A. Xovelin*

carga de D. Pautilia de Arevedo —Mon-

Amanhã — NAO BEBO MAIS

O mais confortável estabeleci
de diversfies, onde r.Sn f.io pio!».
(los esforços para correspoadtr '
sympathia e preferencia «io am'
roso publico qtie o !re'j'itn:a.
FILMS DE HOJE:
Sédücção do circo

T-elo ROLT.E.-\r\

;_A RENUNCIA
».'. Sete partes da Artcra!

ONZE PARTES O' 1
*c fxbibtrão tambem ¦

. ju OLYMPÍ.
Hoje! Hoje! Hoje
IIHlil'il':l:il"l.il'll':,','« , I I ' i ' ' ' "

CARLOS GOMES
Companhia EDUARDO

Hojo—Aa 8 3-1
Reapparição do emocío&ial

pre applaudido ¦-¦

Hoje

Amor de
Perclieâo!

Mise-en-seéne rigoro?a ¦
exito de-sta c"

PREÇOS — Camarc:.
da -a*. S$; cadetra*> --^ * ;
3$; outras filas. £$: S^''-
da, iS=oo.

ENTRADA GERAL -__
Amanhã - ¦ AjKJO

roí TE.%6^\ Salão Paris no Hio - Raa cio ünviilor, 139 - Grandiosas "'OVISi-**-

Mimmnn
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AVISO
Para evitar duvidas avisamos aos nossos FíejfW*.

zes c Amigos que
DESDE O DIA 15 DE MAIO PP".

as nossas 0«4ZOZ«4S £ AQUAS MJNERÂES deno-
minadas: BERQUIS, GINQER-ALE, AQUA TONI*
CA DE QUININO, LIMONADA ESPECIAL, SODA
LIMONADA, SPORT-SODA, c AGUA CRYSTAL.

são arrolhadas com CÁPSULAS DE CÔR
AMARELLA.

Cia. Cervejaria Brahma
RIO DE JANEIRO. (3105)

Exames de preparatórios no
I Collegio Pedro I!

Serão chamados hoje, sexta-feira,
5 dn còrrsntit, áa o horas ni inuiifiu,
us seguintes candidatos:

Çortllgucz — Turma effectiva —
IjViitoulo AiiRUstn Mouzlnlio, Antoiii.o
de 'Souza Mnniiis, Álvaro Rodrigues,
Alavro i.\ntoni,o Piírnaiideili Augusto
OirloB Nabuco «le Aitiujo, Augusto
Virgílio Amadeu, Augusto IJsliou tle
Mtnezes, Alfredo MourSo iRtisícll, Al-
fredo Mario Mouren, Abelardo Arruda
ilt-, Britto, Arthur da iMotla Macedo
Junior, Anesio Frota Aguiar. lAlitUiu I minha,
Vaz • Dias, Alaricn Pegas Barbosa, Ar- I Bruno
inundo CcKir Martins, Adelino Gon-
«•alves Ferreira, Adcüa Abrantes, Alei-
xo iios Santos 1'aula, Aurélio J.uiilio
ila Cunha, Arlindo Claude de Albu-
querque.•Portuguez — Segunda turma cffe-
ctiva — Alfredo 1'iuto Martin». lAlvaru
Rodrigues Nogueira, Álvaro dc Avel-
lar, Alberto Duarte Ferreira, Alpbcu
de Freitas Albuquerque, Adalberto
Castilho dc Carvalho, Alceu Cuiniarães

11-i'indo. de S.ouza, Faria Outro, Álvaro
I Maciel Rodrigues, Altlovrando lidei-

Itm d'e Oliveira Soares, Af(onsn Josí»
Luz. /\Iberló 1'lriis Almirante, Américo
ile Ilnto (loiiicH, Armando I-ibraico,
Antenor Albuquerque Silva do Voile,
Alfreil,-) dc .Almeida Osório, Arlindo
Sjiriiies Estrella, Atnerico- »\iicii»to dc

I Carvalho, Ary Motta «le Azevedo, Au-1 rollo Alberto Uuinlella, Ananitis, l'i-
. nieiitcl dc Araujo, Ailclmar da iSilva

| Noiva, Ailolplio .Stankc,
! a« turmii effectiva — .Antônio Uasi-

lio. Attilio de 1'illa, Aluysiii dc l.inm
Furtado, Alfredo Machado Torres,
Atheneu Sylasser, Amibr Vicente da
Silva. Alfreilu 1'ctroiiio .Maciel ilalSJ-
va llcriiardo Isidoro dc Lafayette Ca-

Bernardo Mo-tciro dc Almeida,
l'«dro Zandcr, Córlnti Berlinel:

la .Silva, Cerix de Brito Schaíílor,
Carlos finliciro dc Assis Pacheco,
Christiaiio Teixeira I.ohSo, Celüo I-'ab-
bilzzi, Celso de Souza Vargas, Cyro
Moraes Silva , Carlos Alves, Cicero
Meirelles, Cyro Tavares de Oouvèa.

Turma su.i.ilcmeíitar— Celso de Al-
«liade Araújo, Celso Kügênjp Uliver,' Celso Pereira, da, Silva, Carlos Cam-
pos, Carlos da Fonseca Teixeira Soa-

I res, Carlos Gonçalves Bastos, Carlos
II,.., 

0 que diz o Dr. Fournier sobre as pessoas
íraGas, nervos as e doentias,

LLOYD BRASILEIRO
—o—

O inspector de Portos e Costas
determinou cm circular dirigida
ás capitanias dos porlos que tor-
liassem effectivo o pagamento do
-.ello nos termos do distracto ou
revisão de ajuste de soldadas dos
tripulantes embarcados nos ijavios
dò Lloyd Brasileiro, por entender
aquella autoridade que os referi-
dos tripulantes se contratavam com
os capitães ou mestres dos navios,
não podendo, por isso, ser exten-
eiva aos funecionarios do Lloyd
l isenção dc que goza essa cm-
presa como parle componente do
Patrimônio Nacional.

Em conseqüência da mencionada
circular, eslá sendo feito pelas
agencias do Lloyd o pagamento cm
iiuestão.

Parecendo, entretanto, á directo-
ria que não repousa cm fundamen-
lo seguro a decisão da Inspectoria
de Portos e Costas, o dr. Alves
de Farias dirigiu-se, cm officios
ao ministro da Marinha e ao 2o
procurador da Republica,' no senti-
do de ser garantido á empresa
que superintende o livre ¦ clisem-
baraco dos seus navios, 'direito
actualmente turbado pela ¦ CNÍgen-
da da referida circular.

—:—¦ Sabemos cpie- ;rs -avarias
soffridas pelo "Minas -Geraes'", do
I.loyd Brasileiro, a 13 dc noveni-
bro ultimo, quando -navegava entre
os porlos do Maceió e Bahia, por*ausa do incêndio que se mariifcs-
lou 110 respectivo porão, queiman-
>lo cento e tantos fardos 'de 'algo'-

dão, foram consideradas' como
avarias grossas, tanto assim rjué o
juiz federal da 1*' vara mandou
precatória á Alfândega para hão
desembaraçar a carga daquèlle pa-
i.uete scm o prévio deposito de
jo "|" dos consignatarios nos co-
ires do Lloyd para garantia do
oaganiento da quota de avariaji da
quella natureza.

—:— Os funecionarios do Lloyd
(pie trabalhavam na seci;ão de
cargas estrangeiras e ime foram
dispensados em virtude do contra-
lo feito pelo director com os srs.
A. P. tle Figueiredo & C* para
os serviços dc estiva deste porto,
dirigiram o seguinte requerimento
ao dr. Alves dc Farias:"Os ahaixo-assignados respeito-
saiiiente oedem venia a V. cx.
para dirigir-lhe a presente petição:

Tendo o Lloyd Brasileiro con-
tratado oa serviços de estiva com
os srs. A. P. dc Figueiredo &
Comp., c tendo os peticionarios
sido desligados dos serviços desta
empresa para a referida firma,
causando este inesperado acto
<randes e sérios diffiçuldades fi-'ancçiras em nossas vidas parti-
utlaresj pelas facilidades cpie ti-
nhamos em retirar adeantadmente
oü termos (le nossos vencimentos
por intermédio da Associação Be-
i-.eficcntc dos Empregados do
I.loyd Brasileiro e por conseguinte
ficando nós agora privados destes
tecursos valiosos, o que na situação
presente de encarei-iiucnto da vida
nos colloca em sérios embaraços
oara com dignidade mantermos
oossas famílias, pedimos a v. ex.,
embora sabendo que não nos assis-
te tal direito, que por equidade
nos seja abonado uni mez de ven-
cimentos, de dezembro, para que
assim possamos remediar nossos
compromissos particulares desafo-
gando nossas famílias de suas pri-
vaçòcs presentes e futuras.

Os peticionarios confiando nos
aclos justos que sempre caracteri-
zaram a administração de v. ex.
appçllam lambem como chefe -de
íamilia que sois 110 sentido dc «er-
mos attendidos nas nossas modes-
tas prclenções.

F.ste appello. exmo. senhor, na
situação premente em que nos
achamos pelo éncafecimento da
vida trará grande allivio ás nos-•as famílias pondo-nos na obriga-
«.ao dc cada vez mais trabalharmos
pela prosperidade do Lloyd embo-
ra tenhamos sempre cumprido com
honestidade c actividade com os
nossos deveres. Aproveitando a
ópportunidii.de que sc nos offerc-
ce, agradecemos a v. ex. penho-radaineiite a delicada e valiosa
protecção que nos dispensou rc-
comniendando-nos aos srs. A. P.
de Figueiredo & C" a quem esla-
mos servindo, procurando traba-
Iharnips com honestidade c netivi-
dade para que os interesses das
duas partes não sejam prejudica-dos.

Os peticionarios mais uma vez
pedem licença para hypotbecar-lhe
os seus sincero agradecimento cos protestos de respeitosa estima

e consideração."
O dr. Alves de Farias, tomando

em consideração o pedido, lançou
no requerimento o seguinte c hon-roso despacho:'T)í-íiro o presente requerimento
pelo muito que me merecem osseus sisnptarioj. "

—:— Deixcf.il -hontem
de 'Montevidéo
rado".

—:— 'Boi officio q|uc dirigi-.s
ao dr. Alves dt- Farias, o ministro
da Viação autorizou o pagamento
da importância de 9 :,l-'o?H)o, pro-venient- dc concertos que o pa-
quete "Cuyabá", cx-.-.ílemfio. sof-
fren no Arsenal dc Marinha do
Pará.

—7— Foram feitas tambem asseguintes designações i 2° pilotodo "Laguna". Ary Manebacli; bar-beiro do "C-.nip.o-" 
Juüo losé deBrito, e dlDpcnsc-iro do mesmo na-vio, Aathur Azevedo Ramos.

.—j— Em telegramma que «Hri-
ínt hontem. ao dr. Alves de Fa-fias ci_ commandante do "Manti-
queira . cominuntcou que, ao «hc-
g.ir o navio a Parahyba, tent.ir.i fa-zer desembarcar um tripulante que.a_ saida do Maranhão, enfermara<-e vario"», Cci.no. porém, na Pa-rahyba não ha hospital dc isola-mento, o agente, de accordo coma commissão «Ia prophylaxia, re-Knvcii fazer voltar 10' ".Manti-
queira" ao Maranhão, onde

doente 'desembarcou, sendo o na-
vio riij-ot-oíinmente desinfetado. O

iM.-intK_i;tcira saiu
proscgiiindio a

—:— Ü dr
'Rocha
dente

de Azevedo Junior, 
'Ayreo 

Duarte 'Sil- I J1?"rlt|1 ?.„*lUfej.ífàr1'V,r^n o Ce ar
, va, Dulce de Souza Nogueira, Brcni.o j 
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K'bc"° U<"sMn Us"
iMiiller, Bencdlct,o Jauol, Bento Mil- I (-ot'lho ^cal'
| nhox «IU Rocha -Netto, Benjamin Mon-
I tçiro de Macedo, Celso Vieira Dantas,

Custodio Figueira Martins, Custodio

sito
mil

sua viagem.
Linrdombcrg Porto

eiu-iioti ao director presii-
s seginíes officios:

'.'Passo áa vossas mãos por copia, o
relatório do dr. João Leite CaluzànVj
sobre as principaes occurcncias havi-
das durante a viagem do paquete Irís,

Dc accordo cum o ar.t 150 § 10 do re-
guiamenio sanuariu da mar,nha mei.cante c navegação de cabotagem, vinlio
apresentar-vos o meu relatório da via-
geill..do. paquete "Íris', saldo do Kiodc Janeiro lio dia 9 dc iiuvciiinrii docorrente anuo, ás iu horas do dia, cumdestino ao Purto de lícciie c escaias, e
de volta desse |iorto com a niisina ca-cala até o Hio de Janeiro onde che-
Kut.ios nu dia 28.

Vaccinei durante a viagem 15 pes- i
soas a bordo, cnlre pa-sagciros c tripu- !laiités, Unicjd*(iitc ijjiierarii sc sujeitar |a íiiiiinizaçâu. Durante a estadia no e.-,-tado da Bahia, fiz diariamente a desiu.iecçio dc bordo com creolina, Il-oi impedida pela Saude do Porlo'o desembarque dos passageiros em trau-

da tripularão, ficando o navio a
quinhentos metros do cães, maisou menos. Ale o «lia aj, niiad houve abordo que merecesse grande imuijrtan-cia. A's o horas, porem, quállilo via- :

javamos L-m demanda ao portu da Jia-lua. fui chamado para ver o 1" copeiro
João, bllvá áccommcttido de forte ata-
que nervoso, niediquei-ü, e a horas de-
pois estava restabelecido. Ma.s tardeattcnul o passageiro dc 3» classe i!-j.noine Antônio 1'oiiloura que sc achavacom a leniiicraturã de ,iS" dei-lhe 11111
ptUgatIVO e após o cífeito ficou com- '
plçtatiielttc aiiyietico me.horando. Maislarde t'ui eliamaüo para ver o passa-geirc1 tambem de 3" classe de nome Jo-se .Marques, embarcado cm Ilhcoo,aehcio com 40" de temperatura, medi-
qtiei-o. O mesmo era portador dc umaulcera,iio pé esquerdo. A's nove horas,da. uoilc «uaiido tomava a temperam-1ra aos passageiros ile 3» classe, v.crif;-1
quci que o aprendiz marinheiro de no-me fraiiciscu dc Assis t.VIarqucs, cm-b.ircado na Bahia para esse porto, ac.ctisava a temperatura de 38", céphála.-
gia. dores pelo corpo, vermelhidão nuperna direita c adciute ingülhal. Dia-
gnostiquci crysipclla, áppliquèi-lhc a mt-c.icação appropriada, c no dia zy esla-va sem febre, c muito melhorado, ten-dó¦ ncsapparecido a adenile.

No dia ai estavam todos 05 doente»acima apyrcticos e muito melhorados;JJuianle; toda a viagem eslab.;!c-i aboi uo a melhor hygiene possivel iitiaii.-feélúndo dc vez em quando o navio. Ossei cros alimentícios fornecidos panusò: dc bordo foram sempre de boa
qualidade 1 ãar isso estabeleci a maioivigilância possivel. A alimentação íui .sempre bem confeccionada.' '

lixaminando-a todos os dias mies deser distribuída, No dia -'8 amanhece,ram iodos os passageiros «• tripulaçãocom saude sendo assim o eslado saul.tario de bordo, bom, á tarde, ao che-
gar ao porto, quando tomava a tempo :
ratura aos passageiros verifiquei queos dc nome Francisco dc Ass-is Mai-
uues c lia-.il Comes Tavares estavamcom uma ligeira temperatura, 1" com
.17;', 6 e o a", com 3;, 6. estando oprimeiro atacado dc crysipella e o 2°coni um resfriamento." i" Passo âs vossas mãos, por copia, orelatório do dr, Caetano Comes sobrea inspecção medica, feita aos genero»,alimentícios destinados aos navius súi-tos uo porto: 3o1111g 19.

limitem ás 6 horas da tarde, exami-nel 1.0(9 kilos de cune rfigorific-i-J.o,
procedente de Mendes, aos quaes apósi'»l!çriiui exame dei mirada no açougu?deste Lloyd; — Os quartos coinponcii-tes eram cm n. de 32.4.Iloic compareci ao serviço ás 5 horaa.Inspecçioiiei mais: — Vitella. 300 Iti-los (-'Ia vitellas) acceitas. Porco.-276kilos (a porcos). Peixe. Kxaminei everifiquei o peso de 70 kilos para opaquete "Florianópolis", (chernes, na-morados .corvinas dc linha), e mais aikilos de substituição para o paqueteAvarc ; ehernes e namorados, accei-tos. Camarão. Inspcccionei' 30 kilos
.-c'si'rs, cru|*?Mo' e:n boas conilições.I.allinhas frigorificadas. Kxaminei maisi.9p nara o paauete "Avarc"; sondo rc-
geitauas o, cm franca decomposição.lao, melhorado, devido ás nossas rc-cJamnções e leceições. Legumes e fru-tas. ^o cçitjiir.cli bons.""Passo as vossas mãos, por copio, orelatório ;do «Ir. Luiz Nazareth, sobrea visita feita ao paquete "Avarr". Vi«suei hoje o paquete "Avaré". Os livros(Io bordo cm r.idcm. As enfermarias,Holaiiicnto ¦: pharmacia estão pfiiiioro-sainentc limpos e cm boa ordem.Os gêneros forsm examinadosa: bra qualidade. A, inndiçfies
g.itic e assáio eram t,\ : n--.::.— O Superintendente da No

gação fez expedir hontem,
guinte circular:"Srs

Oito Junqueira Lourenço, Carlos Fi-
para Cabcdello, guierdeo Cortez, Carlos Diniz Filho,

Clovis Pestana, Cosciniru Antônio Fer-
nandes.

Turma suppleineiitar — Carlos Èti-
cune de Castro, Carlos Leal de Ulivi-i-
vá, Carlos Satnartlü; Ccsai* Torlnyra' Cama, Celestino Meirelles do Santos
Çriso de I cão F.ontes, Domingos Ari*

I tonio de Souzi Sangiiilto, Dionisio
Orlando Loncs, Djalma de Oliveira
Nunes, David Ignacio Pereira.

I Francez — (1» turma effectiva) —
Adclmar dc Mello Franco 'Filho, Ar-
mando Ribeiro Almeldii c 'Luz, Ame-
rico Wspuci.T Ferreira, Alfredo Fiúza
Guimarães- Amarei da Silva Marques,
Augusto dc llulhões Jardim, Américo
lítbeiro de Medeiros! Bernardino de
Mello Veltúra, Bertclot Sampaio, Jlee-
tllóycn José dc liarros Leite, Breniio

. Pereira da Silva, Carlos Keis Püh™
i Carlos Suclat de Andrade, Carl.os Al-
! berto Teixeira Soares, Carlos Cyrillo
I Cüstex Carlos José Xauriz, Carlos Pa-

vir, Carlos Cid Loureiro Carlos Au-
gusto Menezes, Carlos Gostou Ariciia.

j Francez — (2n turma effectiva) —
! Carhs* de Oliveira Nascimento, Carlos

Rilus de Mello Leitão, Carlos Bilten-
court de Oliveira. Carlos Leão Pinto,
Dnnlêl 1'aL-s d'Alincida, Carlos Valia*
dares, Carlos Eugênio Leal, Caries

; Teixeira, Pinto, Cláudio Otto Onoto,
Clovis Cardoso de Mnrves. Cyro Lopes
Domineucs, Christovão Leite tle Cas*
tro, Cassiano de Gusmão Lima, Ca-
tliariná Tavares de 1-oct-rda, Colhert
de Vasconccllos Tavares, Celso Arthur
de Oliveira Rodrigues, Cyro Caminha
Fqrbas, Clovis Machado. Cias**0 Qostã",
Custodio Monteiro de Carvalho.

Turma supplementar — Cyro IIei-
mond Mallct 'Soares. Ccsãr Josc Va-
rella, Carmen Pinheiro lAlvca, Ccüa
dc Maceilo Soares 'Guimarães; Clovis
JliVir.ã,» Vianuii, iDagobertõ .Mesquita,
DàgbbcHo José Fontes Peixoto, {Üídlp
José Dèlphlnó, Dernieval Fíai/tista No-
ron ha i Dyson Velloso dc S,'iuza;.

Inglês — (í" turma effectiva^ —
I Antônio Negreiros de Andrade P'nto,
Aguinaldo dc Carvalho Pereira Rego,
Aríno Novaes Marques, antenor íít.-
plis-ía dc Azevedo Castro, Alfredo Pau-
l,o Bandeira de Mello. Ary Ruch, Braz
Catalamo, Carlos Pinto Jiibeiro, Car-
lo*; Henrique tle Mello Mattos, Cir-
men Vellsaco Portinho, Carlos Murilo
Reis, íÇirlós Madrugi dc Souza Viti-
tas, Carlos Lima Afflalo, Carl.os José
dc Medeiros, Carlos Danton Salltayãiia
dc L'mn. Carlos José Nabuco de Arau-
jo, Carlos Alberto da Fonseèa Cosia
Couto, Caio lluarquc de Nazareth,
Chrispjm de Far.o, Cândido França
Carreiro,

Inglez — (2* turma effectiva) —
•Durval dc Souza Cruz, Dam» so llaucr
Carneiro, Dido Fontes de Faria liritn,

; David Coda, Durvally Porfirio Pinien;
tel; Demetrio Jorge Filho, -D.tvid Fer-
reira. Domingos Sontayaua de Mas-
carenhas, Ernesto Frederic.n dc Olivci-
ra, Eduardo tle .Souza Freire.

Turma supplementar — Eduardo
Gonçalves Carvalhaes, Eduardo Ages-
ir.i, I.dmundo Slgàu de Silva Porto,

EVtplírasiÓ Thcotonio da Costa. Eucli-
des dc Maria Lobo Vianna. Evcranlo
di Nobrega D-as. F.rnesto Coelho Nèt-
to, Eurico Fernandes da Motta, Ed-
gard -Monteiro da Fonseca, Emygdio

I Silva.1 .Aritbinetica — d" turma effectiva)
— Antônio Porto Cruz, Antônio Cas-
taiiho Ferreira, Antônio Torres de Li-
ma J11 ninr. Anton'» Cntra FMhò, f;Vn*
tonio Ribeiro de Oliveira Junior, An-
tonio Orlando Marques de Q.iveira,
Altair da Fonseca, Ary Ribeiro Vian-
na. Adalbc-to da Silva Pessoa, Alcyr
dc Paula Freitas Coelho, Asçanio rn-
ria, Annnndo Pinheinro de Souza,
lAíidsto Lopes Bernacchi. Adelmar di
Silva Neiva, Arlindo Gomes da Cunha,
Álvaro Porto Barros .Albert L.ouis
Guaraná Voutlc, Apojllharlo Pinto dc
Carvalho Junior, Aloysio Pedreira .Mu-
cludo. Arnaldo Chapira. ,

Arithmetica -*r (a» turma effectiva)
- Armênio Clovis Jouvin, Alfredo Ja-

Historia do Ilrasil — 1" turma ef-
I fectiva — 'Antônio Corrêa de Araújo,

Antônio José Ferreira das Ncve3, An-
tonio Caetano da Silva Juni,or, Anto-
nio Pinto Alves da Silva, Antônio
Jure dc Almeida Rodrigues Junior,

1 Abelardo dos Sintor, Matta, Arthur
I Bernardes Pilho, Arualdo da Silva

Monteiro Junior, Alvimar de Ca;«a-
lho, Aristarchd Xavier Lopes Filho,

li»n-av»y 1'eiroiiilho, An.-flnl 'Pinheiro,
Motl.o, Almir Leite Ribeiro, Aryostn

I Avies, Alexandre Xaves de Souza, Al-
licito Sá Freire Paes, Armando Pei-
xoto .Moreira, Almir Coelho c Silva.
Atdo Jannuzzi, Arc«iio Barros-? Lintz.

*" turma cífectiva— Ary César Su-
ecl a, Arnaldo Jorge Nobrçgas da Cos-
ta, Arthur Lemos de Miranda, Afiou-
so Mart:us Loureiro, Alvatò Estevcs,
Atlilio Corrêa J.ima, Ataliba dc Lara
Filho, Augusto Pinto, Aluizi.o Maciel,
Armando Cunha Pires do Amorim,
Alberto Luiz Caparica Guimarães,
Alaulfo dc Salles Bezerra Martins,
Alfredo Machado Soares, Armando
Carneiro da Moita, Alberto Maranhão
Junior. Accacio dc .M.oraes Cordeiro,
Ary Continuo, Carlos Henrique de
Oliveira Porto, Carlos Bueno Orincrod
Junior, Carlos dei Negro.

Turinla supplementar — Catharina
iSimão, Catuhno da Costa Dias, Cio-
phàiio dc Andrade Pedro Thüslcr, Car-
los Monteiro de Almeida, Daniel Pi- ,
nheiro, Dacin César Glrreiro Limo.
Dagoberto Cruz, Dcodoro Florambel da

Conceição, Dario Bezerra da Rõclía,
Morác. Junior, ¦ c David I-ecksoliu
Biancli. ...

II. universal — 1" turma cffcctiv.o:
Antônio <l.o Costa Coelho. Antônio «Ie
•Castro Ribeiro Nunes, Antônio dc Mo-
raes Austrígcsilo, Antônio de Bulhôe*
Pedreira. Antônio ile Castro Reis. An-
tonio Francisco teira, Álvaro da,Costa
J ':te, A"lnn ''" ""oi"i Pcre-ra Cuimo-
rões, Albert Louis Youlc, Arauiis Pi-
nheiro l.oiies, Adalberto Ferreira de
Aguiar, Armando Martins dc Freitas,
Álvaro Comc3 de Campos, Antonelie
Savero Oddone, Álvaro tolltinn».
•'•—'rr-, AiiReln do Silvn Neves. At-
fredo Fauroux Mcrcier, Adelio da Cos-
la Aiarques, Arthur Junqueira Pentea-
do, Álvaro de Souza Freire.

*" turma effectiva: Arlindo da (os.
ta Santiago, Aguinaldo da Cosia -Mat-
tos, Agenor Ribeiro. Ayrcs dc Andra-
de fi-iiior. Arlindo de Amorim Pessoa,
Adelino Albino Fernandes dc Rezende,
Adhemar Pinto dc Azevedo, Amanho
dc Alliuqucroüe, Carlos Paiva Gomai-
ves Aluizio Gonzaga Romeiro, Arlindo
da Rocha Duarte, Álvaro Guimarães,
Adalberto dns Santos Tavares. Amador
dc Arauio Cintra, Albino Moreira de
Souza, Arthur Braga Rodrigues Pjrer.,
Américo Moreira. Ary Koernjr (."er-
rciro. Archinicdes Brandini Stockclcr
Pinto, Arthur de Oliveira Vaz.

Turma suiiplemeritar: Augusto Cezoi
de Castão Aragão, Annovaldo da Ro-
cha, Amclin de A'--:-l» ¦'¦'••' -eo, Heu-
lo Vianna de Andrade Figueira, llr.r.i-
Ho Furtsdo L"^. Cmlos 'Mano B-Jla-
namba, Carlos Carvalho Roniíelte, C«r-
los M. ('*¦ (' ' r.",«fro' Carlos Leal'¦•irlamaqui, Carlos Fmilio Pcrc.ra Pin
to da Silva.

Phvsiea e Chimica — Turma etlcctr-
va: Antônio Benjamin Taqtics Ilorla,
Antônio Kmmanocl Guerreiro, Antônio
Donato, Anlouio Viei-a da Cunha, Au-
tonio Verpuciro da Cru-', Almir Fer-
nandes Barros. Alh»-rto de Freitas Cou-
tinlio Adalberto Teb-ira dc Mello,
Fdgard Mello Mattos Barroso do Ama-
ral. Alberto de Almeida Magalhães Ju-
nior, Affonso Ary Soares, Augusto >'n-
gticira Falcão, Augusto Baotista da
Fontoura Pereira, Ármiindo Marcondes
da Luz Anthern de AI mira SaiHi.ot-o,
Armando da Cnsla Coelho, Arisfdes
Martins, Adalberto Cúhinlido dc Sant'
Anna. Aluizio J'ercira Guimarães, Al-
pllrn Goncalve- d- Ou?drns.

2" turma effccliva: Arinando_ Rosa,
Arthur Coelho Lopes. Annita Goncal-
ves Bastos. Arthur César Boi«son. .\ioa
Onmmara Weíinmann, Arnaldo Ouimn-
r*e« Aldo il» C.os'-n Menezes. Ar's'--
des Costa. Arthur Palmeira Ripper Fi-
lho, Álvaro Silva J ei- n -ir* For-
tes. Bretmo Uerstem, Beliniro Seahr.o
Tiiníor, RencdictÒ dc Oliveira Noronha,
Benio Cruz Cândido de Andrade, Ce-

A .maior parte das doenças dahiiiiiniiidade, disse o Dr. Koivrnic-.
grande clinico francez, são devi-tos a deiiciencia gastrico-assinii-lantc dos org.-ios digeslivos, Dccada dez pessoas ha pelo menoso:l-o que não lirani -dos alimentos
que Ingerem -a nutrição que seu
organismo requer. E assim »e
explica, pro.Hptie o reputado clini-
co, cento existem (anitas pessoasfracas, débeis c doouitias, embora
nvtiito bem alimentadas, A razão
é simples; os iiMtnentos qiie estas
pessoas tomam passam pelo seu
organismo como um liquido por11111 lainis, deixando apenas a nutri-
ção_ indispensável para -conservar
a vida, embora não a saude, Para
taes pessoas aconselho o .COM-
POSTO RII30TT (phosphato-fcr-
rugin-oso-organico), que é o loniro
assimiia.tivo c anti-dyspepti( mais
efficaz dc que disnõe a therapim-
tica inc.de.raa. O COMPOSTO
PIBOTT é liíil pro-lticto a base dc
ferro orgânico .. phospho'udo. que
sendo o ferro mais assimilável co-
nhcoido contri.juc poderosamente

Único depositários: 'B. Nieva, Caixa postal. 979,

para itttginentiif a ferça de tcsís-
tencia c eirergias do paciente e
fortificar o systema a medida que
vae se enriquecendo o sangue e
tonificando o .'sj-aluma nervoso» p
nhosphoro iiue entra* no COMPÔS-
TO KIBOTT é o melhor que a sei-
encia conhece para nutrir, dar vi*
gor e tonificar es nervos, 'Iam-

bem entra .110 COMPOSTO RI-
BOTT o eXt. dc noz vc.inica, cuja
acção de grande tônico estdtnacal
c àntl-dyspcptico não é necessa-
rio descrever. Aconselho .pois, a
todas as pessoas fracas, nervosas
e dyspepticas, tomarem por Wiffl
tempo com ns refeições o COM-
POSTO RI BOTT. de cujos resul-
tardos estott certo ficarão satisfei*
los.'».

O COMPOSTO RI BOTT a
allude o Dr. Fournier. acha-

enda én» Ioda* as boas

jéT"
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CORREIO SPÕRTÍVÕ
, 4,

ipie
se já a
nham
O tf-ciroãítârío remetterra amostra
grátis a quem solicitar preços
remetia .|oo rs. ém solVs dc
reio para pagar o porle, ele.

Rio dc Janeii-o
(80S8)

cor-

TURF
.JO('KKV-CLí?n

ciiitlio Franco, Achilles Cóutinho da sar Rris dc Cntanhede d» Almeida, Cor
'. . r-\ -.11 M.ii.Ia.. ( on.nnc I I n tll r. 11 f • II n 1 fl t*.

eram
le hy.

ave-
se-

o "Servulo porto
Dou-

conimandanles: Recom-
tr.eiido-ovos insistentenientc a exe-cuçâo do que dispõõe o art. 15;capitulo XlX do regulamento uaMarinha Mercante e Navegação deCabotagem, cm virtude do qua! são
Obrigatórios a bordo os exercícios
completos de incêndio c salvamento
uma \-ez por mez, devendo esses
exercicios constar do ' diário de
navegação,"

O paquete "Campos" sae
hoje. ás io horas da manhã, inioi-
.-indo a carreira de Cuba. Segue
abarrotado dc passageiros e carga.A directona do Lloyd tem re-
cebido pedidos diversos
inicio
d
•cir
di

recebeu tres cartas neste sentido
sendo 11111,1 do Comploir lnU-riiat:o-
nal par Dantzig, pedindo uma nova
linha para aquelle porto; outra de
Malta, datada de 30 de novembro |
e assignada pelo sr. lidward Ge* jorge Arigo. pedindo que os navios |do Lloyd que porventura façam a jlinha do Mediterrâneo, toquem na-
quelle porto e finalmente uma ou-
tta carta, com data dc 7 de 110- !', yembro, vinda de Palermo' se pede lambem

| reira.
i — O "Acre", entrado hontem
J de Manáos e escalas, trouxe 6.-91
1 volumes; para o Rio e tiú cm tran-

lo, num total de 6.507.

Silva Rocha, Almir Pinto Dornellas
Augusto -Noiva dc .Sá Pereira, Alfredo
Vcriic, AHicrico Dias, -Aloysio Vieira
Cortez, Alberto Dourado Lopes, Bcr-
n.-.rdino Dantas, Benjamin Penna Ai-
rão Reis, P.olivar Lindgren, Benjamut
P-ulo Aranha Miranda, Beiijaniln Con-
çalvcs Ferreira, Brenno tle Rezende
Pinto, Cauby Pulcherio. Celio Para-
nhos Ferreira, Carolina da Costa -Ma-
chado, Carlos Guimarães Ramos, Car-

los Couto Duarte.
Turma supnlmentar — Celso Octivio

do Prado Kelly, Candorita de França,
Callos Medeiros c Albuquerque, Cedi-
nio .Augusto dc Miranda Carlos Adol-
pho Ponce dc Lcon Leite, Cid Xery
de Araújo BrcUi, Carlos Benedicto
Utriberto Pereira, Cyro de iSouzaCor-
rea, Celso Suckon Fonseca, Carlos
l''rcdèr:co Jouvin.

Álgebra —• 1" turma effectiva —
Antônio Carlos Raja Gabáglia. Antônio

Carlos de Castro e Silva. Ama.ii» ile
Carvalho Bais, Ary Marques Lobo,
Alór Porphvrio de Azevedo, Ary
Hytarui, C. b-al, Alberto Washington
de" Souza Junior, Aristides Godofredo
de Araújo e iSilva, 'Augusto Cid Qtero,
Alencar Dias Passos, Álvaro da Mat-
ta, Attila Josc Monteiro, Armando
ILemgruger .Mpnnerat, AVbcrto Mar-
condes de Castro Rudgc, Ângelo Xa-
vier Baptisia, Alberto Ptichcn, Alviro
N-obrcga Brasil dn Silva, Armando
Christovão da Silva, Allino dc Souza

Pereira Guimarãts, Armando Coelho
MatbcUs. , , .

2" turnn effrctiva — -Armando José
Sobral, BeneilicMi Mendes .tibciro,
Hi-nwrdo de Carvalliu liais. Bruno Ce-

Lustosu,

les Mendes Campos. Clementino Can-

nabrava Filho, Custodio. Duarte Gui-
moraes, Custodio de Moraes Sarmento.

Turma supplementar: Carlos Damas-
co Angerai, Carlos Dantas de Azcve-
do Leite, Celso Ferreira Valtadão, Ce-
r"r;n Onmes d" Souza, Celso da* Silva
Guimarães, Celiiia de .Macedo Araújo,¦i nr!-*-* Hôrp'***"*} de Aiwlradt- tirínins! Cnr-
los Villela Campos, Carmelino Augusto
Teixeira, Cvrillo Samico Carregai.

Historia Natural — 1" turma effe-
ctiva: Antenor Arauio Vianna, Álvaro
Má-tinha Nina Ribeiro, Álvaro Tcixel-
ra Soares, Aracy Meirelles Gralha. Ar-
manda Saraiva Torres, Altino Moraes,
Aurélio Coimbra Teixeira, Eugênio
Dufriche, Francisco de Azevedo Mari-
i»tif>. H"iirinue Oitrourctann Sardinha,
Ililkos Corrêa da Silva, Hilário Gonçal-
'•cs -Miiia, Heitor Anatolc Fróes da
'Cruz, Honorio Ribeiro Filho, Hugo
Fortes. Isaias Leite de Oliveira Snbri-
rho, Tnüó Bento de Fapa. tose Avelino
de Freitas, José iMorctzolin Soares,!
Josc de Machado Soares Guimarães. I

i" turma effectiva: José Travassos |dos Santos, Josc Luiz de Góes. JoSo
Rodrigues do Lago Junior, João Ko- •
tneiro Neto, João Carlos de Aquino I
Fonseca, Jo.ão RoHfiRitea dátCns-aí Toío I
Carlos Gi-os. João Tafu-i, João Da- |masecuo Duarte. Filho, Joaquim Pires 1
dos Santos, íosino da Silva Morara, j
Jucundino Cardoso, Jorge Benjamin.
Dias dc Castro, Linnèú de AMtuqu-r- jipie .Mello. Luiz dc Oliveira, Liiiz Ai- ]vares dc Magalhães, Luiz da Silva c
Oliveira Junior; Mario dc Medeiros,
Pinheiro', Mucio de Moraes Mesquita, j
L.--7: Barbosa da Silva Filho.¦

Tunna RUnplenient.ir: 'Mario da -Ro- I
rim Duarte, Mario Rrhello de Olivcir.n, |Mario.de 'Carvalho Piragibc, Malhlasi
Paiva ' de Arnnio, 'Manoel MwMelotç
Vianna. Nilo Bezerra Antunes, Nelson
Rodrigues Nõbrerrã, Oscar SanHv.i, \
Pauln dc Souza Lima, Paulo Tavarc3
da Gama.

F.stá convidado a comparecer, com |
mpxinia iiripencsa. neste e.olletT-o. o can- !
didito Altaniir Baptistá Lopes, que •
prestou, honleni, 4 do corrente, prova 1
escripta dc francez. |

Diversas j
-Km a nossa Faculdade «lc Alcdicina,

acaba dc concluir, com brilhantismo,
o curso medico o joven e :ntcllÍRente
niòç.i --r. 'Krnesto Masi, filho do ço-ronel Pedro Masi. abV.-ttndo fazendeiro
e *'ndustrial em S. Paulo.

Por esse motivo, o novel- medico tem
recebido grande, numero dc íòlicAta-
ções.—:— Perante a congregação jla Fâ-7
culdade Livre (V* Direito, collnu hon-
tem grán o sr. Aehylles Carreira Las-
sance, filho do engenheiro dr. Kr-
nestò Lassance, residente na vizinha
c'*dide dc Nictheroy.

O acto foi presidido pelo dr. prôes
da Cruz, pres-dente dvmel1»? est^^c-'
leciniçntò de ensino, assistindo-o, além
de crescido numero de estudantes e
de fãmMiàs, diversos professores do
novel bacharel.

O sr. Aehylles Làssancc, apAs a cftl-
1,-tção, ròcebisú nuiitns cumprimentos de
seus amigos c collegas.
PREFEITURA

Foi dlispensadio o sen-er/e .de
escola primaria Benedicto Vianna
dós 'Santos, ff.-indo nomeado para
essi cargo, Joaé Ponciano dos
Santos.

—:—A adjunta d. Alice Bran-
dão Troropowsky foi mandada ser-
vir. na. 1° escola.rírixta do 11° dis-
tricto.

—:— Hoje começarão as provas
oraes dos exames finaes dos alum-
nos das escolas primarias.

EM DEFESA DO NOSSO
ESTÔMAGO

A inspecção systematica dos
restaurantes c casas con-

generes
¦O director'de Hygiene expediu

hontem unia circivlar aos chefes de
districtos c commiítsarios dc hy-
giene, orde.na,n-io-lhes. que façam
iccmi riitor itiillâ systematica ins-

peoíjõo sanitária ás casas dc pasto.
hci"eis e estbclecimontos condene-
res ipara verificar as condições dos
lorcdiios eni. ; «jue funccionani taes
establecinienlos |el tjihiibèn» as
de asseio c -hygiene do vasilhame
usado c dos artigos fornecidos a
coiiismii'0.

Se.gundõ instrucção do dr. Adol-
berto iFcrreira, deverão cs medi-
cos teimar medidas jminediatas e
propor as providencias que exce-
derem á sua alçada em bem Ja
saude publica.

SPORTMEN!!!
CòiicüiVso dos Cigar-

ros "YOliK"
Aniipxos á Liitoiin 

"Federal

dc 31 ile Dezembro
de 1010

PRKMIOS :
1 mitomovel "Ford" 

(dou-
ble pháetoii)

1 jMotocyclctto "Hender-

son "

inaqiiinns 1'otogrnficus
"Kodak"

Iti((|iiette.s pnra tcnnis
15 lioliiH para foonbali v
30 Fures de patins ! ! !
10 VALKS — Úm bilhete

•— 10 VAI.K8

Cia. VEADO
Rna da Assembléa, 0-4 c
98 — Caixa Fostnl, 1093

Uio de Janeiro.
(-**49)

INTERIOR
O ministro autorizou ao director

gcral.de Assistência aos Alienados
a providenciar no sentido dc pas
sar a lancha "Esquirot"
cente á colono da ilha do Go-
yernador, pelos reparos necessa-
rios, correndo as despesas por

conta da ron=''ínacão Convbustivel
estopa e lubrificacão."

—:— Foi concedido ao guarda
civil Victor ' Rodrigues, licença
para .trataniento de saude.

—:— O ministro deferiu o re-
querimento de d. Maria Thereza

¦ Neves Leite, pedindo transferencia
de seu fiilío Luiz >icves Leite, in-
ternndo no Hospital Nacional de
Alienados, para o Hospicio de
Alagoas.

Coinciâenclas...
Por motivo das obras de remodelação dos seus armazéns a

A' PAÜLICEÂ
eslá vendendo todos os artigos com nnormfs iibalimenlos.

que

para o
de novas linhas, a exemplo sar Otcro, Cyro .le Larvauin

o que se fas em a Europa, in- c'Hn Coelho, de "Souza; Urlq-i.de Ca-

StcíSs Amorii:i ^.S'C»r^tS^|c%5Í
Urtfifiill, 1 vi a r. ¦ I*-'-rros. Carlos Frederico Pinto Filho,liontcm .0 dr. Alves de Faria Custodio de Crrvalho Junior. Cario..

E" uma agradável coincidência para V. Ex
assim obtém òs seus

Presentes
por preços que são verdadeiras

FESTAS DE NâT,lL
Os maiores soriimcnics rm Tfciiloa Finos pnra verão,

SEDAS, Roupas ltrancas, Meias, leques
o Vestidinlios** para cièançüs.

Travessa e Largo de
S. Francisco OA1 PAULICEA de Paula n.

em que
nova car-

Com a Prefeitura

As ruas que reclamam
Pedem-nos os moradores da rua•Amalia ci travessa Bittencourt c veir.i

João Mattos, na estação dc Quin- Silva»
tino l.ocayuva, chame-.no:» a atten-' ' "
',-ão da Prefeitura para a limpeza de
uma valia, ali existente, e que sc
acha cheia de matto c de toda cs-
pecie de immundicie, sendo tam-
liem uni foco dc mosquitos que mui-
to prejudica a saiubridade do lo-
gar.

Aqui deixamos registrada a quei-xa, coni vistas á autoridade compe-
tente.

tlcrfnmin Otto Niclsen Koptckc, Cio-
vis Carneiro de iMa(jalh3c9, Carlos Eu.
gcir-i Nabuco de Araújo Junior.
Cliristiano Cru* Filho, Demòsthçnei
dá Oliveira Dias, Djalma dc Souza
Santos Moreira, Dario Moacyr. Do-

mitisos Amaiiclo Ferreira üuiuicráes, e
I Daniel Paz de Almeida.
I Turma supnleinentnr — Dacio da

Silva. Durval Garcia de Menezes, Del-
fim Moreira Junior, Diniel «los San-

: tos üarrcii". Edison Uutin P.arr.jso.
iEm'lio Villela. Ilístevnm Alexanilrc

i HellaRaniba. Krnesto Camilln alorlzc,
| Eduardo Augusto dc Caldas Filho,
i Egóil Bannitoii. ,,' Geometria — Turma effectiva1 Augusto Cezar dc Sampno \ latina,

Adalberto Alvares de Castro. Atli.ivilc
i Gonçalves I.opcs. Alfredo Gulniaraes,
I Arvkcrne Freire Da*tos. .V.abi-rto
1 liarros Nunes, L\lváro Pinto Maru
Attilio Mirins, Annibil H--ckslier.

i tamir llaptista I.opcs, Alberto
! Aiialberto Corrêa dc Senna;
I Pinto de Oliveira, Benedicto Jo:
I Bernardo Uilirir-i Marques, Carlos

rttt.i. Carlos tle Macedo Costa.
I dovin Salles Gidolla l cMir «ie

Botelho, Francisco Antônio da

m DA TEU

dc

Al-
G a ni.i,

An custo

V.T
Cio-
CU:-

Turma siípplemcntar — Francisco
Waldemar S*llcs, Francisco dc Carva;
lho Soares llrandãi. F*uiiclse,o Bueno
Mendantji de Azevedo, 1-elippc Nery
Lins. ¦ Fernindo Ramalho .Novo. I- rc.lr-
ri.-o Napoleão de .Soura. I-ernamio lie
I.ucas Mitcra, Fernando Saldanha da
Cima Frota. Fernando Correi da
Co-ta Fernando Romano M-.lanez.

Geographia — 1* ''irma cffçctiya —
\r'o*t.» Espitihcira. Antônio de ll.atTOi
Liberal, Antônio Joaqü-m de Oliveira,
Adllberto dc Meira Guimarães, 'Ar-

Como deverá ser chamado
o novo cilte-tlieatro da
A vcnidaT

Vae sempre aiigmcntando o interesse
pelo concurso (|Ue, a pedido da cm-
presa Darlot, proprietária do novo -e
luxuoso cinc-tlieatro «la Avenida, abri-
mos para a escollia, pelas nossas gen-
tis leitoras, do nome que deve ter o
íuiuro estabelecimento;' Ainda liontcm, recebemos mais vo-
tos, sendo o resultado apurado o se-
suil,.!;":. ,,**i p-.ranga -7»

Guanabara 20l
tilori.i
Império
Rio Branco ....•'.alto
Paraiso
Apollo
1.UX
Fden
Maclan
Kivoli
Vara. . « ., • • •
Independência. . .
Novo Ginc-Tlicatro.
Alcazar
Brasil

Tivoli, Nancy. I.iu-ifer,
Orion. "-ussrx, Tcrminus
Ptotocollo, T-z e João
voto cada um.

Náo apuramos lutas de votos, ne-.n
votos que representem homrnastm a
pessoas vivas nu sejim dc i-.om*s de
outras .-.lias «lc diversões.

O concurso será encerrado a 2i destt
mez.

FAZENDA

1 ij
6--
51
41

1 i
S
7
6

Nova York.
Aristocrata.

Caetano, u-ii

Sobre a situação cambial de
nossa praça conferenciou hontein
dciiioradaincntc com o sr. Home-
ro Baptistá, o sr. Monteiro de
Andrade, presidente do Banco d.0
Brasil.

—:— O sr. Homero Baptistá,
cm companhia do ministro do In-
terior, visitará hoje a comniissão
dc insoec<;ão do cofre dos orphãos
presidida pelo desembargador
Ataulpho de Paiva.

—:— O ministro, transmittindo

ao seu collega da Viação. o pro
cesso em que a Madeira Mamoré 1 d0
Railway Company requer a con- I
firmacão da isenção de direitos,
que lhe foi concedida, para os
inateriaes despachados pelas notas [
de importação ns. 471 a 48J c '

5,17, já despachados mediante ter-.!
mo de responsabilidade, pediu-lhe i
providenciar para ser passado pela |Inspectoria Federal das Estradas
de Ferro o certificado ao dito ma-
(«ria:.

AZ DE COPAS....

ARTIGOS PARA O CARNAVAL
Garcia tia Silva «fc C.

OOOOOOCl^OJA IDO J A IP A O 0*3-00000
São Paulo

Sei; ti. pu!S
Vendas por atacado

AGENCIA E DE1-0SITO: Rua rruguayann n. 85
Telephone Norte oOoS — RIO (122s)

InticripçuvH puni o prograinmjt
'(iti, 

pni.vlimi corrida

Para a corrida f|ite se realizará
no dia 14 do corrente, no Jockey
Club, foi organizado o seguinte
projecto de inscripções:

Parco "Kxpericucia" — 1,200
metros — 1 :6oo$ooo — Animaes
europeus de j annos e platinos de ,1
sem victoria no Jockey Club ou cm
Grande Premio liestn capital — IV
sos especiaes: europeus $2 kilos,
platinos 5.) coni a vantagem de 2
kilos para as egunu.

Parco "Dczcscis de Julho" —
1.450 metros —. 1 :6oo$noo — Ani-
niaes europeus de 3 annos e pia-
linos de ,\ sem victoria — Pesos
especiaes: europeus 5.' kilos c pia-
tinos 5,( com a vantagem de .' kilos
para as eijuus,

'Parco "Guanabara" — 1.600
metros — 1 :7oo$ouo — Para os
se-juinles animaes nacionaes com
pesos especiaes: Tabyra .-o kilos,
Indayá 54. Atrevido 54, Atheu 54,
I.ais 5,*, Argentina 53. Sterlina 53,
Guajá 52, Lyra 52, Ura 52, Japonez
52, Gladiola 52. Gavroche 52, Ibi-
rapuilan st, Kelleríhann| 51,. Sc-
vero 51, Nu' 51, Reforma 51, Ca-
mclia 51, Júbilo 51, Invasor do Pa-
raná 50, Katly 50, Karsavina 50,
c Maunoury 50.

Parco "S'piranga" — 1.4S0 me-
tros — 1 :6oo$ooo — Animaes ria-
cionaes de 3 annos sem victoria
com ipeso de 51 kilos para os cavai-
los e 40 para as éguas e mais os
seguintes animaes com pesos espe-
ciaes: Garoto 53 kilos, Segredo 53,
Jocotó 52, Cravina 48. Farrapo 48,
Violão 48, Bai nta 46. Zarzuela 46,
Hugucnotte 46, Jaraguá 46 e Ri-
golctto:46.

Pareô "Animação" — 1.600 111c-
tros — 2 :ooo$ooo —¦ Para os se-
guintes animaes com pesos espe-
eia«'S: Sablc 1,4 kilos. Dieufort 54,
Monroe 54. Oysler Bay 54. Vaido-
sa 5», Morgado 53, Alliado 53. Pc-
tlt BÍcu 5.1, Alto 52, Quebec 52,
Cinders 52, Valcrose 52, Aida 52,
Silesia 

'51. 
Blitz 51, Madrugador 50

e Mollusco io.
Parco "Diana" — 1.600 me-

tros —- r :6oo?foao — Para as se-
truintes éguas com pesos especiaes:
Plumita 54 kilos, Drina 54, Pau-
Icttc 53, Hera 53, Meiga 53, Be-
goniá 53, 'Mirage 53, Iassy 52,
Xewnham 52, Lacina 50, La Zor
-ita 50, Senorita 50. Invicta 50,
Papoula 4S, Parcimônia 48, e Vai-
lerv 48.

Parco "S. Francisco Xavier" —
2.0Ò0 metros *-• 2 :ooo$noo — Para
os seguintes animaes com pesos es-
ueciaes: Sangue Azul 57 kiios,
VValsb 57, Servio 54. Pontet Canet
54. Majestade 54. Skirmisher 54,
Minoru' 54, Bombázo 53, íbis 53,
Décameron ,53, Land Lady 52. Cia-
"oi- 5^>. Princc Nat 52, Cicero 51,
Sans -Fard 51. Harlowe 50, Maren-
so 30, Murat 50 e Valerose 50.

Parco "Consolação" — 1.600
metros — 1 :6oo$ooo — Para os
seguintes animaes sem victoria nes-
ta temporada com pesos especiaes:
Matutino 53. Monoctilo 53, Cinders
53, Jacuhy 53, Quebec 53, Grand
Duke 52, Bataglia 52, Pistachio 52.
Sans Retard 51, Rubens 50, Kiosk
50, Gowan 50, Paralus 50, Julonin
50, Não sei 50, Corcyra 50, Cru-
zeiro do Sul 50, Magnata 50, Ta-
qtiary 50, Juncal 48, 'Moka 48, Fram
4S e Mahoniet 48.

Grande Premio "Major Suckow"
— .Inscripção já realizada.

Em todos os parcos os aprendizes
perten- I terão direito a descarga, menos no

Grande Premio ".Major Suckow"
e no pareô "S. Francisco Xavier".

A inscripção será encerrada ama-
nhã, sabbado, ás 5 horas da tarde.

.,. si: H:
VARIAS NOTICIAS

Desembarcarão, hoje, no Cáes
do Porto, ns quatorze potráncas
de dois annos, adquiridas nos ul-
tiinos leilões, da Inglaterra, pelo
pelo Jockey Club de Santos, <vin-
das pelo vapor " Rembrandt".'

Esses animaes serão remetlidos
para 5. Paulo, por intermédio do"entraineur" Américo d; Azcve-
do, e serão vendidos em leilão
entre os proprietários paulistas.—:—' Miracle, favorito do páreo

Exceisior", da corrida de depois
de amanhã, trabalhou hontem, na
pista do Itamaraty. O defensor
das cô.es do Stud R. Lopes Sf
Pino portou-se 'bem durante o
exercicio.

:— Galopou hontem, na pista
do Jockey Club, mostrando-sc tm
boas condições o cavallo Severo.

—:— Foram hontem muito pro-
curadas as cotações da cgua
Acáyá; A filha dc Gcrfant está
completamente curada da ligeira
manqueira de que foi afectada, e
a sua actuação depois de amanhã
deverá ser de destaque.

—:— Passou aos cuidados do
veterinário sr. Cliristiano Torres
o cavallo Mahomet, que correrá
d'ora avante em nossas pistas com
o nome de Leal. O filho de Ar-
radie passou tambem _ novo pro-
prietario, que adoptou para a sua
jaqueta as cores verde e bonet
marrou.

—:— Eig-Boy esteve hontem,
na pista do Derby Club, onde
galopou bem disposto. Deante das
suas ultimas "performances" o
filho de Marco não encontrará
diffiouldade depois de amanha
para derrotar os seus adversários,
na prova em que está alistado.

—:— 'Em outro logar da nossa
edição de hoje. vem publicado o
programma official da corrida de
depois de amanhã, no hippodromo

Itamaraty.
—:— O importador sr. Carlos

Cóutinho recebeu da Inglaterra
tres potros de dois annos e dois
yearlings, todos dc excellente cor-
rente d- sanpue.

Os notros de dois annos são
um filho de -Marcovil e Golden
Síutmbers, irmãos paterno de F.s-
pana, Meyrick e outro que actua-
ram com destaque etn nossas pis-
fas. um filho de Sunflowcr II. e
Caninanh-i - o outro tambem filho
de Marcovil e Startling, esta por
Lavcns.

—:— Não confirmará sua in-,
no " Grande Dois de
o cavallo Sablc.

Tempestade, alistada no
Grande Premio Major Suckow",1 a ser disputado no próximo dia 14

j do corrente, no Jockey Club,
I terá a direcção de J. Escobar. «nie

a montará coin 47 kilos, «jue lhe
couberam no handlcap,

A filha de Hall Cross continua
em excellentes condições.

—:— Tem produzido bons galo-
p;s cm trabalho o cavallo Cinders.
cite terá novamente a direcção de
J. Escob.-.r.

—:— Náo ê *certa' a presença
de Corcvra, na corrida de depois
de amanhã.

—:— Anda em potimas condi-
ç«*es o cavallo Maunoury, nue tal-
vez seja montado denois de ama-
nhã pelo ioekty P. Zabala

—:— Embarcaram ante-hontem,

pura Corrèas, cm Petropolis, va-
rios parcHiciros do Sn.i.l L.ih-
meyer.

—:— Tem galopado no liippo-
dromo de S. Francisco Xavier, o
cav alio Harlowe. O " caixa eco-
nomica" de Américo dc Azevedo
anda bem, mas náo se ageita eni
terreno pesado,—:— Agilignc desabou sobre
os -piloms dos principaes concõr-
rentes ao "Derby Paulistano",
que será corrido depois d'- (inmriiiü,
na Moòca. Enrique RoJruucz,
convidado para motllar Kitcheucr,
foi fiutoonso pelo nosso Jockcvt•Club, ficando impedido de s:u.:s-
fazer o compromisso. Agora',
Charles hoturhton, ijüo seria o
piloto de Di.woio, foi suspenso ate
31 (leste mez. .

FOOTBALL
IJKí.Y MUTUO POI, ITA NA

1)1"! DÉSPÒKTOS TJSKRES'
TRES

Not:» oflicial

O Conselho da 2 Divisão, eni
sua ultima sessão resolveu:

al — Ai.oprovar a sumniula do
jogo dos segundos quadros River x
Mackenzie, marcando 2 pontos ao
'Mackenzie por ler vencido por 4 >: u ;

l|)J — Adiar a votação da propôs-
la do representante do Esperança
F, C, marcando p dia 25 de de-
7embro par a realização do jogo
Esperança x -Americano;

c) — Approvar as seguintes es-
calas de juizes e representantes1:

Mackenzie x Esperança, cm 7 de
dezembro. "

Primeiros quadros — Romulo
d'Alessandro.

Segundos quadros — "Eduardo

Bnlliéster,
Representante — dr. Manoel Gon-

çalvcs.
Esperança, x River,

zenibro.
Primeiros quadros

Miranda.
Segundos quadros

zareth.
Representante —

Ribeiro.
Vasco da Gama y.

i.( dc dezembro.
Primeiros quadros

tos.
Segundos quadros

tos

cm 14 dc de-

— Antônio

Jor.1-.*

Josí: Nunes

Palmeiras, em

Pedro Sau-

Carlos San-

— -At. João Ger-

x Mackenzie, cm

Osiriaity

Henrique

rm pnliiiclrcii.sp «iue pnrto
Pelo hauilhi, deverá seguir i-nra a

llaliia, cm vlílla a mui familia, 11 dis*
lliictn spartiiiiin I Iscar Krudlllio, dc*
frnsi.i- do pavilhão «lo Palmeiras A.
Ci o sócio do C. lí. KlãincnuOi

v *!¦ ¦!-

1'nlnii'lt-as x Rtvoi'
O ni.iU-li que se realizará 110, proxiv

mo dia 7 , eiilrc u» leams dos clubs
Ctulnin, em tlidplttft au torneio da sefiini'
«la, ao envez ao que se lem nollciado,
será cffcctitadu 110 campo do -Mctropo*
llltilio A. C. á rua Dias da Cruz, uo
.Meyer,

l|i tf !|t

LIGA COM.>IEUCIAIi DE
DESPORTOS ATHIiETICOS

Resoluções «In directoria
A directoria desta Liga etu sua sej-

sfto deatá .semana resolveu:
11) — Tomar conliccinienlo de que o

Seabra 1'*. C. nâo concorrera mais ao
taiiipeonnto deste auiiú;

Iil — Mulinr o Coniiíiercio e Nave-
gácíio F. t'. cm .'"$110.1 de accordo com
,» Código dc Football pur náo ler com» '
parec.do cm cámpo para o encontro
cnm u Grace »*'' Mac. t.ovein, alem da
indcmni/açV) exigida por vMc. pelas ucs*
pcsãiá com o team •'. campo;

O — liistilmr quatro bronzçs para
serem òffcfccidos respcclivaniente pelo»
campeões das o\iatro divisões que con- 3j
correm ao Campeonato deste anno;

Tendo dois dos tcains disputantes
feilo entrega dos pontos nâo haverá

juRi» desta l.lga amanhã sabbado.
—Jugos dc domingo: Costeira & An.

glo Mfxican, tio catlijpo do Andarahy, ¦
ás S horas, referee Djalma Ferreira,
representante Antônio Galvão:

I.loyd Nacional cr Riiioma (Machado
Cama) 110 campo do Andarahy, ás 9 ila
libras, referee Arthur da Silva Danuio,
representante Joaquim Alves;

Casa Leitão & Standard Uil, nn cam-
pn do America, ás S horas, refereo
lltuin Ulitine, representante Carlos Gui*.
inaiScs". *—- A secretaria «la l.iga convida os
jogadores a irem uo salibado, das 7 ho-
ias «is ti da imite, na sede social, rece-
berem pessoalmente a» suas carteiras.
«¦outra n paagiiieilto estipulado, afim. de
aprcsoiitarciu ns niesinas no dnniinga
para assini poderem tomar parte 1108
matclts. ,Iteiinc-ae hoje o Conselho Supe-
rior desta I.iRa c o sr. presidente solicl*
ta com empenho an rcseuçu de. todos os
srs. cohsellieirosi ás S horas cm ponto.

I '

ÜIIL

(¦634)

Representante
mano.
Rio de Janeiro
14 dc dezembro.

Primeiros quadros
'Macedo. i

Segundos quadros
Vional.

Representante — Gil Câmara
Esperança x Vasco da Gama

21 dc dezembro.
Primeiros quadros — Eduardo

Gibson.
Segundos quadros Osmany Má-

cedo.
Representante — Adaiito de Assis.
d) — Apnrovar o relatório do sr.

Plinio de Carvalho, dos jogos não
realizados Esperança x Americano;

e) — Approvar as seguintes sum-
mulas:

Rio de Janeiro x Palmeiras — Pri-
meiros quadros, marcando i ponto
a cada club oor lerem empatado;
e nos segundos quadros 2 pontos
ao Rio de Janeiro .por ler vencido
por i x o;

Terceiros quadros — marcando i
patndo;

Vasco da Gama x Progresso —
Primeiros quadros, marcando 2 pon-
tos ao Progresso por ter vencido
por 2 x 1 e nos segundos quadros,
ao Vasco da Gama mercando 2

•i-

Lusitano x íris
Realiza-se domingo, 7 do corrente no

camiii» do 56. «lc Caçadores na praia"
Vermelha cnjrc ns priinieirqs c segun-
(Inr. teams dos clulis supra.

O sr. Alberto Ferreira dos Santos.
Director Sportivo pede por nnsso inter*
mediu o com pareci men to de todos os
jogadores abaixo escalados:

Manduca, Guimarães, Andrade, An*-
dré. Bento, Firmino, Augusto, Komcu,
Freitas, Coronel Alcides Jocncio, Kloy.
Cama, Armando, tiscitlço. Oscar I, Au*
cuslo, Oscar 11, Cavalcanti, Fonseca,
IJudu', liarracãn. lSiigenlo, Itninciroí
Werneck Araujo. Abilio, Teixeira,
Manteiga, Pacheco, Zacrano, Álvaro o
llcnatD. '

* * :'»:
Ramos P. C.

Km ássemblca geral extraordinária
realizada em --S do mez p. p. foram
tomadas as seguintes deliberações:

t\ eleição da directoria que ficou as-
sim constituído:

Presidente; .Mario Soares.
Vice: Antonino Mourão.
2° vice: iMijnoél l.uiz Pires.
i" secretario: Horacio *NÍoret.t
2o secretario; Luiz Ribeiro 1'tlho.
]n thesoureiro: Bcrnardino Rebello*
jh thesoureiro: l.uiz Torijuato Mo-

reira.
Procurador: João Guaiberto Kcrreira..
Director sportivo: José,'Soares Tinto.
Vicc-director: .Tese Arcdc.
Membros da Commissão dc J>yndj-eniteiás: Claudionor Lentos, -Cyrenio

Moreira c Argemiro de Souza.
B) I**liminar do quadro social 64

sócios por falta de pagamento;C) Acclamar presidente perpetuo o
sr. Mario S. Pinto c sócio da Asso-
ciaçjio de Chronistas Desportivos.•Constar em acta que o club foi
fundado em 1" de junho de 1919-

Paulo iloüs-
Tomará parte 110 brilhante festival

d;i dia M« «romnyido pela Ai. C. D.,
n.i prova de saltos, o symp.itliiço plon-

i'irellr Rinlo .lolig, repre*..tintando o Club

A

pontos po rter vencido por 4x2; j Iniernácinhal »l"' lí.-gat.i:
-f) — Approvar a escusa do sr. i Paulo Jollg c um dos mais perfeitos

Rubens Pinto dc represem ant e do ! plõngeurs que conliecemos, foi .o me»*
jogo Rio de Janeiro x Palmeiras. I tre que educou ns nadadores dc Sinta

g) — Approvar a crlalorio do rc- I I-*"?!"
presenlanle do jogo Vasco da Ga-
ma x Progresso;

Papeis despachados pelo sr. pre-
sidente:

Lista de jogadores e dc sócios do I
Americano F. C. "Reoueira-se of- '

ficio" Villa IsabclF*. C. recorren-
do para o Conselho Superior da re-
snlucãq tomada pelo Conselho da 1"
Divisão sober o jogo Villa Isabel
x Andarahy "Requeira-se oficio di-
rigido 110 presidente dn Liga",
ta data 'foi coninutniçado aos rlubs
filiados que os inicios das partidas,

AVISO
Por officio circular 11. 112,1 des-

dc 7 do corernte eni deante, deve-
rão obdecer no seguinte horário:

Terceiros quadros — S horas e
íS minutos.

S.égttndos quadros — 2 horas c
15 minutos.

Primeiros quadros — 4 horas.
Secretaria. 3 de dezembro dc 1910.

V. Antônio Apolláro. 2" secretario'.

f-imiliarizando-oí: com o trampo-
lim; são seus discípulos os irmãos ,
Amendola, ns iriuã;»s Januário, e to-
dns os (pir em Sanai Luzia se executa-
ram no difficil sport de Burges.

Teremos ns«Ím occns&h de apreciar-
mos a pcrfe'çao c delicadeza dc .formas

ãt ti tildes Qué devem possuir todos osI e
que
sport

sc dedicarem a esse ramo de

(\ lt. S. Christovão
O illustre sp.irtnian dr. Castello

P.ianco, competente e operoso director
«le sport do syinpatliico grêmio da
Quinta fio Caju', convida, por imsso
ílilerincdin, todos ,->s nadadores do club,
a se reunirem domingo. 7 do corrente,
.ís íi horas, afim dc sricntifical-os das
medidas tomadas cm relsçílo ao prepa-
rn (tos mesmos, ijjucr indvidual ou col«
lectivametite, para maior brilhantism,-».
ni representação eajuense. no campeo-
nato de walcr-polo c nos próximos con*
cursos aquáticos.

Aimlit a

•*• 'I' >2"
Torneio interno

dn Fluminense
Fncontros para depois dè aninha:
A's j4,2o cm ponto— lEneontro en-

tre u Tiitnuyò e o Porombo vencedores,
respectivamente, das turmas "A" c"¦H", para decidir da dctençío da"Tàçá Arualdo Oulnlc", que será en-
tregue pelo presidente do club, após O
jogo.

Juiz: Francisco Bueno Xetto..
epresentante: Sérgio da ocha Mi-

randa.
Nota: — Aos jogadores do quadro

vencedor caberão medalhas de ouro
gentilmente offerecidas por mine. I.ii/
neii Paula 'Machado c aos do vencido,
que ficará collocado em _••" togar, nie-
d.ilhas dc prata, instituídas pelo club.

inscripção
Club

do Audnv

fl
scnpcao.
Agosto",

| Uni vespertino que tem a sua secção
J de sports diripid» por um membro dar
] secretaria da Federação do Remo, «ar-

verou-sc hontem com a sua bandeira
I vermelha, cm defeja di entidade lo-
! rioca, contra as nossas justas pondera- .

rões a respeito da attitude infeliz dejí*
V1 Federação.; referente á Assocíaçío
d: Clironistim Desportivos, nn já mui
falado "caso" da inscrinçã.o do Audax
Club para o festival aquático do pro-
ximo dia tf.

Acha que nãò houve razão sufficien-
te para zangarmos contra a falta de
confiança dn Conselho da entidade da
111- dn Rosari.o, c di/. que esta havia
sido informada pelos jornaes c por-
(ant,. pria A, C. 1). (pilavras suas)
de que havia s'.do concedida a inseri* ,;
peão ao Audax,

Preliminarmente, perguntamos aos
c.MIcgas: a Federação leu oíficialmcittc

. o»ic a inscripção havia sidi concedida?
Não! I.ogn... sc a Federação (pelo
seu Conselho) foi pomo feliz, muito

' mais infrli/. íoi n collega tomando a
defesa do quem nfio tinha ra-ã,-).

O facto de terem ns climnista« pu-
blieado as notas, á proporção qun os
iitd'«ios de inscripção iim chegando a
sicietária da A. C. H-, quer «lucr
aite .1 inscripção estava concedida of-
firialmctitc?

O tnrti entendu venflõ\do; não teria
ra?"!! de ser se a Federação tivesse,
cin-.n dosemos hontem, um pouquinho
di consideração para com os directore3' ria Associação, que tambem conhecem
Itir. e obrigações, sabendo tambem re-

|l,pe!t.*r cstátut,os c códigos...
| K ass'm, está ainda o carro adeante ^.
¦¦ -Ins bois c o no«so cnllrga, compartt-

infelicidade dn Conselho

O Botafogo trelhu hoje cont o
Miiiigucli-n

Xo campo dat rua General Sèverl.n-
no, rcàliza*se hoje .í tarde, um rigoroso
match traíníng entre o* i" c .•'¦ teams
dn 11- 'ifiie'* e os do Mangueira.

O director sportivo do Botafogo, por
nosso Intermédio solicita o compareci-
mento dc todos os jogadores e reservas
hs ,*i horas c ineia, em campo,

O ca pit aín do Mangueira tambem
espera n comparecimento de todos os
seus jogadores c reservas.

A fextii sportiva <!c Ligii
Suburbana I lliandn com ...

No groml de Cascadura, sito á ave- ¦ da entidade náutica desta cidadã
nida Suburbana, na estação daquèlle •?': * *
noine, realiza domiiujo próximo n Lina ' \ cessão tia piscinaSuburbana uni brilhante festival spor* . , . : ¦ j *
tivn que obedecerá ao seguinte oro-' Chegou hontem a secretaria da A.
cramnia- CD. ¦» off:cin dn Fluminense 1-. C.

- rm n qual n club da rua Gnanabara tr,-
forma conceder a sua elegante piscina
para a rnlização do magnifico festival
dn dia 1'^

i* prova fãs u horas) — Cascadu-
ra x Riacliuclo — Referee: Seliasli.io
Nunes.

;* prova íás I2..in'l — Ilrasil x Ka-
mos — Referee: «Mario Graça.

.(• prova (ás i.i.«o) — 'Mavilles x|'Modesto— eferee: Waldemar Gomes. I
4-*"é prova (ás i~.io) — Magno x.

Pereira Passos — P.tfcrcc: l!cn*«,o trnr- !
cia. '

5*1 prova (ás ífi boras) — Romsuc-j
Cft.so x Deis de Junho — Referee: II, ,•Ma ran ha.

Nas 4 primeiras prova- os haf-times jscrSo de ,io minutos c na ultima de 40
sendo n intcrvallo para todas de 10
minutos.

Unia banda de musica militar abri-
lhantará a fcs*a que terminará com
a entrega de ricas t.-.ç,is aos vencedo-
res (hs provas.

WATERFOLO

A GRANDE FESTA AQUATI-
CA DA A. C. I). XA

PISCi-XA DO PliUMIXÉNSE

O 1" torneio Initiitm (le
wntcr-polo

Continua oecupando a attençSo doi
pj.rt.nen .iq-aati-o» a realização da iro*
I» ríante festa náutica que a Associa-

THEATRO REPUBLICA Emnresa
Jcsé Lourolro

n . i, o ,/ „ . . C0.M-'AXHIA#PORtUGUEZA DE OPERETAS
Hoje~A s 8 %-YiO'fi. A mais sensacional novidade! JgKfèc!" vascÔncelÍos

. A deslumbrante revista dr grande espectaculo, em « actos, 10 quadro* e t apotheoses, original dos ieste
jaacs escriptores Jlarçal \..*, Ariliur Rocha -• Xavier d* Magalhães, musi.*a Jo appbudido maestro I.uz Jun-.cr«*%%•"%•*!.•;%%?.•.?;•.%: Trombeta cia. fn.ma, ^z^&xzzzz*"

Títulos dos quadros: 1" — o ,IUC o berço dá; j" — Ou sim ou sopas... j" — Argumento da opera;
4 — As tre* pancadas dc Jluliírc; 5» — «;iorlJ i Augusto Ro«a (apotheosc); 6» — Aos quatro ventos:
'., — Marunna di: que itm... S" — I.uz ! (.-.pothccsr); o" — Musica perdida, dividido em tres phases: (Ai
-Vu'ic.1 das .estradas: (B) l.ur do sol: tf) Musica das tabernãsi ió" — O grarde poema (apotheosc final)

Distribuição —Maestro, roírpire. H. Amaral; Pires. l)r. Svmphonia losé Riiardo, (laroto, Pit-rrot,
(.aieniiarin1 ingl-r. Armando Vasconcellos: Noivo, ües «;rieux, Caminhciro. Fernando Perei™: Imortal, porta-vor. asylado, lorrra; prtsentó, avô. sandwich. Carlos Vianna: Candeia c guita, Ltitão: guarda republicano,
parrtiral, somramhula. i" íandwich. jui* »lo cirio, Sch.isti.io Ribeiro; hospede, um popular, um policia. Paiva;i.ervasio. um perscsuido, um popular, sanilwich. Sa!va»lor Cosia; um popular, um hospede. Raul Pancada:um popular, l.ui* 1-erreira; Hchcmia. professera. Mantm. petróleo, e fadista. Aurenila .POiiveira; noiva. Mmeuutterily, l.:u rio .**ol. Aiicc Pancada: Gioconda, Miria Abranches: 1» cigarro. Piedade. Cotumbina, kalenda-
!". "*•£'"• policia, musica das fonies, noite, Julieta Soares; 1» r.-.bello hranco. juiia do cirio, tia. sepeira, a-y-.aua. msriraça,-.. Margarida Martinó: argamtnto da opera,-vida. aurora, sobrinha, Arminda Nevis: rarca. boa-to. I«. .los-, sobnnhj. musica ambulante, aurora, infância, Mercedes C.onçr.lves: parca. s3brinba, cupido, auro-ra. nanquinlus, (..írmen, Lousahra Xcvc"s; Uvar.deira, condessinha, uma valsista. Austrália; uma p«rca, Henri-
queta.VISTOSOS SCENARIOS — Luxuoso guarda-roupa — Er.scenação de Armando Vasconcellos — Direcçãomusical n- Assis Pacheco.

Ara'-.-»*» e dommgç — y.~ rr.-,li:i-e r *-.-i'e. -.:ivr-».»s da TROMBETA DA FAMA (F !-«on»*U*í*^'JtíS5E!KJRi!Z2?Z3SaxfiJ&^ BBe&3K53at3aBa3taS35SWWmBVSSBK

Theatro Recreio
Empresa Rangel «fc C.

Companhia Dramática AUira Leão 1

[Hoje Hoje'
| Não há espectaculo
I p.ira ensaio geral do emocionante

drama dc Camillo Castello
Branco

I jmcatli lúmiiii mu • "i. «' "'•' •' '"¦' • «¦«¦»«

IHnrdiperipi
I ãiitmi a 1-11 iliii-.n 1 iloimi« «•«. a « 1 1"
| que s.ubirá à scena AMANHA im-

j TFtIA.3Sr03ST I
1

gHwe^aBwg™^—«. 1 na*—1— 1 <mm
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Empresa I Companhia
Staffa éb Fróes 1 Leopoldo Fróes

ULTIMA SEMANA NO TRIANON*

O ponto preferido
pela elite carioca

\ preteriveltr.cnte.
Tomam parte os artistas ALZIRA

LEÃO e JOÃO BARBOSA. A. Sam-
paio e tela a companhia.

Dotr.inpo eta matinée e à noite:
— AMOR DE PERDIÇÃO —

A seguir — "O castello <.o Diabo".
(F 156-10 >

HOJB - Sexta-feira, 5 de Dezembro de 191*9 - HOJE
IVJ.A-TI]VE'E às 4 huras <ê» Oorxc.arto tíLo celebre violonista

= CANHOTO # O Rei do Violão =
A comedia ZA.ZA.% em 1 acto

©•.•-•• SOIBE'E Jv»s 7 3i4~^ Q 3i*4 0 © ® {¦CJlt.l__Q.as representações da engraçadlssima comedia***->- B mr— m, m ¦*»** — -__._j-_._-. -___««_> •«_.____• mm _— -y -_- -_«» . _. -__-__.« _- ¦. . ^ » C-.*^ I 1 VI I 3^ U II I l *_"tJ | U*0**-«l C*

J^S P?,E1IDE^_S IDO C3-O^TE^»3STO
•A AClflS Mlu...«*..-<-..<*,..<*. .In T =.-^^_I_I_ TT._A

' gSM—mtÂm~

•i ACIOS-*Mi-an-en-scene de Leopoldo Fróes

%______BMrmm mtmJMmmmÊMaBBUBnaa-mm
Amar.hã — ?*?*? — Segunda-feira. S — Despedida dã Companhia

___H-______P----H-I
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<> C01.KJr.lO Í)A MANHA — «Sexta-feira, 5 dc Dezembro de 1919
ppw

ção de ('.lir.-iiiisl.is Peiiportivos fará
rcallrar nn próximo tlia m.iu clcgan-

-te piscina dn Fluminense l-'. C.
Os ttrítns ile water-pnlo dos sete' oluhs insirript.os nclioin-se porícltameii;

tc treinados, alstins dos qtises cum ele-
mentos dc incontestável valor quc, por' 
força do laiiliKo rião disputaram o cum-
peonato passado.

Assim, pórlc-sc esperar grande sue-
ecsiio nesse importante festival que,' 
além il-i Initium; constará ile provas de
saltos, -niergtilliüs, folcRo, salvamento
de peso, etc. .

Os inscriptos prira as differentes
•provas são os heiuiiites: ,

.- i" proca — Mergulho, resistência e
fôlego — Flamengo, Odòlll -I Amorim j

.Kíilação. Arinan.l., Safitos.. ÇutiiabiiM;•'.Raul Wclisch; Internacional, ArSfl 0
Santos i Boqueirão, Carlos Castello
Branco, c S. Christovao, Alwiro Azam-
buja. ,

í 2» prova — Salvamento (le |)eso —•
' 

Flamengo, Sylvio .Magilhães-, Natação,
-Joaquim dos Santos Crespo; Interna-

cional, Armando Mariiihot-Bomeríq
Carlos Castello Ilranco, o IS. Christo-
vão, Abraltão Sallture.' .»» prova — Saltos Ae trampolim —

¦ FlanieitRo, Carlos Lwpnibe «- S? »;°
MagalliScs; Guanabara; Kaul WiiUiscli

\ e Agostinho -Kontcs; . Iuternnciofi-il,
.Paulo Joíig: Boqueirão, .'Orlando

Amendola c Pedr., de Oliveira; Süp
Chrislovãn, Mlihocl Caminha Noguci-

I ra e -Salvador Permiti.
4» prova — Torneio Initium tle wa-

teLV°RUns 
clubs s.olicitaram inscripçao

dois c trrs associados nas i" " '¦'
' 

podendo comparecer um
o haver opção dos

- par.i df
provas,• yeiidb
sados.

dc-
interes-

* í: *
O tcntii do Vastro'¦', 

. O team do glorioso C. K.'Vasco da
I Gama, que deverá disputar 1 torneio
: Initium da A. C. D., estará assim
" constituído:

I!. Provenzano
r. Uri", -- G. Amorim

C. Provenzano
-. T. Fernandes — M- Vieira — J. C.
: J Ribeiro.

Reservas: Victorino Carneiro, Alber-
¦ to Mauro c Manoel Pinheiro da Silva." 

O canttr.n pede, por nosso intertiiç-
"dio o 

'comparecimentho a sede social,
"¦ 

domingo próximo, afim dc realizar um
rigoroso treino com team do N.ilaçã,-)

ás 7 horas da manlia, cm_ Regatas,
Santa Luzia

Alcides Piiivn íiiío tomara par-
to no festival du A. V. D-

Alcides Paiva, o estimUdo spnrtmanj
captãiti do valoroso team do t..uni nn
Caju', não t.imará parte no

promovido pela A. C. D.,
do ao seu precário estado
ainda não pódc iniciar ç se

Assim, ficirá o team rosa desfa
do do s-u cliei*. que no di.a 14
substituído pelo joamlor
ttgo campeão dc

NOS THEflTROS
x x x <. a ;», x x x x x x x x-x x x x x x x x six x x x x x x x x x x x x x

Primeiras
"Km boa hoi-a o (liga.

110 1'alucc
Tem a graça ilcnunciadora de der-

vasio Lobato a engraçada comedia que
Maria Mãos representou antc-lioiiteiii.

tugal esteve em scena quasi um anno.
terá a defendei-a todos oa artistas d»
referida cmnpanlilo, á cuja frente esta
José Hicardo. IC uma peça ile gratu.c
espectacub, em j aclos, to quadros c
3 apotlicoscs.

Companhia Maria Mattos
, .Embarca
para Santo,
dirigida peloPnlácc. a graça das situações ab-1 doiiça ile Carvalho.

próxima segunda-feira
1 companhia purtugui-za
casal '.Maria MattoslMoii-

IIO
surdas, dos disparates que a gente só
admitte quando bem (ratados c melhor
defendidos, como. aliás, aconteceu hon-
Icm. A comedia i puramente portu-
Rtier.t c com cila o Valle c a. Barbara
lograram grande exito 110 Gymnasio,
dc Lisboa, lia mais de duas dezenas
de annos. Trata-se dc uma* preciosa I tág' finamente" realizados

descendendo dc linlia fidalga e I

Os ultimo sespectaculos rcallnaiii.se
sabbado o toiiiingn, com O tiirbilliio,
de Cláudio dc Souza,

Motiva essa rçsòH.Çfiò o iinpcrdoa*
vcl abandono cm que o publico tem
deixado os espectaculos dc Maria Mat-
tos, tão homogêneos sempre, sempre

que. 
já tendo passado da mocídade, acceita
a corte dc um pobre empregado dej
casa dc modas ir, para enganar o meio
cm que vive, fal-o passar por. fidalgo j
lambem, com avós dc antecedentes
boi) ros ns, nas sciencias, nas artes c» [
sobretudo, nas armas, Ksse papel, que;
Maria Mattos firz Iom a habilidade
que llie é peculiar, conservando uma
liiillá superior- cm toda a peça. exige
do artista grande, naturalidade, c a
distineta actriz saiu-se delle como se
sac sempre dc todas as'-''figuras dc quc
sc encarrega, dando a impressão nítida
de que a ti gura era aquella mesma que \
cila encarnava. Alcgrim foi o noivo :
e manteve o papel com muita confiei-¦
dade, sem cair no exaggero. Houve
outros papeis, tambem feitos com acer-
to, entre elles o quc coube ao actor
Joaquim Prata, ás sras. Pepita dc
Abreu e Antonia dc Souza <¦* •"¦ actor
João Lopes. j"~®r"Xão bebo mais", no

festival
pois devi*
de saude.

u entrai....-

J. Motta, au-
watcr-polo.

Fluminense Football Club
Terminou com grande sueceso o pri-

meiro concurso de classuicaç/to ilos
atiradores dc revolver desta sicictlauç.

O processa adoptado uo rcculaiiiento
! de tiro do I-lüniinerise acompanhada

f-radativamente o gráo dc- aperfeiçoa-
mento do atirador permitte saber exa-
vtamente a catliegoria a -|uc deve per-
tenecr. Durante «ito domingos conseçu.
vos a forma i apreciada c anotada em
registro especial, dc sorte q-.ic ao cal 10
desse prazo sc Icm a noção exacta do
seu desenvolvimento.

O conciuso vem demonstrar mais
' 

uma vez a \ontagciii do methodo.
O Fluminense dentro em breve po-

.dera apresentar uma turma •.«• atirado-
res eapaz.'i ,',: figurar cu'-c os incluo-

' 
r.-. do nosso meio, é o que se coiic.tic

- dos resultados de atiradores novos ali
inlciàdcs como Fernando -Machado, Ko-
s.t c Silva Júnior, Lauro Rosado e ou-

'.-' 
tros. , .

O resultado do concurso foi o sc-
cu:nte: ...

Classe Especial; i°'lortir — Aframo
•'Costa; «.07 pontos; media S.-; -" lo-

- aar — Alberto Ilraga; .too pontas:
media S.iS. Alexandre Temporal: 3S0:
media, a.o.

Um desistiu.
1» ciasse: 1" lotar — Raul ( orqticir-i

307 pontos, mcdri, S..2;; -'" loRar
Alberto Praça .lu-ii.-r, .182. pontos,

..nicd'a. r.o*; Paulo !(. Vianna, jS,,,
media. 7.0.1- .....

2* classe: — 1" lugar — eitor Vieira
42.. oontes. media. S.S;; -•" logar —

¦A. P. Andrade Muller. 411 pontos.
-media, R.'tã: Manoel .1. P. Ramos, .10S

• pontos, nicdla, H.2q; Carlos Costa, .,)(,,
pontos «índia, ?.2S. _, ,

. ..» classe: — 1" logar — Fernando
Machado, 470 pontos, media, ._.7o; -"

'.logar — Latim Rosado, 450 pontos,
media. 9.39; .t" l^gar — Eduardo .S.
Santo1-, úão pon tose. metia o.io; Ma*".rio Ribeiro, 4--.- tir-ntos. media. 8.-o;
Rosa e Sil--^ .lunri-i-, 410 polltns, me-
dia, S.. 1: Walter Scltuback, .t".» rnn-

-tos, media. 8,2.*; Pedro dc Mello, j8o
pentns, media. 8.to, I

A Coinmiss-Vo nomeada para apurar |
o concurso resalvcu que as medjas ft.s-

, sem alteradas nn 3" classe ile oito pnrn
,,'oito e meio c na -a c.83sc dè sete e

meio para oitu.
Em taes condíçSes foram cla*-sifici.dps I

na Ja classe Fernando Machado. I.auro
. Pí-ir-rdo; •rd.if*rdo Smua Santos, Mario »
Ribeiro, R.i»a e ?ilva liminr: perma- |necendo Waltcf Schuback e Pedro dc
Mello, 1" classe passaram todos ns Ins- |

-criotos: e:í;^r Vieira. A. P. Andrudc
Muller. -Manoel Ramos. Carlos CoVa,
Para a classe c?ncci;il pas-ínii o atira-
der. [i-.nl Ccrnueira. nsrináncccndo Al- |
berto üraiu Filho c Paulo Uoc.ha Vian- j

¦S. ,Tos6
A revista representada no S. José,

hontem, é egual a todas as demais
que ali tem sido posUs em scena nes-
tes ultimos tempos. Xão lhe exijam
novidades — cila nSo as tem — mas o
publico não sc retirou contrariado, ten-
do mesmo demonstrado, pelos applau-
sos quc deu, que linha gostado da-
qúillò tudo; K. registrando tal resul-
tado, damos a seguir os nomes dos que
se tornaram credoras desses applau*
sos. Foram elles Alfredo Silva, JoSo
de Deus. Rcgnnha, Franklrn. Pedro
Dias, Ottilia Amorim. Albertina Ro-
drigues, Maria Ruiz, entre outros.

Notas ék Noticias
Parece tempo de se fôr termo ás

representações dc peças mal escriptas
c insossas que cnxameiâm no nosso
meio theatral c quc, filiadas a um rc-
nrro que se convencionou clnmar "Ji-
Beiro", vãp á scena despidas dc ironia,
falhas de criticas aos factos e costu*
mcs e que se p^opícni tão somente a
provocar a gargalhada, servindo-se para
:íso de processos E-em £rte ** de uma
lihfíisifrèn. suja, e mal tratada. A re-
visla já teve o seu periodo de ouro
entre nós., quando ,-..s quc as escreviam
ch.Mnavam-se Arthur Azevedo, Morei-
rri Sampaio., poucos mais, c nesse tem*
fo der.pcrtava i curiosidade do púbüco
pela maneira hnhil por quc expunham
as scenas, criticando os acontçcimçn*
tos, ora num dialogo leve, .onde a sa*
tyra não sc confundia com a pnrnogra-
phia, ora em coúplcts em quc os ver-
ses saíam espontâneos e á idéa senfi-
s- bem encarcerada na «flucncia das
rias. A's revistas nuc hoje sc repre-
sentam falta tudo, a começar pela on-
ptnaUdade. Os autores, que sc especia-
lizãm nesse gênero e nSo tentam ou-
trò, supprem todas as falhas com os di*
tos enuivocos. quando não vestidos de
c.ia.miát/.sa, de ferina lícenciosídade.
Urge acabar com isso. 'Nunca s*. sen-
tiu como a^o-a o prurido de reformar
o theUrp, Ila mesmo no Congresso
uma Ir: amparando-o com os fav.ires do
governo. K' preciso, pois, que as nos-
ss-í empresas fechem ns ouvidos a so*
licitações, pira banir de vez dos seus
repertórios as composições que .n,ps
desacreditam, que humilham os artis-
tas que ss representam, que sai un
attentado ao bom gosto, uma aifronta
á arte theatral. -®-
Uni» nova peça de

Míictorlinck

-®-
A homenagem nos nssigium-

tes tle Ksperttnzu Íris
I.' amanhü quc termina, ás 9 ho

ras. na bilheteria du Lyrico o prazo
dc preferencia para os srs. assigilantcs
da Companhia Kspeianza Íris retira,
rem seus bilhetes para o mais sensa
cional espectacuiu da companhia c ijuv
está marcado para a «noite de sexta*
feira 12 no Theatro Lyrico, em ho-
meuagem aos assignantes c críticos
theatraes da imprensa carioca. No pro-

Sramnia, 
alenit da ultima representação

a opereta "Geisha" será representada
pela única vez a lindíssima comedia em

1 acto "Si.:i palabras" que terá como
como principaes interpretes "ísperanza
íris e Alexandre Azevedo, representan-
do este phi hespanhol o difficil papel de
galan. O espectaculo já de si bastante
attraente só com estas duas peças terá
ainda um brilhante acto variado em
quc Galeno cantará o prólogo da ope-
ra "Palhaços"; as irmãs Corto dansa-
rão pela iu c única vez o "Maxixe bra-
sileiro"; Ksperanza íris c Enrique
Ramos farão apenas nessa noite "Can-
ções brasileiras', o que constitue gran-
dc novidade, terminando o espectaculo
com o saudação a Esperanza íris "Por*
tugal e Brasil'' cm verso, escripta ex-
pressapiente uelo dr. Mario .Monteiro
t quc será diira por um conhecido ai-
tísta.

—tB—

Grande circo Xelson

1 VIDA EM
itniUo

DS

Ernesto Souza
BRONCHITE

dão, Aslboii
Tuberculose pulmonar

GRANDE TÔNICO
at.» o appetlte e prato 1

(orca muscular.
ORANAÜU «sc C.

Rua 1° de Março n. 14.

FORMULA:
"creosoto"de~fã1a

-:-IODO-:-
Hypophosphito de

SÓDIO

Hypopltosphito de
CÁLCIO

-CLYCE-R1NA-
Fartos elementos para
a Hygiene dos Pulmões e

:: Robustez ::
IÒ.|0(J.

No dia t6 do corrente deve fazer sua
sensacional; estréa no Hepttblipa o im*
I orlaiite Circo Nelson, organizado com
«'SRnificps artistas e muitas tèras, con-
tando o elenco co.n engraçadissiiH-.ns
palhaços que com Sfiut;-intermédios se-
rijo o gáudio da petiiada. O Circo
Nelson é muito numerosos c só artistas
são 6o e dos melhores actualmente na
America, tendo estado muito tempo uns
Republicas do Praia onde a alta com-
petencia de mr. elscn foi apreciada com
justiça o oue não admira tratando-se dc
um manascr que (oi o mesmo do CircoUai num.

DIVRRSAS

cxtrànhar ijne assim seja dado o valor
do espectaculo.

PALACK,— Coni o Sr. Roubado, e
um attraente neto dc variedades reali-
za hoje sua festa artística, neste thea-
tro, o • hábil scenographo Jayme Silva,
que ^oza dc muitas sympathias nos
meies theatraes,

PÒLYTHEA'MÁ"— Kstão se reali-
zando os ultimos espectaculos da com-
panhia acrobata e zoológica dirigida
pelo sr. Aultor Lowandcs. A funeção
de hoje reunc attrcçócs interessam
tissinias e quc não devem deixar dc
ser vistas. —<3—

S. JOSE' — Um suecesso em toda
a linha, as representações da revista
NÕÓ bebo mais que o S. José estreou
ante-hontem. Tendo merecido da ini-
prensa unanime os mais rasgados elo-
gios, a nova peça conseguiu obter tam*
bem do publico applausos sem conta c
aiitta hontem fez com que sc enchesse
â cunha o popular theatro. ,

Hoje nas tres sessões sc repetira
Não bebo mais que vae conservar-se
por muitos mezes no cartaz._(.—

S. PKDRO — Estamos deante de
um facto significativo devãras a favor
do theatro nacional, o do suecesso
descomunal da Jitrity uma peça que
deu mais dc duzentas representações
consecutivas, c que está agora fazendo
uma nova serie de enchentes com n
mesma frescura c enthusiasmo da pri*
ihitiva. Em cada representação hn ver-
dadeiras ápotlieosès aos principaes
listas. as scesões de hoje mais duas
vezes se representará a .Tí.nfy; o qu&
quer dizer que são duas novas ¦
clientes.

TRIANON — Xas duas sessões dc
hoje representa-sc no Trianon a inte-
ressanto comedia As rédeas do gover-
no, uma suecessio dc scenas engraça-
d.ssinias,

FALTA DE PAGAMENTOS
Chamámos aáttcnção do sr. Sá

Freire para o atrazo de pagamentodos operários da Prçfciturn que
trabalhavam na freguezia dc Guará-
tilia, e» agora,, foram dispensados.
Essa pobre gente ainda, não rece-
beu os seus vencimentos de outii-
bro.

Urge uma providencia para cor-
rigir essa irregularidade,

na.
Desistiram i na c-nsse especial, 1 na í

2a classe c 2 !'•'. 3a classe. .".'¦'"¦!
Km taes condíci.es í^am eíassif!ca- i

tUk* ***• rSese '•¦-•¦t-i-rir1 • Rãut Cerqueirnj \
tia primeira classer Heitor Vieira. A. |
i .-ii-"-,-!.- ,\tuiler. Manoel liamos.
Carlos Costa; na -•¦¦ class-r:: Fernando
.»t,i^'itíi., i ..-, R .--.in. «."duarilo Pnu-1
za Santos. Mario Rüiclro Rosa e Silva j
li:niors.

Permanecem r*- i *-cl<*Rse — A.lhrfJ
T)t.-pi Filho r- Pi-iln Rocha Vlahrtá
— í*. Ia cln«se, Pedro dc Mello c W.i!
te- Scluihrck.

Dcr!«-t.:rp.p. i '"¦ r,'re'C especial, 2 n
secundo e i nn ten-tira.

A ultima producção do autor-de
Pclleas et Mebsandc, subiu A scena na
Comediç Frnnça:sc. a ai de outubr,)
p?ssado, E' um drama em um acto —*
Intcrieur, girando em torno deste en-
redo: il*",' noite. Uma família esperi
¦.uti dos seus membros, uma senhor.ta,
salda algumas horas antes. Estão todos
reunidos, cm ^silencio, numa sala., cui )

j interior fe vè através as vidraças de
• uma crande janelluj. Cri ancião, atui*
[ ffo de todos, acompanhado dc um r-cu

conhecido, entram no' jardim e vêm
r*ri5tnr-se á janella sem serem vistos.
Ci n.emnlam ahi ? familia, que parece
trnnqüUVt, ignorando o ac.intecimento
que ollcs conhecem. Foi nara darem a
nova que elles vieram. Mas por que
nãn se approx-niant? Falta*íhes a en*
rngem de pirliclpar que a senhorita
rèlartl-itofia perecera afogada num rio
ria localidade, O ancião rcsnlve-sc, rm*
f'm, a sr desobrigar do encarg,i. Ura
tempo: já o cadáver entr-ivrt no jar*
dim. precedido de grande acompanha-
mento.

O pitfpcl do anci-io coube a Pcrãil ly.
qüe ,1 critica parisiense elogiou fran-
cimente.

Compimliia lyrica

Tit-o 7
n (v-.«»•)¦,•¦_ delibe-atína dest.i

dade resolveu terça-feira realiza
jt*ri:-dp cpucurso dr tiro no pr<
dr>*UÍngo de Ín*»e!rn; sendo iielles
tados a tac "Prefeito dn D'*tHcto
dfal" para áttrndòrrs nicstte». dc
vn-'*'*'- o n campéntlntn de fuzil;

O p-*n***rn!iima s'*rá grande e nr,*m:os dentro nn poucos dias expoí

socíc-
'¦ 11*11
•¦-ei-..
Ilsnu-

Sociedade de Geographia
hoie.Pettno-se hnic. üs .) hora* tln

tarde, eni sessão ordinária á dire-
ctorirt e o conselho director para
tratar de diversos assumptos. \
fessão será presidida peln marechal
Gregorio Thaumaturgo «'.c Azevedo,
g—um

Como temos dit*i a companhia T.irVn,
diri?idi pel.*i macitro T)e 'A.ngelis, virá
ao Kin ainda este mez tendo rareado
hui estro 1 nnrà o d!a 18 no Theatro
Lírico c anniniciando nara opr.ra a
'"AMa". pue terá a dcsempcnhal*a os
melhores elementos di couinanhia como
n tenor Irepul, barvtono -"^al, baixos
'Mario Pinheiro e Remo iRomito. so-
prrno dramático Itlvir*a Galcarzi e
meízo-Soprano Rin.i Aco/zino. O élen»
co da contpanldà é nümcríjsn ** com*
posto dc artíFt.TS (.¦** ro'l valor, os
ruae*. fario sUa estréi 5uet*ess:vlnifci.tfti
dev-r-In o segundo espts-Uculo d- con-
panhia sor a .-.peri "-«-ninii-mh"!»",

para e--ré-. t\s «".orotiò Ülga 'íiiir.zis c
do lonor Ilaldrrch.

—<S>—
A frsta llt* Armnmlt»

'Como já foi anunciado, rcaltza*sc
no dia 9 do corrente, no Republica,
cm homenagem ao Sport Náutico, cujo
programma ó o seguinte: i" parte—
representação de uma peça de palpi-
tante actualidade. ^u parte — a/o de
cabarct, onde todos os números serão
acompanhados pela "The Pan Ameri-
can llaud", dirigida pelo violinista
russo Raul I.epoff c em que tomam
parte: "Cinctte and ITarry", bailarinos
de fama mundial em dansas clássicas,"Aida Undcéstone", cançonetista ru-
maica, "I.ecmor Doré e Manico Chico"
em jotas aragonezas, "(»eolás e Wan-
da", cm maxixe figurado e original
fox-trot, e "f.es Polly-Mary" no seu.
variado repertório. 3* parte — Abigail
Alaia, Auzemla dc Oliveira, Alice
Pancada, iMaria Abranches, Julieta -,
Soares, Fernando Pereira c Salíes Ri-,
beiro, em fados c modinhas; José 'Ri*'
cardo e Alfredo Silva, em scenns co-
micas, j
¦y®— Realizam amanhã sua festi ar-
tistica as estiniadás bailarinas Irmãs
Corio, da Companhia Esperanza íris.
com opereta "Ss-bill", quc fará assim
a sua despedida. As Irmãs «Corio além
de terem organizado üm acto variado
muito interessante, dansarno nn zn e
3" netos novos bailados, havendo ain-
da um animado concurso de tangos,,
romanzas novas pelo barítono «Enrique
Ramos, bailados por toda a companhia
c muitas outras novidades.
—®—• Outra festa sympathia que se
annuncia — a do tenor Lia tirado, sti-
Ruuda-feira com a Duqucsa do Bai Ta-

j barin, em que elle fez o Sofia. Reap-j
j parece nessa noite uo papel do Duque \
• dc Pontorcy o actor Palmer, quc chega

domingo dos listados Unidos. O cs*
| p_ectiic.ittò de Llauvrádc* terminará' com

a .«nica representação da "Revistai
correio-lyriea" em qüe tomam jVartc i

i os "melhores 
artistas da companhia.

1—®— Um grupo dc senhoras ífre*
queritadoras dos excedentes especta* j
culos quc Leopoldo Fróes, realiza no
Trianon escreveu-nos carti-
nha para quc sejamos os intermedia*
rios dc um pedido que desejam fazer

j ao nosso primériigolar. «Oe boamente
ncíi desobrigámos da tarefa, porque o
pedido encerra tambem utn descio nos-
so c traduz em sentimento geral. Con-
siste cm prolongar I.enpnhlo Fróes a

. sua permanência entre nós por mais
algum tempo. Dizem as missivistas
que as horas passadas ao Triann não
se esnuecem facilmente e deseja que
antes de cmpreliender a sua victorinsa
excursão, Fróes se apresente naquelle
theatrinbo oas heróes das suas peças
principaes.

Oelxaihns o pedido cm mSos de T.eo*
póldo Fróes, ca rins que nío sendo
positivei as habttheâs do Trianon logr-v
r3o o mais justo deferimento.
—®— Estamos nutnrisndns a declarar

j rer destfiti^va de fundamento a not.-
cia divulgada de que havia estrado

. paia a companhia do Recreio a apre-
' cíáda actriz Adelaide Constante,

BRIGADA POLICIAL
O general Pessoa compareceu hon-

tem ao seu gabinett, ás íi horas e
a$ minutos oa manbS, onde assistiu
á instrucção dada a 61 recrutas dc
infanteria e outros tantos dc cavalla-
ria. S. cx. retiroU-sc do quartcl-gene-
ral a 1 lioras d.i Urde, tendo levado I
o expediente para despochar em sua
casa. i

—:— O raintstro, em resposta a(
imii avião do seu collega da Justiça, |
il-clarou-lh-i quc as dividas dc que 

'

são credores diversos officiaes da Brj-!
Tada Poli.ial, provenientes de grati-
ficuoões feitas até 1916 á Caixa da
mesma Drigada, nó poderão ser liqiii-
dadas por exercícios findos, cabendo
á rcírrrida Caixa, uma »lrr* que não
as recebeu no devido tempo, habíh-
tar-se perante o Thesouro com refor- jcrtidão passada pelo'

Publicações a pedido
COMPANHIA DE LOTERIAS

NACIONAES
SUA -PERNICIOSA EXPLORA-

ÇAO, RECAINDO SOBRE A
BOLSA DO POVO — GRAVE
PREJUÍZO AS .RENDAS 'DA

UNIÃO — A RESCISÃO DO
SEU CONTRATO £ IMiPRÉS-
CINDIVEL E A CONCOR-
RENCIA PUBLICA IMPÕE-SE

UM RATO (JUE ESPIRBA

A Companhia dc .Loteriiis Na-
cionaes requereu, como promettera,
exhibição do9 auiographos do ar-
tigo por mira publicado no Jornal
do Commercio, de 30 de novein-
bro findo, sob o pseudonymo dc
Sefembrino Brasil.

Sendo, porém, cgual a lei para
todos, vou por minha vez apre-
sentar os requerimentos que julgo
convenientes á minha causa: pe-
direi exame de todos os livros de
escripturação, fiscalizai;ão e cor-
respondencia -da • Companhia, como
bem assim do9 originats de toda
a sua correspondência telegra-
phica, penetrando, por tal forma,
nessa cova de Cacus. Não ficarei,
porém, por ahi. Ha outras coisas
mais sobre as quaes formularei
metip requerimentos, não as enu-
merando aqui, porque a alma
do negocio é o segredo...

Irei, emfim, até onde me per-
a^aLfdl;Ssf0o^-sr,en^° i miúír a lei, mo-.t-c.ndo ao sr. _ia-
tram as folhas daquelle nnno. Po* I
in-me ..o exercicio dc 1017, em d>

superior
Lima e

No-

Uri-

fan*

ie dia — i° tenen-
2° dito YVences.au.
tenente Lopes da

tenente r.ii-

d q\:k tia HOiHüs

Vnscòi) cellos
Depois de um irrande nreparo de re-

clame, a companhia* do Éden Tlieatro
A- l.iílio.i. qui sc achí> actualmente no
Vep^blica, apresen tt hoje ao publico
do Rio a unira revista que trar no seu
irpcri.irio. "i.\ trombetá d.t faina" cs-
cripta especialmente para os artistas
oue a vão representar, pelo? eicrio^ores
M--cj1 Vaz, Xavier r>- Másalliícs e
Arthur Uocht», com musica do maestro
Lu* T'»nior.

A "Tron-.liet.i da fann", ijhc enr Pr-r-

CARLOS COMES — IMais unia rc-
presçntftç.í.0 do /finar de perdição dí-
nos hoje .1 companhia Ivluardo IVvcí-
ra, que tem alcançado grande exito com
o liopular tl*--xn.i cxffahldo* dn cntihe*
cido drama dc Camillo Castello Bran-
co.

LYRICO — A Companhia Ksperan- \
za íris cujo fecho dc temporada se
avínhiha, dá esta noite no Lyrico a
única reprcsentnçSo e i:l nesta icm*
porãda da deliciosa operela "Sa,uguc
Polaco" um dos grandes êxitos da
companhia, não sô pela representação
romo ainda pela montagem que é pia-i
gnificá, *.*Sangue polaco" é um» das
melhores operetas modernas e em to*
das as companhias tem feito grande
suecesso nío «''. com o titulo original
com que Esperanza íris n-*»|'n ouresen-
ta mas ainda com o dc "Inpcria** na
tràdttCÇÜo português. A casa de hoje
deve ser poi* magniflra e n5o c para

ante, è oue as importâncias descon-
lailas dos" fui-lrcionariof. civis e mili-
tares, a tit.vlo rie consignação para

.1 indemiiisaçãò de emiircstimos, alu-
ciiel *'e casa nu fornecimento do
exercício respectivo, serão escriptura-
das cm titulo especial (consignação
11S0 reebida no exercício de...), a fin
ri: serem pagas aquelles oue ns rc-
I 'imarem e a ellas tiverem direito,
dentro de. 5 onnos, contados da data
em -i'.c se tom irem devidas, sob-pc-
na de prescripção.—:— «Serviço nara hoje:

I (niforhié 4" (kaki).
. Syjpcrior de dia — .capitão Odo-

rico.
Medro de dia (24.horas) — Io te-

lieiitc Hnroldo.
Mf.dico-.de dia (u horas) — Ar.

Lii-M-iit».
Pharinaccutico dc dia — 1" tenen-

tc Agui.ar.
Interno de dia — 2° tenente

gueira. \
Auxiliar do official de dia a

g.,,i. —. ?<- sareento Amaro.
Musica de promptidão — a

farta do Regimento de Cavallaria..
Ronda: #
No 4" districto — 2° tenente Soa-

res.
Com o

te Meira
Itotafoso — •"

Costa.
Guardas'
Xa Amortização

va.
XaMorda — -'° tenente Ashton.

I ])«-> Tbesoltro —* 2" tenente Piquet.
Promptidão:
Vn qiiártel-gcncral — J" tenente

Afinnso. j
I Na Cavallaria — 2° tenente Vital, i' 

Dia aos corpo-; — No r" batalhão j— capitão IVirrão, I
Xo i h"atallifio — 1" tenente Alvn-

ro Cosia. |
Xo 30 -batalliHO — c-ipilão Cclicioi
No J" hatailino — eanitão Vfllosi.'
Xn_ Ue-dmc.ito de Cavallaria — 1a

tenente Thcmistoclcs.
Nn "uartél de Botafogo — 20 te*

nente Prado.
Nu . du^rtel de Andarahy — 20 tc-

nente Uidrõ.
CdnduCcSb rir-. presos — será for-

ircriria pelos hai-ilhiics e quartel re-
gional1 dc Botafogo, dc açocfdo com
o nedido nue fór ftHtn.

O i° batalhão — fornece -a guarda
do quartel-general',' a promptidão de
incêndio; 4 lní.'rÍores para nula; ,ío
praças para cmirgénciai ÓV polícia-

I mento; os demais serviços já deter-
í minados e o íua is que fôr pedido,._
I O *¦' tyitalhaò — fornece 1 inferior

p-in ronda: to praças para cmergen-
cia; o policiam Mito; os demais ser-
viços ió dtíterminados e o ín-iis (iue
fór pedi.-K

O ,i«- batalhão — fornece 2 in'e-
rinres para ronda, devendo i dos in-
feriores sc apresentar ni assistência

; ás S í*oras. pira rondar Ò* J'1. distri*
I cto"; 30 praça., [wlra cmírgenÈia j o

pb.ictamen-ó; 05 demais servidos ji
! ¦J"**rmin;idos e o mais que fôr pe*

dido.

raiva que não atira pedras sobre
o do visinho quem possue telhados
de vidro,

O sr. Alberto Saraiva da Fon-
seca chamou-me diffahvador, amea-
çando-me de ' levar-me a juizo,
para sofírer as penas da lei ou
retratar-me. A lei, porém, dirá se
ha diffamaçüo no dizer verdades
repetidas s proclamadas por toda
a parte, até no Congresso Nacio-
nal, onde, entre outros, o sr.
deputado Mauricio de Lacerda
metteu a fundo o escálpello na-
quell-as formidáveis mazcllas.

Julga o sr. Saraiva difíamacão
pedir qut se faça uma coisa com
honestidade, neste pniz, insistindo,
como insistimos, pela abertura de
concorrência publica, para um
serviço publico que só assim deve
ser entregue a quem qutr que
seja?

ilrV isso, apenas, em synthese, o
quc desejamos. Pretendemos apre-
sentar uma proposta com reaes
vanta?:ns para o publico e para
o Governo, acabando, desde logo,
com o "jogo do bicho", campa-
nha cm quc, sem resultado, ha
muito, os Poderes Públicos se
vem empenhando, O sr. Saraiva,
se puder, apresente proposta tnc-
lhor. 'Do . cohlrario, não vale es-
pentear. Os deputados quc apre-
s-rntaram emenda prorojjando o
scandaloso • contrato terio, por

! força, que recuar.
AbertC a concorrência temos

recursos para entrar cm luta c
' se nos apressamos cm dizer algo
| c obedecendo ao critério de quc' tudo, na nossa terra, tlevc ser

esclarecido pela imprensa, desbra-
vando-sc o ttrreno. esclarecendo-
se o escândalo c apontando, sc
preciso, os que nelle sc estão
locupletando.

Cotnò se vé, nós queremos o
que é da lei — a concorrência
publica — sujtitando-nqs, como
todo o concorrente, aos azares da
concorrência, porque pode a pru-
pria Companhia ou outra firma
qualquer apresentar proposta mais

vantajosa tio que a noasa e doar
com o contrato. iHstc é o maior
mal .1 que estou sujeito, c o se-
gundo é ficar com um prootsso
nas costas como diffamador, por
ter dito as verdades que nem
sempre se diem, mas as quae"
agora já estão ditas...

IE o que pretende a Compa*
nhias? Quer emendar a lei puta
obter pela SEGUNDA vez, SEM
CONCORRÊNCIA PUBLICA, -a
prorogaçSo do seu contrato, por
mais dez (io) annos, pira assim,
senhora, por inais esse periodo,
do campo, continuar a .explorar
o povo, eternamente, de braços
dados cora o seu tlilecto filho o
"JOGO DO BICHO" e o seu
milhão e tanto mensal de bilhetes
brancos. Nós queremos aquillo,
ella quer isto. Agora confrontem,
e vejam a moral e honestidade
com quem está.

.Eu -sabia que não podia dc
um só golpe extirpar esse chro-
nico GANCSO, que tem raizes
profundas, porque já vem ha
cerca de 25 ANNOS, corroendo
a economia do povo; mas, apezar
de não ser uma espécie de Sebas-
tião*de Pinlio, c nem "Doutor

em Loterias", o meu diagnostico
foi bem feito e está entregue nas
mãos dos DOIS -PRIMEIROS
DOUTORES do paiz — o Poder
LEGISLATiIVO e o lEXE-
CUTI'V-0.

Não fujamos, porem, ao assum-
pto, o insistamos nas perguntas já
formuladas a que a Companhia
não respondeu, empurrando, para
a vanguarda o — Um agente...

PORQUE a Companhia, cm lo-
gar de propor os 1.40o:ooo$ooo
— a mais, como 'ENGODO, para
ver se assim consegue a proro-
ga*ção do seu contrato, SEM
CONCORRÊNCIA, não paga o
imposto de sello nos MUITOS
MILHÕES de bilhetes que não
vende, emquanto joga com todos
elles e fica, fatalmente, com
QUATRO QUINTAS partes dos
premios de cada extracção, EM
CASA, nas DUAS TERÇAS PAR-
TES, pouco mais ou menos, de
bilhetes não vendidos? iPORQUE
ella não propoz distribuir cm
logar da prejudicial pt-rcentagem
de 60 °|0 em premios, distribuir
mais 10 "Io, ou seja 70 °|°? POR-
QUE ella não propoz fazer só
duas extracções -por semana, para
assim acabar com esse .seu con-
corrente gratuito, o "JOGO DO
BICHO", c não fazer jogar tam-
bem mais áo 18 a 25.000 milhe-
tes em cada extracção, cm logar
dc 40, 50, 60, 70 e 120.000 bi-
lhete.i em oada extracção? E'
HONESTA E MORAL UMA
LOTERIA que extráe UM MI-
LHAO e tanto de 'bilhetes BRAN-
COS POR MEZ, como «ha longos
annos vem fazendo essa Compa-
nhia? FO.IvQUE não requer ella
a fiscaliação das Loterias, a
.apprehensão» dos bilhetes da de
SÃO PAULO, NICTHEROY, e
da própria do .RIO GRANDE, das
quaes se vende muitíssimo', diária-
niente, aqui?

PORQUE não age ella
agiu no CASO UNICO de
hensão de muitos milhares
lhetes que vinham em-certa mala.,
junto á .bagagem do Deputado Fe-
deral Octavio Rocha? Pois não é
verdade que a grande venda dos
bilhetes dessas loterias aqui, na
Capital, faz diminuir, extraordi-
náriamente, a venda dos bilhetes
da Loteria Federal, que dão renda
i União?

PERGUNTAMOS-LHE, ainda,
se não c verdade que o /017o do
Bicho só existe e é üciito diária-
mente baseado na CENTENA.
DEZENA e FINAL do numero
em que sair a sorte grande na
extracção da LOTERIA DIÁRIA.

Não é verdade, ainda que o
Governo gasta largas sommas
contra a repressão do Jocio no

tretanto, nunca poderá ser extir-
pado desde que continue cm vigor
o nctiiaJ systema dc loterias fe-
deraes?

iPara terminar repto A Compa
nhia a que se responsabilize pelas
razões de cabo de esquadra apre-
sentadas pelo " Um agente".
Assim poderei dar-lhe
que merece,

Rio, 3-12-1919.

a resposta

(IF 14860)

Vicente ba Silva Ilha

ESFRIAMENTO
nas
offuscamento nas iddas, perda da
memória, produetos de indigestüo.

Ctiraveis com as
PASTILHAS tio Dr. R1CHARDS

(13-113)

UM PASTOR ACOUSADO
Tendo lido só agora, no Rio-lor-

nal de 2 do corrente, uma intanua
•as-iaoada. contra mitirú com refe-
rencia a uma menor, firmo o meu
¦iirotesto contra tal calunuiia c
desafio a quem quer i>uc seja que
o venha provar. — O pastor pro-
testante, Amando dc Campos Cat-
doso. (i55r-3)

 «¦ «ot tm 
A toda pessoa que tiver pro-.

pensão á fraqueza pulmonar e
mister tomar medidas preventivas
de limpesa e alimentação. Além
disto, deveria tomar a Emulsão dt
Scott de oleo de figado de ba-
caiháo, a qual c um dos medica-

«-Mentos mais valiosos para comba-
ter as doenças das vias icspira-
torias, tendo sido sempre recom-
mendado, pelas autoridades medi-

Dircctoria do Patrimônio Nacional
EDI TAL

hoje atí o diu

c-Xci

Por esta Directoria se faz publico quc dc
horas, serão recebidas propostas cn;

corrente mez, "S >.!
chailns, para compra
das na esplanada do

dos lotes
morro do

dc terrenos abaixo designados.
Senado, a saber t

QUADRA N.

Sltuj.

Lote n. <5.í cora ....
11 (ió com ....

67 com ....
68 com ....
fii) cora ....

»« 70 cora . . •
"71 cora ....

72 com ....
73 com ....74 com ....
75 com ....
76 com ....

Fstes terrenos são forciros á Municipalidade do Uio ile Janeiro,
O preço minimo dc cada metro quadrado dos lotes ila quadra acU
é de 7o$ooo. As propostas deverão ser assignadas pelos propo.

3oim-,.?,l
3bttii2,59
,.ni 111.1,63
.101111..,71
30111)3,77
3011112,55,1.)
2861112,5720
2641112,6480
2421112,7240
2201112,80
n)8nu,87'M.
2041112,3125

cas do mundo inteiro.
i- 520)

mencionará-)
valor da ofíci-

o numero dos

como
appre-
dc bi-

TEM PRISÃO DE
VENTRE?.

Muitos soffrem de -prisão de vcn-
tre, porém, muito poucos são os
que entendem quc, mesmo que haja
acção natural e regular dos intes-
tinos, todos
os dias, pó-
de a evacua-
cão não ser
completa, d o
que resulta o
envenenamen-
to do sahguc,
com germens
e bactérias.

Cada dia
que se deixe
passar com
os intestinos
inactivos mui-
tijflicará o pe-
rigo, visto que
as matérias pu-
trefactas que
s e accumulam
e x g o t a m a
acção do esto-
mago e mus-
culos intestinaes, concluindo por
tornar-se impossível .uma evacua-
ção natural e na maioria dos ca-
sos sobrevem a terrível appcndi-
cite.

Para a prisão dc ventre e suas
conseqüências, taes como má di-
gestão, achaques do figado, eru-
pções- cutâneas, azia, flatulencia e
decahimento geral, as Pilulas An-
tibiliosas de Doan não teem rival,
porque se compõem somente de
substancias vegetaes, que tonifi-
cam os órgãos digestivos, em vez
de os debilitar, a-.nollecem a massa
intestinal, facilitando a sua passa-
gem, sera mal estar ou dores _e ga-
rante-se que não contecr.i nen.iuma
substancia que traga ao i doente o
vicio ou habito de drogas nocivas.

Acharão as Pilulas Antibiliosas
dc Doan á venda em todas ns phar-
macias, mas sc desejaiii experinien-
tal-as, antes de compral-as, escrêV
vam-nos. pedindo uma amostra
gratuita, e serão promptamente at-
tendidos.

FObTBR-iicCLELLAN CO.
Caixa do Correio 1.062

•mo Dl! JANEIRO (102S3)

nentes. com a declararão de residência c profissão
designadamente o numero dos lotes pretendidos e o
ta, cra algarismos e por extenso. .

Nos respectivos cnvolucros devcr.T ser indicado
lotes da quadra a que elles pertencem.

As propostas serão abertas no dia seguinte ao da terminação do
prazo, ao meio dia, por uma commissão presidida por S. Ex. o St,
Ministro da Fazenda. .'-'¦„, ,

As propostas serão abertas c lulas cm presença dos concorrrme!,
que deverão estar presentes e immediatamente será declarada a .-.ceei-
tação das de maior preço acima do limite marcado.

Os proponentes preferidos deverão no acto da acceitação iteo.
lher ao Thesouro um signal correspondente a 20 T do preço offe*
recido e dentro de 10 dias, sob pena de perda do signal e da pre-
ferencia, completar a importância, afim de poder ser lavrada na Pro-
curadoria Geral da Fazenda Publica a respectiva escriptura.

Rio de Janeiro, i° de Dezembro de 1919.
Joaquim Dutra da Fonseca,
Director do Patrimônio Nacional,'

(3091)
__ -—r-,

Dircctoria do Patrimônio Nacional,
EDITAL

VENDAS DE TERRENOS NO CÃES DO PORTO

i-ur esta Directoria se faz publico que de hoje até o dia wc(t_
corrente mez, ás 13 horas, serão recebidas propostas em cartas fecha*

para compra dos lotes de terreno abaixo designados, sltunlrndas, .
no Cáes do Porto,

lotes de
saber:

QUADRA N. ij

Lote n.

Como o venire se
pódc mover diária-
mente, ficando o
intestino ¦ p a rcial-

111 ente tapado, o
que causa a prisão
de ventre.

183 com
184 com
1S5 coin
186 com
iS7 com
188 com
189 cóm
190 com

'V
•1 '•! Hl i-V -»' M V

QUADRA N. 18

Lote n. 195 com
196 com
197 cora
198 com
199 com

:•: m M ». u,

QUADRA N.- 24

Lote n. 237 com

QUADRA N 26

Lote n. 247 com
348 com
249 com

6oom»,
6oom2,
6oom2,
6oom2f
6oont2,
6oomz,
6ooni2,
óooma.

6oorav
éooma,
6oom3,
fíoorna,
óoomz,

6781112,91

352102,6?
369m2,6s,
402m2,20?

incito, es-se cancro social quc, cn-

O preço minimo dc cada metro quadrado é de I2o$ooo.
As propostas deverão ser assi gnadas pelos proponentes, com a

declaração da residência e profissão e mencionarão designadamente o
numero de lotes preferidos e o valor da offerta, em algarismos, e
por extenso.

No respectivo envolucro deverá ser indicado o numero dos lotei
e da quadra a que elles pertencem.

As propostas serão abertas no dia seguinte ao da terminação do
prazo, ao meio dia, por uma commissão presidida por S. Ex. o Sr,
Ministro da Fazenda.

As propostas serão abertas e lidas em presença dos concorrentes,
que deverão estar presentes e immediatamente será declarada a ac-
ccitação das de maior preço acima do limite marcado.

Os proponentes preferidos deverão no acto da acceitação reco-
lher ao Thesouro um signal correspondente a 20 "l" do preço oítere-
cido e dentro dc 10 dias, sob pena de perda do signal e da prelo-
rencia, completar a importância, afim de poder ser lavrada na Pro-
curadoria Geral da Fazenda Publica a respectiva escriptura.

Rio de Janeiro, 2 de Dezembro de 1919.
Joaquim Dutra da Fonseca,
Director do Patrimônio Nacional,

(3092'

EDITAES
EDITAL

HOSPITAL CENTRAL DO
EXERCITO

Coiicon-citcia
Chama-se a attenção dos srs.

negociantes para o edital publi-
cado no Diário Official 13, 15.
18, 20 e 22 do corrente. — O
secretario, Jayme Ferreira do
Amaral. (1665)

DECLARAÇÕES

A cada instante pequenas partículas de casp<»
se Dodem alojar no pericranco. Cada noite o

Tricófero de Barry
as destroe, por conseguinte impede calvitfe.
Conserva o pericraneo devidamente alimentado
e o cabello cm perfeito estado de saude, e
impregnado de um delicioso perfume

Htasra-ara

OuiSv

coMmercío

SOCIEDADE BENEFICENTE MEMÓRIA A SIDONIO PAES
Sede social, provisória: rua U-rug uayatu ,n° 107, sobrado — Expe-

dScnte das g ás 21 horais.
Em reverencia á memória do seu pranteado piitronó, a admi-

histraçã-o da Sociedade Beneficente Memória a Sidonio Pa'es fará
distribuir, por oceasião de crmimemorar a Id-ata hituosa de 15 de
dezembro, donaitivos, om dinheiro, ás viuva-s e aos orphãos de seus
associados fallt-cidos.

Para se habHitarcm á percepção desses óboüos, devem as viu-
ras, por si e por seus filhos menores, ou, na falta djaífiiellas!, os
tutores destes, enviar, suas petiçõ-es á secretaria, até o dia 8 da
dezembro, coro a designação dos nomes e edades dos orphãos, acom*
¦panhada da respectiva certidão dc óbito. ,

Secretaria, 5 d'e dezembro de 1919 — José Monteiro Barbosa, 1*
secretario. (F 148SS)

Irmandade do Glorioso Patriarcjia
São José

ARRENDAMENTO DE PRÉDIOS
Na Secrciaria desta Irmandade recebe-sc ate o dia 26 de Dt-tínt-

bro dn corrente anno, propostas para arrendamento dos predois da
Travessa do Paço ns. 10, 12 e 14, que serão, feitas para cada um
de per si, sob as condições que se acham para serem examinadas,
na secretaria da Irmandade, das 9 ao meio dia, ou das 3 ás cinco
da tarde.

Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 1919 — O Irmão Procura-
dor, Josc Rodrigues Parada. (22.1-')

Associação Beneficente Memória ao Al-
mirante Saldanha da Gama
Sede própria : Rua do Cattete n. 93.

Sessão do conselho administrativo, hoje. ás 7 horas da noite.
Tendo chegado ao conhecimento da administração, boatos male-

volanieníe espalhados pefos sócios que sc acham cm opposição, affir-
jnaridò que c intuito da actual administração promover a fusão des-
ta 'Associação 110:11 outra co-irmã, vem pelo presente declarar c pro*
tcr-lar contra esses boatos quc não têm o menor fundamento e niie.
.não .passara dc armas indigna? de que ste valem espiriros niesqtii-
nhos para desmoralizar e atnesqui nhar uma administração qne tm.?
tem feito para elevar os credlitos stociacs. A situação social e fi-
nanecira é prospera e.nâo aconselha scmelhajhtc 'fusão, que Seria
uma verdadeira indignidade. Secr etária, 5 de dezembro de wp —
Fernando Gil ,1'Almcida, 1" secretario. (F uiíc,)

aamm^mmm3»ataa^aaama»aaammmmaimmc^mammaaamaaaa^mmaaaammBimaK*»i
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CAFE
Kio, dc -Icícitibro rit; .>);').

NOTAS 1)0 DIA
Nas Primeira c (.rurla i.V—¦ —'-

de r.st.-iMccinicntor- termina hoje,
mcic-fjia. «i praisa i-au .¦ .«.-,.
Uc propostas para o fornecimento
t*-T»r-",s vtratiras e ;-nlir«'inc>a(
Hospital Central dò¦\r tfcuer03 ai li-enlic
tjfOS.

A Companhia de
tor inicia hoje o 1
dc suas oliri^açòos

. Companh a i'. t'
üu 15, as - htirüi

líxcrc, 0, para
tutros ai

T-cl b»
i:';l»iVll.t

, 1-.-JV

llptil las-

tar 1-

ASSlvMIUii.AS
VWi V

de

•|\!>.\-
Crn.ro do Cnmmcrcin

R,o de laii-rrrr.. dia o,
tarde.

Cem panhia Federai de
(„ ás 2 h-jr.-is .ia tarde.

Cômpanttia dc Ácidos,
Rn*» ll t'-dr.

Conu-.-nhi.-i llrasileira
eçftes NavàèS, dia i$t -i
1.

ic AoO
1 hora tia

¦rui çâo. dia

lia 9. á 1

Con.-tru-
1 horas da

¦lia 1?.

PAGAMENTOS
AXXV.NCIADOS

Úia o — Companhia Manufactòra
Fluminense, juros.

CAMBIO
Ainda hon'.cm este mercado foi aber-

to bastante desorientado, correndo pa-
ra os saques as taxas dc .6 i|-, ií- .*>!•?•
16 3I4, it. ;!-* é 17 d.

Durante r. día o mercá-lo manifes-
tou-sc calmo, tor nãn do--sc quasi gcral,
para n foi necimontò dc cambiaci, a
t*xa dc ir d.

A* tarde, o mercado p*.?**™. a tun-
ccionar estuvcl, correndo para ns sa-
ques as tax.is de 17 e ir I.I tfi d.

O mercado fechou firme oli tendo-se
cíimb:acs dr 17 d. a 1; i|8 tl. e col-
locac*»o para as ]etr*»s de c.>.>crtura.
conforme o prato, a 17 M*-* c '7-Ud.

TABULLÃ 1*0S BANCOS
VIST.»

rcnr.-u.no araujo « c.
Run Mutilcl-ml. 2S — nio;
1-ri'Stniii tis iiic-.liorcs tontiis.

flo;"o)

no CAFÉMOVIMENTO
SANTOS

I'ia 3 :

«Entradas
Di-sde 1"
Média
IV? !r 1" tle julho* •
Saidas •#:'. .
iKxIstencia.

A BoIm de >
O a .s pontos «

Passaram pur
cas.

Pnr cabotagem
cas e por barra

Ct.lT\(T,KS
Autn-i.'f*tit

*v- ^"-Tk abriu cttm
lc alta.
Jundiahy 0.000 sac-

entraram 1 .
dentro 881

Tvpo
Tv,.o
Tvpo
Typo
Tvpo
Tvpo
Typo

1 rS-jno
• ;í..no
i6$?ôò
i6$ioo*

1 -.$500
i4$;oo
i"$1oo

ditas.

r----*i>«i*.*,
1 R$,100
t7$7ob
1 ;íio'i
16SS00
i ,-.$000

Sar- I

44-S-VV
l|.0--.!

COT.VÇf.ES 1113 KOCHA
PARTA »* OI A.

AGENCIA COMMERCIAIj DO
I!. 1-OPLLAK DE MINAS

Sociedade Cooperativa de Respórísobl*
lidaaè Limitada

RIO E SANTOS
Rua Municipal ti. 8—Caixa poslal, 1673

i-.-uJ. Tri -Ci »i -»l> • •
Recebemos càfil consignados para

Santos; ecr*»*fppiideneia • t* tútutecl*
iijt*ttf,).t íUricidfls po*a o R'o.

rniTOf. rn»! .» i:Tr.n«» -.- vir,

| LiAJt ¦****.>»* mi t | »-Uj*.j ut -'ll ..*.*»*
| Veste tiit Aififi I prveétiéHctaí

Typasl Ameri- i Cafí*. I Ameri* 1 Caí'*.
I canos I ac cnr I canos I ¦*¦' *

Municipaes.
pt.lt..' :á.

Ditas de í-jot.
Ditas idem, to, a.
Pitas dc roí", port

le lb. ío,

port., 5, a

llita»
100,

I) tas

idem,

lc Nictheroy.

(Popular),

2.-_o$otjo
I9'| $00*0
i.).'S.;oo
187*306

i83$ooo I

, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

FERRAZ & G. !
! i

l',
10,

Tjrpo
Posição tio

Entradas

PREÇOS

mercado:
KIO

Paula. i$r
cm 3 -

I4$'00
indeciso.

Empresa Constriicções l ivu
i 1 liora da tarde.

Sce íd.i.it- An- ruína Cas.» I.eutinger,
dia IS. ás 5 horas da tarde.

I.nndres. .
Paris. .

Londres. .
Paris. .
Itália. .
IleiR.c.-i .
Portugal. .
Nova Vork.

15,

REUNIÃO
df

res

UM 1.1:1.:i;)i:i'.s

J. Ferreira tsnalho
horas da tarde.

Teixeira, da

C.

F.-i"crci
C. dia 8,

Tallem-ra de Joaq-ito
9. x 1 hora da tatdc.

Fallencia .«.- Jorge Saade, uia n
2 «-—1. A\ l-.lf.r.

Fallencia ,le MiiTJel Y.atzul. dia
i 1 hora oa tarde.

Kallenvri dt t. Her*n«dorf!
d'» tí. ã t i|í áora da tarde.

lalicr.ca dr Antra. lias Chaves,
d-a 15, ás 2 ft..Ta* d-» tarde.

Falienca d- DelpUim de freitas
Mootin.iO. dra 15, is 2 horas «Si
tirde.

VENDAS .Tl OICIAIiS
Dra 6 — C*^i:nr Alfrcd» C

Vi.teraor do 
'..iraral. 

.-..|0»> acçõi
Th» Rio í"«e!» d;s Torrei Lind
psny.

l.-.-r
an. ourol.

n.-ènn* 1* '
50. papel-

Suécia. . -
SoTÜeça, .
Japão. . .
D-namarca,
llcsp.wha. .

Áustria,«-urs*-. - .
S» r«.l. . .
Montevi.l
Ho..anda
Itryruth. .
Vales, <aié
Vaies ottro.

t fiortm ^

por 13

16 i|i
$.i;o a

A -10 !.|
16 »'«¦ a

S.-7" a
$300 a
$392 a

i$3jd a
3$?00 a

.-lí^so a

tíSoo a
í-4-1
SS.-o

-Sooo
Í790
$730 a

*»So
JS770

S.I?o a

d.
$.100

i Londres. .
1 "-."ova Vork

í-.slão I Portugal- ¦
_s di i Syr.a. • •
Com- ' I:a!;a. - .

K-manra. .

CA110
16 o'i6 a

3Í7.»o a

tVl'4;
S395
S.i-*j
.«tj.-o

1S670
3Í76O

.1?6?»>

i$66o

$r?5

ff.^o
ÍI.IO

ôSfjoo

tS ilí
S.lPo

rf-.í."-

16 ;'S
JÍ73--

5395

5390

•UÍ..O.

F. F. Ccntr.il. . .
l.. 1*'. Leopoldina
P-C-rra a dentro . .
Cabotagem ....

Total ....
.D-sHe i"
Mídia. ...... ... •
Desde 1
Mídia.

Kmbaroues fm 3 -
E. Unidos. . . .
Europa 
Cabotacetn ....«'a.v
Pacifico
Kio da P:ata. . .

Total ....
IVs-le i"
Desde t" dc julho.
Existência em a. .

iS3
3.6-t*

. 1.222.0:

MATHIZ : Rua r.ncno. Aire-, is0 (i° ';
r.nii.u). RIO DH lANKIKO. Cana i

Postal. 710
KI1.1 M.r Kua Santo Antoniu. 6j (i"

andar). Santos — Caixa p'ost»|1. aa4-:.
End tc'»c.r "ROClIAt-VUlA".

Preçbi" por \$ kilcs. n-^ Uio:
íypnt Americana Europeu
.'. . ie»S*o'i a loS-too io$5oa a .qín^o
3. . i3S_!ob a iS?6*-o iS5'.*;o _\ to-japo
4. . i??joo a l7$Soo i7$"òo a íf-.*.'on
•. . i6$6oõ a 1"âooo I7$ooo a t7*4oo
6. . if-*onn a in-t-ioT iA$,*-o(i A (1-S3ÜÓ
;. . i5$.íoo a 13^900 15Í00.1 a 16S3Õ0
5. . t4*r"f> a 1 s?noo 15$000 a 15$ 100
o. . 1 lS*íoo a MÜMOO i4$3oo a I4$70d

Mercado FIRME.
.Viiía — Cates consignada para Pan*

tos. conhecimentos e corrr*»])onden-
•ia devem ?er ep-Jfrrctdos k MAT1ÍIÜ

.1
2-$.-6;| -'..'".771.I to$7ií' -'-.$iío
íi$5So 11Í836 18J89.1I 195303
íoSsinl Uf835] iSíor,*! lSÍ43o

JÍ-60
iÇ$8,l
I6$i39
15S4ÍÍ
l434ol

4.P4»

Pnrlnlin »1i- t *-f.-.» ni-tren*'-
Preços dos Molifio 9 Rio

i*t -1. d.. ¦* •¦"-*.-- .•K*'- *t
Rio, t>~v-ier ft W»rr;nl Co*»" ¦*

Stiltana -4$?-.'
C.illia -.,5i>o
Lutetia -íS:».»

19SI05I l9$Sl.l| 17Í-".o|
6 . .1 1751.691 l7S97ãl '«A-' I-I- , ,| i6$643 17Í260] i*.Shtoj
8 . .| l?$5-*l| l_$5-*4l ISÍ0I3
9_._.| I4Í5-3I i4$-9Í:_«3ÍJ9í;._

Mtrcado FIRMEr cafós inferiores
ao typo tf mirtu depreciados, com gran*
de Üifíercnçâ dc preço, relativamente.

CAFP? A CHECAI!. SEM NEGO-
CIOS. — .-). .'. da Costa rereira —
Soiint, De Robcrtis.

PINTO, LOPES & C.a
nuA oos nÉXEoictixos

X. 25 — KIO.
Com missa rios de

Café, assucar, mscteiqa e
cereaes

li. do Kio
8, 10, íS,

Pitas idem,
Coii.n.erctii.*.
Urasrl, .-

¦ ly-finy
Loterias N

200, 
M-nns Ü. Jcronvmo,
Pitas idem, mo, a.
Pitas idem. io»"*, a.
l):*-is idein, 100, v

días, 
Fiaç-if. e Tecelagem

gria, 50. a- ¦ .
'ifl-rnt-t^cs :

Manuf. Fluminense,

lo llrasil.

QC5000 •

q3$oo'o 1 i
i8o$5oo 1 £
2Ón$000 i *

Í4$ooò | 2
8^?oon •¦
S6S3601 •
875000 . !

SPjooo ! I
I _.

JO0$OO0 
"

Escriptorio i- nrmazem : |
ULA ACHK \. 15 |

Cuix» l»ostiil a.095 |
Toi. X. 6.S0S?

— RIO DK JANEIRO. —.
Comniissnrios dc cafí-, cc-;
reaes c tuals gêneros—He- í
icbeiii cafés flestlnndos &"

prnça de SANTOS. |Escriptorio cm Santos. ?
Fazem adeantantentos so-1
bre os conlieçimcntos quc _,

lhes são consignados. ?
Resposta iinnieiViita -

n qualquer consulta. .
d «45 I

•lili;il»lliliili.|iilirtiiliilliiiiiliiii 1 1 ia ti ni m a im

I«• i3 '¦ -
.-'.*-«.3Í4.
444.f.St

Ainda hontetn. no irixio dos traha-
lho». est» mercado apresentou-s» -m
hoas cond.çôts de firmeza, com^rceu-
lar proc::ra e re«ular quantidade de
-Mii 1 vtn.ii. ten lo sido effcctiiadtis.
dt manliã». transacções de J.331 sac-
c-s. ir.»s bases de r :$jor-. o anierrcailo.
e I5$90O, o europeu, por arroba, pelo
typo 7.* 

A* urde foram real-zado* necoc:os
de t .806 saccas. aos mesmos precus
da manhí. frrhir.do
po*»'<;l.o inalterada.

ASSUCAR
Tnlradas em 3- 3-/5S sacc?s
Desde i": íS-853 a«tos.
Sadas tm 3: i5-oío saccos.
Dt.-dr t'r 34-Oto ditos.
Existência cm 4. dc tarde:

A?.cons o
Entradas em 3: 5.:$ fardo-»,
Desde t"' 504 d tos.
Sjidas en -1: 1.768 fardos.
Prs.lrr 1": 3.833 Mios-
Kxistchc-3 cm 4. de tarde:

fardos.
Posição do mercado: estável.

' IJT.W»*--*
Trimeiras sortes. . 3-^Sf"

Apólices
Uniformizadas.
O. dn Porto . .
C. do Thesouro
p;v. Ümissòís. .
lt • *-»t--> ua l.o.i*
via

r; i-.spirito ban-
to

ií. de Minas Ce-
raes

;:. kío tro-
pular). . . .

do K:o. . .

OFFlr.r.TAS
V.

Ii-ir,
Ditas
Pitas
DrtkS
ItiUs

dem. r.-.m.
de 1000. ,
idem. nom.
de íb. 20
itlcni. nom.

95

500$000

975S000

90-500

4SJS000

ac-k-os.M
rosiçaj do

mercado em

mercada: Firme."CfTAI.Cir::-

ttranco crystal- . . $t)ro a
Idem 3* sorte. . . $830 a
Ctystal amarelo ... ¦ Xin
Mascjv.ní.o 2740 a
Mascaro. - Sí>io a
j» jíc:o, branco. - • -5S50 a

ert»ies.
; Med:aro.
I rau*s:a.

34S.-.00 a
3iSjoo a
;r$soo a

$<ióo
Í9**o|

$;8rr> jS53o
«âio '

noi.sA
\UNHAS

Aptili-rs r
Obras do Porto.
C do Thesouro,
¦t)i*a* idem, 1,

ico, 3-I, a. . .

. Ditas dc 1917- .
; Ditas i-ic-n. nom.

Pitas de igi4. .
Pitas iierr., n.-irr.
D.tas dc 190J,

iiortador . . .
•!* X'c:'.ií-

rov
rr Pi-.»-

polis
Ditas de Campos

•jft-.tr :
Urasrl

j 1 a»oura. . . .
j Con-imerc-a». . .

075$tMK>, Ccn.n:erc-o . . .
9;9$ooo -Mercantil. . . .

t i*,r"v,i--'a do Tl'o
jS^Sooo Grande. ...

40.434

3;ícpo
3-*?o*>i
33Ç000 ^
rSSooo j

 I92$090

245SOOO
r?o?ono
1871500
190S000
l9/.$noo
JOOÍOOO

io^Sooo

?poíooo

re6?ooo
».04$000

-í-SíSooo
lO*.*i*.fJO
TSaSooo

270$ÍOO

Porlugncs . . .
Predial do li. du
Kio
... dt* Sêgtitófi

1 Integridade. . .
Hrar-il
tJ. dns Proprieia-
rios
C. dt E. Perrt:¦ Min,»» S. Jerc-
nymo . . . .

j Rt.íc Sul Mineira
] Goyaz

AOrte do liras 1
Victoria a Minas

¦ir 1 ectaos.
Alliança. . . .
Viç-ense . . .
luta
S. Ferir». . . .
Amtrica Fabril. .
Corersvad'- . . .
Conf. Industrial
Pro*?. Industrial
Fiação e T. Ale-
gria

5,t,„..' ní«ra Pastor. . .89$ooo ptIropoijwna . .
jo;5oco| -'¦ ÜtriTSBt:
jooÇoooi Docas da- Ilahia

j Docas dc Santcs

i50?ooo

io5?ooo 8s$ooo
4.-.?ocio
8o$ooo

aas$òoo —

!«;5ono
f.-J.,rn

8;5.-oo
54S0OO

40?ooo
aoSor-o
50*000C>.*$000

rio$ooi
1íoSooo
ao">$ort'.
! icÇtío
6io$ooo

l6n$ooo
IÍS?-"*0 1

rsSíoco
XS3JOOO
i3c$ooo
:gc$ooo
2Ó5$ooo

Ditas nom.
i.*! eHa- X.

Ilr-sil . .
Te,:. r Co

7açln. . .
Cm-, r.-arrr--
lnrl. Flainit

do

inoSoco
fifoSnoo
i93$Õoo
iqoSooo

9n*í-*joo
505$OÓO
505$o»ro

Nacional dc iMoa*
Rem. . .

Carb. Ararangua
Debcntitrcf :

Docas dc Santos
Tec. Carioca . .
Manuf. Flumi -

nense ....
Cerv. lírahma. ,
Tre. Corcovado .
Ktlnséatica . , ,
Prog. Industrial
Tecidos ^. Fe
lix

Atnerica.Hnbril.
Mrrc. Municipal
Tec. Mageense
Sanlo Aleixo. .
Santa Helena . .
liscnla dc Ki.gc-

nharía de Por-
to Alegre. . .

Mineira Auto-Yia-
Ção

In.l-i.-i-ial
rista. ,
Letras :

Ranço do Rio de
Janeiro. . . .

ÍSXI-EOIEXTE
DA

Cam*

I4o$ooo
90IÇ000

2U$000
200$000

I95$oao
aio$aoo

2O5$000

1S0S000
205$000
soS$oòo
iSoSooo
lííoíooo
ror$ooo

5So$ooo

I00$00Q

iSrrSooo

75$ooo

2I2$000
I95$ooo

aoo$>-3oo
aooSoÒn
ro4Sooo
^oj$ooo

íio$ooo
aoiSooo
ao6$oõo
150-íooo

2oo$oon,

500$POO

tiindola de 'Mello, i rez c 133 p*t--'-5!
Lima & Filhos. i...i- rezes, si v]te"j'
e so porcos; Oliveira. Irniaos cr *-.<
200 rezes, 17 vitellas c '64 porcos;
Fructuoso Sertorio Portinho, itt rt*
zes; Francisco Vieira Goulart, :* :t'
2es e 103 porcos; Basilio Tavares &
Pires. 130 vitellas c 209 porcos; Aa-
Busto Maria da .Motta. 61 port.-.': r, r.
de Oliveira, 3 porcos; rernandes ,-
Filhos, So rezes. Total; 9°3 ""*"
198 vitellas c 903 porcos.

MARITIAUS
VAPORES ESPF.RAP0"

da Prata.. "Rio r\e lane!-

I

Frcdcrick

6o$ooo 45$000

190

ATiFAXnEGA
Esta repartição arrecadou, hontem,

a imp-^rtancia de 328:aoí$ooo dc ren-
da. sendo 82:6.'o$4io em ouro 
i4t;670$59o em papel.

De 1 a 4 do corrente foram arreca-
dados 1. i_»o:527si,i; .

Em cgual periodo do anno passatto
foram arrecadados i;oi,t:S0t$36i, sen-
do a differença para mais, uo corrente
anno, de ii6:025$-;4.

A O.VRXE
O»! VrADOURÒ DF. SANTA

Abatidos hontem: 466 reri-s.
tellas. 11 carneiros, 4 cabrito
porcos.

Rejeitados: 9 tl<-S rezes c
Vendidas em i*anU Cruz:
NO F.NTRi-.POSTO DK S

Foram vendidos hontem:
c i]3 rezes, 33 vitellas, n

cabritos e o.*i parcos.
carne:

r-A

citrz.
3.1 vi-

5 c 95

2 porcos.
42 rezes-
mor.o.
4W. .3>4

carneiros.

Prrços da
Rezes  . jS-ooo
Vitellas :S3oo
Porcos 5500
Cabritos. ..... 2$ooo
Carneiro* jSpoo

NO MATADOURO. — Oado reco-
Ihido ai Matadouro dt Farta Crnz
para a matança 1e hoje: 501 bois, $2
vitellas, T2o carneiros e ito porcos.

STorK"; NOS CAMPOS — Du-
riscb Sr C._ 353 rezes; Cândido Es

Rio
Rio da Prata, "Oscar
Portos do sul. "Anna". , . • ¦
Nova York. "Vaub:m". , . .
Portos do sul, "Oyapock". . . ¦
Rio da Prata, "Ilisliland Locli'. •
Stoekolmo c eses., "Annie John
son"

Tortos do norte, "Pc.coni*. .
R;o da Prata, "Re Vittorio". • ¦
Portos do norte, "Rio Macanhau
Rio da Prata, "Andes". . . .
Portos do norte, "Imperador .
Nova York, "Thowald Halvorsen
Portos St, sul, "Servulo Dourado"'¦" Ha prala e eses., "Higb
Pride"

Inglaterra. "Colona"
Rio da Prata. uFrancrs:a". ..
Gênova, "Principessa Mafalda •

VAPÒUF.S A SAI!'
Injlatcrra c eses., "Caran;.ob".
K-o da Prata e eses., "Vauban..
Nova Orleans c eses.. "Canrp
Portos do rtorte, "nania". **
\ retona t Poma da Areia

lena". . -¦¦*.* ^ * ' '
Macau e c*cs., ''Itariba**- . •
Inslalerra. "Hrnhtand I.or--. ..
Porto AUgrc e tscs.. "Itatitisa
Gênova c eses.. "Ré Vittirw .
La_run» c eses., "Laguna". . .
Peioias c eses., "ItapacyV .
Ponta d'Artr.1 e tscs.. "«o"

rarar.azui e Itajahy, "I.ucar,
Portos do norte, -Macapj - -
Portos do norte. "Gurupy - • ¦
í^guna e eses.. "Anna". -. „k
Nova Vork c eses.. "Sergipe.
í'íjuinan,.'.'t',!n c tícs., '"-V*^-*5

Montevidéo e eses», *":-""„ •
Bahia c Aracain'. "Iui?í«» • ¦
Rio ("aai-rie do Sal, "Ada . •
Santos e Pars:iaçui.
nbau" *„ - - *

Portos do norte. "Ceará . ¦ •
Santos, •Imperador". . ..-¦ _¦ •
Inglaterra. "Hur..3:t;I
r.mratula e ç__ -.
M***rítevíáêí**» ~*T*'¦""''-r"'."
Nápoles c t.-rcrtc, -Fi».-.*'"-"-» •



B*_H»HW'>Fffl*i*»^^ "" -r»' "¦ " — --,w;-

CORREIO DA. MANHÃ - Sexta-feira* 5 dè Dezembro-de 1019

It. 8

Club GymnnHtloò Portuguez
*-"' . '¦-.-¦_ a. l-iMembro, as i,

Domingo
¦j de Dezembro, aa 14

lioras REUNIÃO INTIMA
lBiré?,o «08 Srs. sócios, com o

'ití^Ub^a, Srcrelarii^

,,(,... otnTI^JP-'-
í.0,1... CAI'.:« lalK B

D1SC1UÇAO
1 - - in do corrente,

Quarta-feira.- lo.^ao MMt_ ,.
Èlciqfio <lo *>o?';;t»( 

pede 0 compa»

;.ecr.:. »qj:•,.!.•¦:¦'
"1.IÍKPHÍTÜBA 

MÜNIOIVAL

CONCOKUEMÇIAJA.U 
IU.U-

rr_ niii.it.!>-»' 1. ,..' . no -ornai

Srilí-Ôp^f 
"O ra„,,eW;,

nal d" VV-ÍV-J, ., __ O procurador,
%X:X B. de Ascvc^.^

'«BÚKB'V*J COMMERCIAL"
rüPBESIÍNTXCÇÍI E C0M'
lu MISSÕES

/.„„ ¦/,. «««««WA»'. 8 - wb*

Incumbe-se
Alugai- administrar casas, re»

lueüeia, juros de apólices,

IZ ,„ Io" de aposentados, com-

, . < viula <•*' imiuoveis e, de
'mercaclòrias, pb.r conta» própria e

,lc ,crCC*Ír°-% 
módicas. - Os di-

Ur Qiifl'*.i.i ac Mou-
Ferreira. (lr H»55)

Coniiiiissoes.
redores
.a e *¦/

CONS.

ger

GER.:- 1>A ORO.:-
de julgamento, as

secr. :.
(lf i.|S66)

lime. ses
1 horas. — *-' Kr

Pactuou.

H.XII.Y CMIli
a-," CONVOCAÇÃO)

ri vice-presidente cm exercício
convida os srs. sócios a compare-

c2'è,i 110 dia 7, »s 19 horas, para
.,,, a«seinWcã extraordinária, com

__Salmlér niimeró, elegerem o pre-
StlMr __/.*,,„,„„_. Ci dVI/mn-

jo, i° secretario^ »fL..',5,?i-

PVIV »Ò «AliPBRE?

CRUZ AZUL 'PATYENSE

Esta associação religiosa faz
«ciente ao publico, que por moti-

d forca maior fica transferida

,,.„,, o dia de Natal, a festa < a
\' S da Conceição, que M*'.i

rcaliz:,r»se a 8 do corrente. -.-

fJlMASOADE DA VIRGEM

MARTYR SANTA LUZIA

\*,i sacristia 
' 

desta Egreja re-

cebciii-se prendas para o leilão,
nu dia da festa. 13 do corrente,
em 11111 coreto armado cm írente
i Egreja. (3»?>

il

^^0 QÜE MAIS PREFEREM AS DAMAS ELEGANTES j

f HgWB H---L **r\ f* I \fè=£*!/ * *i-——-CxBÍ

'-JH_5*__í^^_ís^^^r^is5^k:- ^ ' _____5 B

¦H

fcj-MH-—.'

físsim como as golfas do oroalbo refrescam os botões das

flores em dias quentes—assim refresca a pelle o delicioso
Pó Graseoso (IlE-IDEb, enDotoendo, ao mesmo tempo, as
damas que o usam, em uma exhalação de fraqrancia primo-
*•-.  rosa

lín.cos íntruduefores para a rtu*.er.ca do Sul MENDEL & C.IA

Representantes autorisados-ENRILE & PICASS0

Rua 7 de Setembro, 193, sobrado - Rio dc danen-o

Maeliihá Singer
Vcnde-sc uma cm perfeito estado;

ver e tratar, das io as j lioras, á rua

15502)

Urodonal —^ j
E O TABACO \ I__-_fl

#¦,__>. 4^ízn!f)@; 1 ¦

[iiii// -- - •"•a-laJ-l»'*»-!-»'^^ O

1o? BI
KCteCff$-3_8_l»£-l---TO-e^

O tabaco é um veneno do coração e

principalmente dos vasos.
HUCIIAtU). T^fTí"

0 URODONAL limpa o rim, lava o íi
gado e as artalições - Amacia as ar
íerias e evita a obesidade.

O URODONAL permitte o charuto sup

primindo o perigo da nicotina.

Os estabelecimentos CHATELAIN acabam de ser nomeados por Sua Santida-
de o Papa Benedicto XV, fornecedores de seus productos do Palácio do Vaticano.

Agentes geraes parn o Brasil

113, Rua General Câmara - FERREIRA & VASCHY ^ Caixa (lo Correio. 624

Professor Gabizo io(», casa 10.
d"

Salas e quartos com pensão
Aliiginii-.se salas e quartos cum pen»

tão a pessoas de fina educaçÃo, ein -."isa
de» família de lodo u tratamento, á rua
lladduek I.olio ll, 1S0. (I*" 1484?'

Salas e quartos
Alugam-se cnui n)itiiiiii pensão

fresco, vism pnra o mar c Santa
reza. lt. Cândido iMcndcs, 65.

ar
The»

(l} 15502)

BORDADOS
Em didos ns goitos por i]u:ilqiier

íiguriii¦». fazem-se cum perfeição! na
Notre Dame ilu Cattete. Una do Cat-
tete 554. <'• .S6?4)

IiEOPOLDlNÁ RATWAY

TREM DE PAS&EIO-FRIBURGO
O trem dc passeio que devia

rcurc-isir de Friburgo para iNi-
dtlierõj-, na a,egiinda»feira, S do
corrente, regressara na terça-tei-
"'Rio"de'Janeiro, 

3 de dezembro I MaclÜlia 081*11 SalaillC
dc .910. - M. C. ililU-r, dire-' • -

ctor gerente; (l606-

(31M)

Compra-sc uma cm segunda mão- c
cm bom estado; rua .Municipal ,.ú.

(!¦ 15584)

DENTISTA CATRAIAS
Precisa*sc dc 11111 prothctico que dè 'Compram-sc duas, com capacidade

referencia dc sua condueta, á rui Ma- para cinco ou seis toneladas; trata-se
1ecl1.1l Flórhno 75. (F i.í*i3_) I na rua Municipal 3(1. U' i55i***J

ASSOCIAÇÃO BENFaPICBNTE

DOS HMP1MSGA1JOS NO

0.1 KS DO PORTO

CONSELHO DELIBERATIVO
(1" Convocação)

Pe ordem do sf, Presidente
convido ou srs. Membros do Con»
selho Deliberativo 

'para umn reu-
uião a realizar-se no dia 6 do cor»
renie, ás ió i ¦-' boras, na sede so-
ciai, á praça Mauá «• 3. sobrado,
para preenchimento dc cargos va-
cns na Directoria.

Rio dc Janeiro, -1 de dezembro |
de mi-)» — (Ass.O — iiijcino
dc Paiva Rio, 2" secretario.

(F 1554.I,

CVlNTRO CARIOCA \

RUA DA ALFÂNDEGA, N. 97

Assembléa Geral Extraordinária

Dt» ordem do sr. Vice-Presi-
ie-nlc, cm exercicio, de accôrdo
co:u o art. 41 dos Estatutos em
visor, são convortidos os srs. so»
cios imites para a reunião de as-
sembléa geral extraordinária que
se realizará nos lermos do citado
artigo 41, sabbado, fi do corrente,
ás jo horas, paru discussão e ap-
provação dos liuvoi Estatutos, cuja
reforma foi elaborada.

Rio ale Janeiro. 3 de dezembro
le mm — A, Magno àa Silva,
" secretario, (F '5570^

COL L EGToS 1
Collegio Sylvio Leite "*
Internato, semi-iiUeniato c externato.
Una Mari;. e llarros, njii a 26:.
r*!r)-,!i. Villa U'5-'. Cursos preliminar,
firimario, secundário, coiuiuercial e
e-i'i'ci:il ile preparatórios liara odmts-
não ás escolas suporiores, com pro»
(.•rnnm.is cquuvirados .tos ilo Cótlíflio
1'edro II. Aulas de thcorii musical,
emito, pi-iiio, viíllinai e mai* instril»
mcnlos, r.mino ptatieo de linguas vi-
v,-.«. [iistmcçio militir, com direito
.1 caderneta de reservista no fim do
cirsn. CuldadoM prep.ir,ie'ão in!:l-
leetiial, com obrlaatoriedads risto»-.».!
.le estudo e alliada á cducaçSo mn»
ral, civica e religiosa, est.i ultím.i
íacuUativa e sob o ponto de vista
Mtliolico. Tratamento aie familia, sen»
fio as refeições dos nlumnos «is mrs-
eus do director e pralessores. í rão1)

NEURODYNA
Jilaruvillioso segredo vegetal.
Vida, saude», energia, perenne moci»

dade.
Cura completa ela impotência.
Poderoso rei.onslituinte das forças

phvsicas u iutcllfictiiacsi
Deposito geral: Drogaria Carlos

Cruz & C.; rua Sete de Setembro
li, Si. O'- 14676)

JV o reconatitntnte mais poíieroso
ytè IioJg conhecido

Anemia.
fraqueza,

convalescença,
O ^»*M surmenage,

Wn\ V^^* Jt rachitismo,
lymphatismo,

moléstias do es-
tomago.

A KOLA SOEL

•_e11.11.11.111 ni ni 1:111111. ni 1111111111n11.11.11.il. min m

| Sabonete * sul- |
Iphurosos de Po- |
i ços de Caldas |
| Os iitelI-OÍ*cs, combiitendo =
1 tudo quanto 6 doença ilu _j
| pelle: — coceiras, eeze- |
P mas, etc, etc. A' venda |
| em toda a parto. Deposito 5
| Geral: — Rua General |

1 s Câmara 13X. §
• % SILVA, ASSUMPÇ.vO & C. ?
j Rio de Janeiro ~-

(16S0) |
I ¦*.1HIHIH'H11.1HIHIHI'.'1.'H".".'"".""":"1""""^

m constitue o trata-
mento cia anemia,
dá forças rápida-
mente, combate o
exgottamento ner-
vos» e dit I cidez

de espirito.

ELIXIR Wiâ/
Puro vegetal, cura
certa das moléstias

das Senhoras
c Lymphalicas

(=7-2)

3? numero

publica todas as actualidades photographicas.
da semana. '

artigos firmados pelos melhores publicistas.
MOTA*® DA. SEMANA., por jfintonio Jorres;
COMM.mWTA.niOS, por Jtduasto de Çodoy;
THEA.1MQS, por Cláudio de Souza, etc*

Numero avulso $300

-

Aluga-se uma,
onde í-ü traia,
dr. Lima.

ampla, cm 1"
Quitanda 20.

(F

Vendem-se dc 2, _¦ Vi, 3
pretjos (lc oceasião. Quitand

andar,
com o , , . ...
155-17^ ' Barros & Cia.

- .1 V; a
a 1S6, .1.
(V 15565)

Para gj-yaredes swales ¦

is

Não procure mais.

*-orça, saude e juventude, só se obtém com a

DE ESCREVER
Ue 35801 O a 7< 8000

A. F. Costa
Kiuv (los Andradas, 27

(1462)

Cabello
ANNUNCIOS

PLAINA
Platna completa para madeira, cm

Ifgiinda mão; compra-se uma; rua Mu»
nicipal 3(1. 0? I55S5)

i*,»n-2V!rAnivti_«_*«K**a_***-!^^
5 MOLÉSTIAS DA MU- %
5 LHER e SYPHILIS 8
'Â — DR. I. PESSOA — S
Â DS consultas diária*, na rt'.i -Ma- K
5 ranmiape j8, das S ,is n. Lapa. p
i?tCV?<-___-|-«t^_--*KVK<»-^^«A

(.1041)

Cura racSicat)
Ila GOXORRlltóA CHRONICA
iu RKCKXTE, em poucos dias
por processos modernos, setu dor,
carante-sc o tratamento. Tra:a* •
mento phln electricidade, 606 e 1114.1
laccin.-.s je Wricbt. Assembléa n. ;
•íi. U»is n ás 11 e is á° 18 —:
SERVIÇO SOCTURXO, £ ás 0
0 — Dr. redro _!i>»::illi"i"»i ,

(F i;i64) S

I cofres mn
Iiicoiitostavelmeiito

(,

sfio ns melhores

brancos
FI.OIU-.NTINA, loção vegetal e pe

fiuuada 11. I, imr.i côr castanha, n. -.
pura eór prela, não sae e nem mancha,
evita a caspa e fa» crescer; frasco. .5$;
pelo Correio. »*$;no. 1'eiliilns a_ Joio
Pinto da Silva; tua Marechal Wona
nn n. i Si, sobrado; vcndc-se na
mesma rua ll. i?J, pliarmaçia j no
.Mcyer, rua Archias Conleiro n. 31 JJ
na 1'iedaJ-, rua Ijoyaí ll. 4"!*, phar»
macia. O* i'"5J)

ESPIRITA SOMNAMBULO
'Médium vidente c curador, consulta

por correspondência a apialiiuor ' dis»
lancia. Cartas ao professor Pedro Lei»
tào, cidade dc Ubá — 'Minas.

(F. i-.i)_S.'

(___)

APOSENTO
Prccis.i»se dc um mobilado cm casa

muito discreta e com cintada comple»
lamente Independente. Respostas eom
as condições para 

'/.. '/.. '/¦-, neste
jornal. O' ¦jM*»)

?XT ?_1XXX3r.i_*_XSLÍJXTXXp

Para Presentes
A CASA DAVID FERRO

tem eni suas vitrines uma
linda collecção do 1101.
SAS e CARTEIRAS para

Senhoras.
Rua 7 Setembro, 134;

ít;-*4)
sfri__axrczxxxzxxxxxxxx_c

•5e**«w*w«'**>'^^

m Grarsdes r-eaggjjgg

BELLO-UTIL-AGRADAVEL
Sabonete River

Vende-se nas principaes casas de
perfumarias.

l'abriea: General Câmara n.- 343»
Teixolo de l;ar|a & Gavazzoni.

(i-3/)

Pintura de cabellos

A NOTRE DAME DE PARIS
Este importante estabelecimento devendo pas-
sar brevemente por uma reforma importante
e mudança de firma, fará» uma GRANDE RE-i
DUCÇÃO NOS PREÇOS em vista da alta do

cambio. (30uS)

Mme. Ribeiro, particularmente, lin
cc cabellos com um preparado veçe»
til inoltcnsivo, dc sua propriedade.
Trabalha tonibcm com llenné; Kua b.
]o«c n. <-7, sob., próximo á Avenida
—" Ael. i.sSg, Central. (J037)

"Xadinar" Oleo que faz 'todo o ca-
bello pnr mais encaraplnliado que seja
completamente liso, não sc conhecendo
aié ás pessoas dc côr pelo cabello. —
Vidro -$000 — Rua alos Andradas 5
Drogaria Affonso Corrêa Comp.

(1* 15553)

Vcndc-se um bom sitio, eom bast-an-
tc plantação e um bom cavallo de sei-
Ia, boa casa tle palha, bastnntc acua
,1c poço corrente, perto da cstaçiioj
para melhor in firma.fui com o sr. Jono
liaria das 7 ás 11, na mesma cstaçim.

(!¦' 15500)

G0NTA00R, GHEFE Slijin
Pessoa quo tem larga pratica dn escriptorio e oecupa

actualmente logar do responsabilidade em importante

empresa de navegação nesta praça desejando melhorar

situação offerece scus prestimos & casa do primeira
ordem.

Está disponível em Janeiro p. v. Dá as melhores in-

formações.
Cartas neste .jnrn.il a Contabilidade. (F15168)

Centro IiiterinéíliariO do Conunercio do
Rio cie Janeiro

RUA SACUET, 37
End. tel. "Centro"

andar) RIO DE JANEIRO
Tel. Central n. 3360

i| Em 7 dias-24 óbitos pela Coqueluche 1!!

141, UROeOAYARJu 14

^#V^«# i
<: v »#,v^ «A

«\1 I Ai-M-)

l
GONORRHÉAS
cnra infallivel cm 3 dias. sem
dôr, usando CONORRHOL.
Garanie-se a cnra completa
com um só frasco. — Vidro,
3$ooo; pelo Cor/eio, 5$joo.
Deposito geral : Pharmacia
Tavares, praça Tiradentes. 6a
— Kio de Janeiro. (-13O

(.•.sintistica Dcmcigniplio Sar.itttriit)

0FI'liRT.\3 PROCURA

laíM^t^S.-' Mecânico habilitado eslran-

I!
L 14992

Gonorrhéa asvHa c chr0
nica — Ctira

rsd:ca! p^r novos tr.itanipn.-ns de
tsuitaáo çaran-.i.lo. Dr. R.-.ul i!o-
c''> — 7 'ie Setembro, iS.: —¦ d...»
¦- lis 6 heras. Tei. C. 1115. For
'':<" n .•«(•^"sc.i o "014" aUemâo ^

? '"-i2 exaa-.ts dc urina, p-is
S^-Cür'*-í. •«cít-o. et""» v-3^7,'

IMPOTÊNCIA
e-permalorrhéa. tic-jrastenia. Cura
«¦special certa, rápida, radical. Dr. I
r.ictano Jovine. ma S. José ;<*. t* ;
ii*..lar. dc 1 ái 5 da tarde, teleph. i
C -153. i'o-';) '

¦ • 1 • 1 1 ¦ 1 ¦ > « 1 ««««««ii.. ¦ ¦

- Liquidação de • moveis 11
Z cm Iodos os typos ; i
•_¦ Tre*;»*>5 dc cust"?! veníe a a |¦• "Miritwni Hra*s;!eir.i** — tt. • 1
-I Hv.l dn. Cor.st-.tui^ã.», :•¦¦ 5 j

* Trof. l>r. Silvino Mattos,
laureado especialista em den»

taaltiras dc v.ilc.inite ou ouro. par
ci.;c5 ou duplas, com ou sem 11'Olas,
Pira a mar.tigaa-ão perfeita; con-
certos nas mesmas, em -1 horas;
trabalhos dc ponte, moveis ou nao.
sem auxilio dc chapas (llridge-
Work) ; obturações a porccllana
s»ii*he:ica. assim como a ouro ou

platina; extracíões absolntainen-
ta- sem dòr; rivots. coroas ou
cantos dc ouro massiço. etc lona
a olira c feita de accôrdo coin
os methodos mais aperfeiçoados.
Consultas grátis, preços inoili-
cos c pagamentos em presta-
ções. 3. Rua Orogunynna ;
das 7 :is í da I.irJc. todos os aiins.
1'Iiini.- : 135.*í—Central.

(I* u-of*»

O hypnotismo, aiuc é hoje a pran
dc alavanca ela sciencia medica, es|»c-
cialmcilte no apie toca ás enfermidades
moraes c nervosas, tem uni dns seus
mais esforçados cultores no Prolessor
Spcr, liue í-c propõe a proporcionar a
qualquer aluniiio o seu conhecimento
caimnleto. garantindo a qualquer pes»
«oa provocar o iilicnoineno hypnotico
eom t lições apenas, experiências pra»
ticas 

'para 
Iodas as pll.-.ses do bypnotis»

n»o aXttcnile das o ás io horas no
Hotel Nacional, à U. Lavradio ?5
sob. lI.j.f£9
iiiemlti:,.li.ihiiiii. noi il ni •'" .'.'I'.'.'' |

I Liquidação de moveis |
I em todos os typos

rreços de cuslo! vende a _' •» Mjrcínari.i Itrasileira" — II. =
1 Kua da Constituição, 11.

(lt.3'l)*l!ll'!« 'I ,.:!.Hll.:il'Illllll ll''.':.''. ¦• t . '. ¦>¦:

geiro

Ti • i i 1 * * i i i i I- • i . >.«.i. **

CALO PE'
O melhor para os callos; encon-

tra-se á venda cm -.odss Orcsa-
rias e Pc:íuir.arias. ¦£.----">

SEMENTES DE CAPIM JA-
RAGUA' e CATINGUEIKO i

ou GORDURA ROXO
Vendem-se novas. .\' RÜA DO
OUVIDOR. 57—Casa da Índia,

(io.;)

Maurício Bicalho
Cirumião der.-.ista participa aos

seus clientes e amijo* que tem o seu
consultoria dcr.t.-irio á avenida Kia
líracco n. «3. onde seri enconlrado
is srcundas. quartas r sextas-feiras.
Tclcrhjae Xon- n. 3.-33.

Offerece-se um para montar c ajus-
tar machinas a vapor e electriciiUde,
lni!ilu3 hydraulicas, machinas fricon-
licas. etc. Fala portuguez. Oucm pre*
cisar dirija cartas par favor a L. II.
1-"., redicção deslc jornal. (F 15501'

iiiiii!
Restabelece todas ns

funeções o
Vinho Tônico Phuspha-

tado das Tres Quinas
Bittencourt.

llll. R. Uruguayanajlll

LEILÃO
tin praça, no F imm, á nu d?5 Inva-
lÍt_!os n. 15^. ás 13 hnras da tarde de
o do correníe. Vende-se o preito da
raa da Matrii n. SS, BMaír.gn.

(F 14718)

Fabrica de cerveja
Vende-se -2-x bem screditali. c-n

liear de grande futuro: para informa»
ções A rua Visconde do Ri" Brar.r»,
is. loja. com *_ sr. Pires. Das 11 *,*
ií ou alas s is 7 da e»1"- <f 1S606)

.Provas concludentes
¦Ucclaro que tendo empresado o preparado -COQUEUTHIXA"' rm

dois casos ele COQUELUCHE, havidos em nossa casa. obtive os seguin-
'" 

ícaS"minha filhinha Leliá. com 4 onnos .le edade, conV.-glli debellar
eomnlelime"tc a doença com 15 dia* de tratamento e propagando-sc .0completanieutc a 1 "«»«.»Y 

is 
-om . __„„<__. _\t e. ade. usei a mesma in-

Seaclo cSnsegu o evitar 
"o 

guinebo eara-cUristie.o c ficando 1. mesma
curada em nmro* dias. Trazendo tal doença, grandes solfr.menios pari

«w. oV,,.neis c Dir.l o» nae» grame abatiiuenlo moral ac.10 que
%&^lg^à-^&ffivlU--CUUSK', uuc considero um re-
m-dio e"l- real valor c dc cíicitos seguros.

.retropolis, . de novembro de 19.9. ^ 
portocarrero v<.,loss,.

Firma reconhecida .
Deposito gerai: Campos Heitor .. L.
Ruo Uruguaj aua n. 35. (:15o)

Polvilho moido.
Bicliroinato soda.
Parafina.
Ácido sulfurico.
íiiilitrc sódio dtipl.
Couros salgados.
Magancz.
Cesso italiano.
Sebo.

Tambores de ferro, usados,
l.csidtios fal). de tecidos.
Putijõcs para ácidos.
Barrilha.

Mica ou malacachcta, cm bruto,

)
(1117)

PÍLULAS

Bordados - Riscos ! CASA MOBILADA
dc^T^Ur1^ JSStR I ve^ÍT^a \ ^m s ~
fa"nab bala", e rajiido. Largo aie 5. .5. própria, par» casal de tratamento.
FranciKo aíe Paula,' ... 6. .- andar. \.\ vêr depois das 2 horas ala tarde

(F 137041 (l: 15541)

espermatorrliéa. neurasthenia, estreitamento ure-
thraes, moléstias das senhoras, das vias urinarias.
svohilis hydrocele. Tratamento electro-medico es-
pecicl. rápido, certo, pelo DR. CAETANO JOVINE,
da Faculdade de Medicina de Nápoles e habilitado
por titulos da do Rio de Janeiro.

Consultas de 1 ás 5. Rua S. José 56, sob. Tel.
2155 Central (275S)

Curam cm pouces dias a moléstia
do cstomagOi ligado ou intestino. Ks*
tas pilulas, além de tônicas sio indica»
Jas nas cjspcpsias, prisões de ven-
Ire, moleslt.s do ficado, bexiya, rins,
nausc.Ts, n&tulenclas, mao estar, etc.
São um poderoso festivo c regula-
ritador das secreç^s gastro-intesti*
naes.

A' venda em lod-"« os pliarmacias.
Vidro 1550o, pelo correio iS/Oo. l*e-•positsrio: Ürogaria VICTOR RUF-
rlEK & C*i rua b. fedro, 12S —
Rio de Janeiro. U0570)

'V1I I llllll I ! III l-'l l.l llll 11 I "^

i Liquidação de moveis 1"• 
em todos os typos |" Preços de custo \ vende p

? "Marcenaria Ilrns-íeira*' — II, "" Rua da Constituição, 11. '
(i5oo"i ;'iiiiiii .lliilllllll.. .";

XAROPE PEITORAL
—DE—

Garvaiho Ferreira
Fste poderoso xarope dc Fcdegoso,

Angico c Alcatrão dc Noruega, cura
radíííalmcntc bronchites, catarrlios

chronícos, tos^í-p, asthma, coqueluche,
tísica pulmonar, constipai;óe?. roínjui*
dão, etc. Vcndc-se na pharmacia l;cr*
rcíra, á rua do Hospício n. 11-*.

(lí 1-,59-D

SRS. MÉDICOS
• Aluga-se bom consultório por SoJ
mensaes; na rua da Uruguayana n. J.
:" andar. Ha tclephor.c, electricidade

« c salas dc espera.
ti 1*190.1

014

CACHORRO Casa de calçados
Vende-se om Terra-

dc Baerendy 39-
iva; rua Con-j Passa-se um» ni rua Haddòcfc Loba

(F I353s)«376; trata-se na mesira. (F 155S0)

Legitimo, allemão '5$. medicamento
e applicação. Cura radical da gonor-
rhèa o^S. Hydrocele, cura garantida
sem operação e sem dôr ?oS. Feridas
chrontcas 60$. Operação dc hérnia
500$. «Médicos especialistas. Andra-
dis ;j de 1: ás : c _* ãs 4-

(F 1557:1.

PLATINA A 21$ A GRAMMA
Ouro. jóias com brilhantes, pedras

| precioias, camelas de penhores c r»ra*
ta. de so a ido réis a gramma, com-
pram-se! c quem mais vanlagrns offcre-

1 cr ê na rua Buenos Aires n. ji6, an»
í tiga do H*»spicin, officina dc ourives
1 e lapidação de diamantes.

(e *? = 5*)

Grande liquidação
'1^£: Cl

G
Aluga-se csplenilido cônsul torio. ern-

vpr.ier.terreriír molitlado, por ¦$¦*$ mer»*
f^cs. no 1" andar da ma Umguayana,
I t I. II: telephone, c.cctririibide e
silas üc espera. (-: I-J-SÍJ7.I

hapeos <lo senhoras
l_.\ prc5!«iç'"e5. chapéos a 10S, is5. ^oS

i c 25?, hc!lo sortimenra ao rigor da
. moda. 

'cm seda. gane. fiió c palhas. Só
i c^tc meu. c todos pzla metade dos pre*
t çns. Aproveitem e visitem a chapela-
Iria Pavid, íua 7 Setembro jij, sob-,
[teleph. ?i*»f> C N. Ií. Acceitam-se
i éaoommcnâi» for ouo.q-.icr figurino.

(F i_6ai)

lt
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COKRFTO DA MANÍT.X - Sexta-feira, 5 do. Dezembro dc 19 lí)

ESPLENDIDOS APOSENTOS MOBILIADOS•*-^ filial IDO HOTEL VICTORIA I Diárias desde 4.S00O
MAIO N. 35 — TEI.ISIM10NK. CENTRAI. 4703 — DKRRONTD 1)0 XI1KATR0 MU.VICIPATi.

RÜA 13 DB MAIO

VENDAS EM LEUJO
Leililo dè penhores

Em 9 do Dezembro do 1010
SIMON EMINGER'

55, Rim Ijiiiz do Oumões, 55
Leilão do todos os pi.-nlio-

res vencidos com o iiriizo do
12 mezes. (P 14282)

vi-

•1 !i

LEILÃO DE PENHORES
•* Em 12 de Dezembro de 1919

CAMPELLO & Cia.
Rua Luiz de Camões n. 36

Das cautelas vencidas, po-
dendo os Srs. mutuários rcs-

gatal-as ou reformiil-ns ató ú
hora dc começar o leilão,

(3007)
> t— -

.Leilão de Penhores
¦ j Em 5 de dezembro1 M. GOMES & C."

13, TRAVESSA DO ROSÁRIO, 13
Das cautelas vencidas podendo
os srs. mutuários REFORMAR
ou resgatar as suas cautelas ate á
liora dc principiar o leilão.

(2201)

PRECISA-SE 
dc uma empreitada pa-

ia serviços domésticos; rua llud*
dock Lobo.=3-'. (I''. 15559>_Ç
TjAKA o Uio Grande do .JiüT— Pre-
X cisa-se de uma empregada nue
queira il' para o Hio Grande do Sul,
acompanhar uma (amilia cum cinco
creanças. l'ara tratar, na rua Copa-
calunia n. 8n,i. dr 136.4) Ç

Í" 
JliliUSA-SU de uma copeira e ar*
. ruinadelrn", assrimla, que durma

110 aluguel;
31"

General Canabarro
(F 1540--) C

empregada
nara todo o serviço, cm casa de

lamilia, á rua Conde Leopoldina, 51,
S. Christovão. (b 15405)¦ P

TJRECISA-SE de uma

1JERC1SA.SE 
de um pr.equçiio ou

pequena, mais uu menos dc 12
onnos, para serviços ligeiros cin ca*
sa de 2 pessoas; rua Conde de Irajá
tí. nu — Botafogo. (F U7'4) Ç

unia criada, parn' lo
i53«5) C

PRECISA-SE dc
X serviço dc duns
pequena; rua liarão de
11, 55, casa 12. Fabrica

unia moça
uas senhoras, cm

para
casa

ITrasslminga

(F 14832) D

KEClSArSE dc
cpzinb

da Veiga. 4

Lí
JT cozinhar e lavar; na rua Evaristo

PRECISA-SE de moçns que
1* íiuibain tiniballiar com por-
feição em macliinas tio ponto
a jour. Olficiiias ilu Cnsa Ratto
Rim Gonçalves Dias -17.

(F_151S.ll
IJRIÍCISAM-SE 

ile garçonnctlcs (cai*
. xeiras), para restaurante de liplÇ*

dc i" urilem, á rua do Cattetc 11. 2;4.
(!•' 14831) I.»

PHEQISAMrSE de 2» ciistu-
1* reiras, muito habilitailiis,
110 atelier da casa Rittto. Rua
Oòhçálves Dias n. 57, 1° an-
dar. (3063) I)

Empregos diversos
A 

LUGA-SE uma mocinha de boa apa-
recia paar copeira

45$. Trata-se pelo tcl, ('. 3100.
(F. 1557; ) r>

ACADÊMICO 
ile Engenharia — l're-

cisa-se de um para leccionar ma*
thcniatica cm um curso particular;
rua Larga 11. 136. (I- 14029) P

PRECISAM-SE 
dc moças com ou

sem pratica para trabalhar em
fabrica dc balas. Paga-se bem; _ rua
Santa Alexandrina ti. 110.

(F 14781) D
de um meio official
á rua da llclla Vista
NOVO; ( !____ I'
dê ""

dc sabonete, á

1ÍREC1SA-SEdc torneiro
01 JCni;.

I" 
>RF.CISA-Slí
. dc sabor

n._i03, loja

PRECTSAMV.SEaprendizes de
Paulo Frontin 11.
(cito Barata.

menino; cm fabrica
rua da Alfândega
l_LI5373).-D

meios oíiièiaes v.
marceneiro; ú rua

5, esquina de Pre*
(lí 1478.1) D

(14014)

A LUGA-SE tuna sala á rua Uru*
_ri. gunynnn 11. 170; dá-se piefcrcn*
cia i üfficilia de prothese.

CP 15539) E

rua do

commodo
casa
198,

AliUGA-Sii 
um coinmnilo liara

paz solteiro, cm casa de familia;
Lavradio' 11. 108, sobrado

_ _ d'.. 15563) :E

A'LUGA~HI', 
um sobrado na travessa

tio Senado, com 4 quartos, 2 sa*
Ias, etc; iiiloriiiiiçào na rua da ns*
semblca 117, sobrado, sala 3. , _

(I'J5S49) E~\ 
LUC..VS . itin escriptorio. na rua

_T_l Sete de Setembro 11. iS_.
(F 1492(1) E

A LUGA-ÍF, boa paiede dc' c_qu.ua,
_C%. para nnuncios ; trnta:se na rua
Latira dc Araujo 11. H7;,, . ..rtlr_i.Si3).l\

A LUGAM-SE bons quartos dc fren*
_C\. te; avenida Rio llranco 11. 35 A.
¦_ tilar, _[ I53'5>. AV
\ LUGAM-SE no centro, av. Mem

i"\ dc Sá, Praça Tiradenles, ruas da
Carioca, Saude e Santa Tlicrcza, pre-
dios ile construcção moderna, de 3. 4
c 5 quartos c demais dependências, ile
200$ até 700$; outras informações na
"¦Empresa do Povo", r. dn Senado
11. 36, teleplione, Central, 867; Uni*
niiss-0 módica. O' [____] ':'

ALUGA-SE 
um bom quarto a cn.jil

sem filho; rua Senador Euzebio
ti. 25.', sobrado. (F 11786) h

A LUGASÈ.ümibom iittnrto dc frente,
jt__na rua do Rachuclo i_, i.l4.„ ,,(F 15386) E

Implorando a caridade
ANGELA PECORARO, viuva, com

86 annos de edade, completamente
céita c paralytica;

AMANCIA. viuvn, com 58 annos
de edade, qtmsí cega;

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e além disso doente c sem ninguém
em sua companhia, recolhida a um
quarto;

BERNARDINA, 74 annos i
CARLOTA, pobre velhinha aem re*

;ursos;
ELVIRA DE CARVALHO, pobre

cepa e sem amparo da familia;
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada;

ENTREVADA, r. Senhor de Mat*
tosinhos; 34, doente, impossibilitada
de trabalhar, tendo duas filhas, aen*
do uma tuberculosa;¦JOÃO DA CRUZ — Menino cígo,
paralvtico c mudo, sem recursos;

JULIETA e EMILIA, duas po*
bres irmãs.

LUIZA, viuva, com oito filhos me*
iòris; ,. j

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha,
•.cm o menor recurso para a sua sub*
iistencia; ,

SANTOS, viuva, com 68 annos de
;dailc, gravemente doente de moles*
lias incuráveis; ...«-,.

VIUVA DE UM JORNALISTA,
fcem o menor amparo;

THEREZA, pobre ceguinha sem au*
silio de ninguém.

I

VINHO
PHOSPBATADO
Y de WERNECK.
.ANEMIA" 

LYMPHATISMO
DEBILIDADE

SALA 
de frente. Aluga-se uma bem

mobilada, a avenida Mem dc Si 25.
(!¦ 14413) V

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SE 
pr

da rua lie
quartos,

por aoo$
njain'11

salas, etc.
LUGA-SE'11 desci

Resposta para

í loja n. ns
Constam,

(-' 15564) r

ALUGA-SE 
uma sala independente,

para descanso, cm easa lie senho*
Íris.

(lf
Nesta
I5j8j) Ç!

A I,UGA*SE, na praia de Botafogo,
A. casa com 5 quartos, _• salas, sule-
ta, banheira, etc; informa J. Pinto,
rua do Rosário 11, 142, sobrado.

* O1' 15534) G

ALUGA-SE 
a loja cum boa moradia

parn familia dc trataniento, na rua
do Cattetn 341. Vendei- a installação
dn loia; chaves Cattete 343, loja. Para
iralar. rua llenjamin. Constam. 133.<iu5__A__S

A l.lT<>A-Slí, próximo a Marquez dc
j\. Abrantes, um grande prcdlo com
vastas accommodações; tem garane; in-
formações com J-, Pinto, rMn Uns-Ho
n. 142, sobrado. (F 15534) G~i"LUGAM-SE 

buas salas c quartos
_C\. beu mobilados, com pcnsüo, perto
tios Ijnulins de mar, na rua Ferreira
Vianna-40. (F 1*1240) G

^MBBaPWMMHBWB EõEMBaUW "Royal
UMi-iinim,»^

jVíacljiiia de escreve^

ÍU- m__\\\\\\\\\\\\___\__\\____Í_3&»í^

___\\\m \\\\\\_t____\\mK__\\__w \\\\___m

MODELO 10

A'

ALUGdoi;

ALUGA-SE, 
cm Senador Vergueiro

casa dc 3 pavimentos. com seis
dormitórios, tres salas, banheira, etc.;
ihfdrriinçcJes com J. Pinto, á rua do
Rosário i42, sob. (F I55J4) G

A" 
PPÁRTAMENTO mobilado c com

pensão, aluga-se, cm casa de fa*
milia de tratamento, a casal sem fl-
lhos ou a rapazes de tratamento; rua
Darão de Guaratiba 29 (Cattetc).

(F 14699) G
"LUGA-SE, 

em casa de familia, um
lis quartos, com pu sem pensão,

isal sem filhos ou a senhora de
tnilo respeito, á rua Bento Lisboa 6,
Cattetc. (F M693) G

~A~LUGA-SE, 
n0 Cattete, casa de 2

A pavimentos, com 4 quartos, 2
salas, banheira .quarto para creados,
fogão a gaz; informa J. Pinto, Ro-_
sario 142,- sobrado, (F i5534)_Gi
' 

A' LUGA-SE." cm casa dc familia de
A tratamento, uma esplendida sala
bem mobilada, com pensão, perto dos
banhos dc mar, a casal sem filhos, li |
senhoras ou cavalheiros distinetos.. a
rua Pois dc Dezembro 11. 32 d:la-
mengo). (F 14723) <¦:

./_ LUGAM-SE, a casaes dc trata,
A mento, uma sala c um bom 1
quarto, com todo o conforto e opti*
ma pensão; predio
dim, na

LUGA-SE nus immediaçõcs da
pniia de Botafogo boa casa para

familia de tratamento, com .1 quartos,
2 salas c todas ns commodidadsc. por
,15ò$ooüJ informações liirt;»"» S. Fran-
cisco 14, sobrado. (F i-Iijj?) G

ALUGA-SE, 
uas iiniiiediações do lar-

go dos Leões, casa eom tres quar-
tos, duas .alas, quintal, etc.
mai;5es, largo dc S. Francisco

infor-

sobrado. '_ 14937) (.' 
a\\íI//a

rodeado cie jar- I
rua Dois dc Dezembro, 124, .

no trecho situado entre as ruas do
C;ilH'if e llento Lisboa. (F 1.1790)G

no Caltctei casa com
jUartos; 2 salas c porão habitavel

com 4 cointnodos; informa .1. Pinto, á
rua do Rosário n. 14-» sòlK-idó. /

(1- 15331) G

ALUGA-SE,2 quar

A.RRUiMAREIRAS, 
copeiras e co-

peiros, cozinheiras, meninos; etc,
para casa de 'familia on pensão, obtém-
sc facilmente, tclcphonando para a"Fmpresa do Povo", r. do Senado 36,
teleplione S67, Central. Pessoal limpo
c com as melhores referencias.

(F 15387) I-»

Ím*RmoRES 

S
da Bélgica j

VENDEM-SE, já pòlli- jdos; cores differentes o di- j
WM1UIU11U_ -vcwns dimensões; grnndol
 ! stock. N

-'A LUGA-SE uma rapariga só para I \\_._ lASSEMBLlSÁ, 33 ffl
A cozinhar. Informação r. General prjei. \\\
Roca. 93: JE.i,56i7) H 

-Ccl. 
C. 5494 B

(COZINHEIRA 
do trivila variado, alu*

J gn-se uma por 50?. Trata-se á r.
Frei Caneca, 3S sob. tel. C. 3'9°•

 13577) D

PRECISA-SE 
dc um casal, sendo a

mulher para cozinhar c o homem
para jarilineiro, c que entenda tam*
bem ile chachra, á rua Corroa de .-;;
n. -i—Sniita_ Thereza. 'i-(I' I5405).jj

PRECÍSA-SE"dc 
um moço dc iS an-

nos, que saiba collocar stores e cor-
tinas, á rua Senador Dantas n. 95-

CF 1557i)_u

liasas e Gommodos
Gentro

ALUGA-SE uma grande loja, ser-
A vindo para uma pequena fabrica
c tem um corre,lor ao lado.. tem 5
bons quartos, tudo 180$; intorina-sc
rua Visconde de Itauna 311 • Telcph.
4811 Villa. U*_j4»09) bi A LUGA-SE, cm Ilotafono, casa cc:u"4"LUGAlM"SE 

casas: no Andarahy, I £\. 7 quartos, 2 salas, 'banheira, aque*
A - salas c um quarto, 51$; Al* cedor, etc; informações com J. Pinto,

2 quartos c 2 salas, | na rua do Rosário 11. 142, sobrado

A I.UGA-SE, cm ponto sau lavei .le
£\- Botafogo, optima residência ile
dois pavimentos, com seis iln-.nit.vi-is,
duas salas, salão. copa. banhe.ra, ca*
bmelc, aquecedor e chácara: Mil..riu-
ções com J; Pinto, na rua do Rosai iu

ji^ 142. sòbrano. __ i_ ij,1 G
A LUGA-SE, cm Ilotafogn

A LUGA-SE perfeita .
X3L pa i: pratica, para casa de trata*
incuto, na Empresa ilu i-tiv.o; !'••¦. ¦'
Senado n, 36, telcphone, ( "Jtrai Sur

(P 15587) B
empregadas dc

cozinha c
outra para arr.iimadclra 011 nma sec-
<•;,: com referencins; ná rua do Sc*
AUGAM-SEconfiança, uma ; paro

nado 1., 3&1 telcphone S67
(1'

Central
Í55«7) B

A LUGA-SE um moço para cnzinliet-
ru para casa dc familia, com pc-

«Hiena pensão ou casa ile conunercio.
Marrecas 11. 42 quarto ni.24* . _,

____. 15 509) TI

deia Campista, - .,- - -
106$; Catumby, 4 quartos e 2 salas,
2105;; T. os Santos, 3 quartos e 2
2 salas, 180$; próximo á P. da Bati-
deira, -• quartos e 2 salas, nuV, Sao
Francisco Xavier, 3 salas c 4 quartos,
230?; informações, r. Sete de betem-
bro 143. sob., sala 7. Sá * Ç.(F 14914) S

^ 1 aiuliir &
121-Hiiii da Assembléa-121

Pura Niiial e A.nno Novo,
aeccitam ainda algumas
emcommondus em liou-
pas lir nucas, Bordi'-
dos, Pinturas, Aluio-
fadas, etc.

Muda-se brevemente
para a

A LUGA-SE cm Copacabana, cas;
X\. ra familia de tialainenlu, com treo
quartos, duas 

' salas, quintal, jordin ,
etc; informações, largo dc b. íran
cisco n. 14. sobrado. m; ^

xcl
CF

LUGA-SE cm
lente can

salu5, jardim
AU\J\ii\--HC4 

VIU - -"I .

lente casa com cinco qur.rtos, unas

Informações,
14. BÕhrndrVv

mais
largo dc S

Copacabana
) qur.rti
comnnididadcs

Francisco 11 •
(F 1-in.w) Ij

IJKECl-iA-bti 
ahiKiir uma casa con-

l fortavcl com ou sem contrato,
uelo praso nunca inferior a um anuo,
no Leme 011 Copacabana, que tenha
no minimo cinco quartos para dormi*

informações com Jose hennn,
dé Marco n. ,8. (F 1461a) "

Tudo tem um fim, prliíòl-
polinente se su trntn tio coisa
íiieclionicii.

ISntrctiiiito esse fim porto
sei- levutlo 011 mats rum pto
limito. 15! ò (juu Hiieccilo cem a
niiuliina du oHcrevor I.OYAIi,
Modolo 10, conhccltla no mun-
do inteiro como n i-ainlia ilas
inacliinas tle useròvur.

— CASA EDISON —
KK) — Ouvitior, 135.

s. r.ui.o — s. Bento, ea
( Casa Orteòii).

Í1AUIA — CuiiHcllicli'0
Dantas, -li:.

PEÇAM CATÁLOGOS
(_;<.ao)

pa- \ LUCVA.M-SlCi no Andarahy c. Al*
-TA. deia Campista, Hes casas coni 2
iliínrtos e 2 salas. 1211$, c duas com 6

quartos e. ... salas cada unia. 35o*011"
novas); informações, r. Sele dc_Sc*
tciuliro 1.15, sob., sala 7. ,S,S "r [.• ,

(!• I49i-I)_L

LUC.iVSiv o predio ila rua Ccuo*
ral Silva Telles 11. 50, coitiplc-

menti* limpo c rcforiuailu. liara ífaitil*
ha de tratniucnto; nluilticl 150$; as
chaves estão ná itiesinn rini 11. 3' !
trat.i-se á rua da Aiíainl«.a n. '7.1
(loja). (F_i4<>i'f') L

ALUGAM-SE 
uma salame quártoVna

rua Luiz Bndjosa 11. ijl. Villa
Isabel. '(1' 15520) L

1'0|< -¦:
ilo liovet

. Tratai

tono;
rua 1

Avenida Kio Branco. 17a
(LOJA)

onde encontrarão
bonitos presentes .---para

estas festas.

Teleph t W.
0499)

_¦_¦__-_—mmmmm^g^gg

Saude, Praia Formoza
e Mangue

"LUGA-SE
A .
commodidades para
informação, rua da
sala 3.

casa na rua Mar-
tm
famíliapequena

Âssehiblóá n. H7*
_ (F 15549) '

QUARTO.—Àliwa"sc 
iuu. cisa de t,o*

do socego. 73, rua .Mnitnty. Man-
Kue. (b 14924) 1

1 -itlMPUA-SK iiiiiii cim"""*
v^ tia fatnUi»! no pctimetit,
den ile 1'iu.ctúlnni, porí-nt ,;. |
para bniün, (J preço nüo tin,
t\_ RlODttí. t'.1tt.ls C|.|| ra-ii,
Ins a Cclino, rua Chile u.

/MPMrR.V*Slí:unia boa itu~
\J tro dc tctrlitin arlfi..-,
j.s n 100 ein lopar rcconiicci
Ènüdnvclt ptírto de egreja, >- ¦
IücouiüijíIo. Prefere-se Drjen
Ijitjro, josó Ijyitino, Piraistinu
riio de Memtuita, etctc Kiaeim-
ta-fe aó com o proprietário, i ,
Freire, tua Ferreira Niilitv ti
Novo. | (!¦', ,
jffi.OMIT.RAS dc prc'dios ê v
V.' nttalnurr bairro di cidin!
f.iMtilia dc trntntiieitto. Vcml
preêoB cniumndo.s. IÍi.ji 1 '
n. Ho, sala í>, Cândido. <\l 1
,4 tti.Yil-IÍ.VSK nté 6; comi -
\J c|. 2 salas _•' a 3 quar:
centro ile terreno ou ciiinuln
|,crlu da esláçjo ou boml, atí
nho di- Dentro, caria» :i K.
Fiorn n. 86 K. du Eiisciilió >!.
^___ {__[_

TfFANlC.MA -- Venile.se _._n.
1 Farno ile Auiocdo io;, c.™¦ _r qii ar tos etc, c terreno v>
ia x m tn. Utdo im perfeito
com todas as c-vír, hy;-. iun
condiçüoa rnsaavd».

Ver c tratar tias o an meii
. (I;. a

Í)UE1)10, 
no centro ,i.i"',i

dê-se com contraio ti .-<-•-.
tu; negocio directo c íêrioj ti
rua 1" dc Março n. S,,. <al;i
diilo^ 11'
TJREPIOS c terrciins ,- •: ¦
Jl cular i.'il.'cações pura ci
Inrnal dò Coninicrcio, pata

_ (.}[_

'V

A LUGA-Sli, cm Itariio
1\. ftt, casinha por -S?;
cont J. Pinto; Rosário i4

O.REIJIQ chi
.1 lia. Vende-se
cisco Xavier, ti

dc .iltatliii- i Jlarço, So, sala
Informações I

ibttraUoi
155.V) 1. ÕREDIOS; yenden

A LI.JGA-SK, 110 Andarahy, cana cotn
_Cz\. 2 qnartns, _¦ salas, quintal, etc.
por i-'o?; informações, largo dc Sao.
Francisco n. 14, sobrado;

(i( 14933) r.
A LUGAM-SE diversas

J.\ ChrisloVÜo; Informa
Assembléa 11. 117, sala

Catumby, Estado
Kio Comprido

A LUGA-S1C,
JfX 4 quartos,
ma J. Viiuo,

cm Çalumhy. casa com
2 salas e quintal; infor-

Uosario 142. sobrado.
(F 15535) J

A LUGAM-SE dois hons quartos',.bem
_C__. arcjailos, em casa ile nma senho-
ra só. a moças ou rapazes; rua Itapiru
11. 287, 2" andar. U; 1-1724) J

(F 15534) G

ÀLUGA-SK, 
em Botafogo, casa com

5 quartos, banheira, aquecedor,
i porão habitavel. com 5 commodos, etc.;
1 informa J. Pinto, na rua ilo Rosário

11 142, sobrado. __ 15534). G

ALVC

JITKSTRE Fiação e Preparação —
Jl. Deseja collocação cm unia Fabrica,
não faz questão de ir para o interior.
Hua Bispo Lacerda n. 49- Estação Dcl
Castilho. F. Clianas. (F 15,142) D

,\ LUGAM-SE bons e arejados apo-
ri. sentos, jiara casaes, á rua Costa
Bastos n, 29 çpnisão). (F 14162) b

LUGA-SE uma sala mobilada c com
pensão, para rapazes de respeito;

á rua Senador Dantas, 23.

com .
Senador Dan-

_(F_i528.|)_E
mobilado, com

iltciro,
casa socegada, telcphone. 24, rua Cos-
ta líastos, continuação ila rua tio Re-
ictidc. (F i?2|.1) ';*

LUGAM-SE pur 65? c 70$'bons
comtiiodos com teleplione, 110 lar*

ALUGA-SE 
um iiuarto.com pensão,

a um rapaz só. Rua
tas, 23.

ALUGA-SE 
quarto

entrada independente,

X)REC1SA-SE ile bom carregador pa.
-í. ra carròcinlià dc mão, informa-sc
á Rua Riachuelo 419. (F. 15C04) V

go da l.apa•MarauRuapc.
esquina da rua

(F 15241) E

DI5SEJA-SI. 
alugar griuide

armazém para casa de Im-
portiu-ão, mais ou menos 10
metros de frente por -10 du
fundos, ás ruas Visconde Kio
Branco, Visconde Itauna, Frei
¦Caneca, Camerino, Vruguayn-
na, Av. Passos, Larga, Santa
Anna, Praça da Republica,
Gomes Freire ou outras ruas
espaçosas. Dirigir cartas para
o Hotel Avenida, quarto 27.

(P 14881)E

471

ALUC7 O

~T*LUGA-SE 
um quarto com pensão

A para moço solteiro; rua da Lano-

A LUGA-SE um quarto,, çom pensão
A para moço solteiro; 

' '"
sobrado. (F 15629) E

rioca n. 47. sobrado.
Vua da Ca* !

(F 15261) E I

ALUGA-SE 
perita cozinheira para

o trivial, trabalhando mesmo em
Botafogo. Rua Fernandes Guimarães
11. 20, casa 6. Ordenado dc 511$ a 60S.

(F ;14.55);__?
A i.UGAM-SE boas cozinheiras, mo-

x\- cinhas c outras, honestas, -fieis c
da roça; pedidos para Pavttna, iE. do
Riu, a Agenor Portugal. (Enviem sei-
lon). (V 14581) B

lavadeira, para dor-
precisa-se dc uma,

pouca familia; rua Nova
Rio Comprido. (Itapiru).

(F 14635) B

y-tOZINHKlRA

í
niir no aluguel
casa
I,uiz,

COZINHEIRA
\J Delgado 

' — Na rua General
dc Carvalho 41, (antiga

Industrial), precisa-se de uma cozinhei-
•a que saiba íazer a comida, trivial,
çm fusão a gaz c para íamilia pequena

(F 15330)
T>RECISA:SE dc uma empregada

:ozÍnhar, dc preferen*
rua Bulhões Car*cia estrangeira.

valho n. 105 — Copacabana..
 15380)

JRRCISA-SE dc uma bôà
ira

Canabarro n. M03-A.

TI
afian-

X çatla cozinheira, a rua General' Engenho Velho.
(F 15303) B

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira

para casa dc pequena familia, á
Av. Jlcm dc Sá n. 117. sobrado.

(F 14720) B

agjQ9tt;.3naimfc_area*iai_fctt.^^

Sé 3 dias Sé
é o tempo preciso para curar a go-
nhorréa mais antiga e rebelde com a

IHJECCÃO lü
I

Os corrimentos das senhoras des>
apparecem no 1° dia de uso.

Á VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS
(8403)

PJIEUMATISMO
as d ô res desapparccom

cm 5 minutos.
LINIMENTO MARINHO.

Ilua 7 do Setembro, 18G.

(18.1S)

A LUGA-SE em casa de fomilia es-
_[__. .trangeira. dois exctCIcntes com-
modos com ou sem mobilia para se-
nhor dc tratamento ou casal, na rua
Pctlro Amcrjco 16, teiephone 557;..
Central. _V _i.|So5)_(.""A~.LUC.A-SE 

um quarto dc frente, a
_[\. uma senhora só, cm casa dc ou-
tra nas mesmas condições, á rua Dr.
Sattaniini ti. 130, casa VI. Telepho-
nc. Villa, 3055- O' '"l8) G

A LUGA-SE quarto bem mobilado,
.íl. com boa pensão, a pessoas dc tra-
tamento, cm casa i'|; todo socego; rua
Corrêa Riitra_i54- "úi35.3-7 —."A"LUGA-SE 

magnífica chácara' com
A boa casa de moradia; á ladeira do
Ascurra 274, Laranjeiras; mais inf"1" . -¦¦¦ , ,„.. gs
inações á rua 7 dc Setcbro 182, sobr. A LUGA-M*.

 (F 15635). G XX"VlUGXTSE 
o exccllente prcdlo 83

X\. da rua da 'Passagem; chaves no
84; trata-sc pelo telcphone 'Sul 3170.

(F 13634) '-¦

"LUGA-SE 
nas Laranjeiras casa üe

rAivhucntos, com 7 quartos, j
salas, copa, despensa, jardim e quin*
tal; informa J. Pinto, Roíario 142.
sobrado. (EJ5534) G

A LUGA-SE um magnífico quarto nio-
A. bilado, sem pensão, a moço do
conunercio ou cavalheiro dc tratamen-
to; rua Andrade Pertence n. iS.

(I;j5-l3i)_t>

ALUGA-SE 
uma sala com 3 janelías

de frente, rua dos Voluntários,
Botafogo.

(F 14807) O

LUGA-SE, em .Botafogo, casa com
quartos, 2 salas, banheira, aque-

cedor. etc; informa I. Pinto, á nu
do Rosário n. 142, sobrado.

(1- 
155.14) <•

~A'LUGA-SE, 
cm casa de familia

jTJl franceza, uma boa sala inde-
pendente, bem mobilada', com pensão.

Haddock
»4 LUGA-SE, rm transversal á Con-
A dc dé Bonifiin, casa com 2 quar-
tus, 2 salas, 2 quartos para creados,
banheira, .centro ile terreno, pequena
chachra; informações cotn J. Pinto,
á rua do Rosário n. 142, sobrado.

(F 15534) K

ALUGA-SEPilar n.
na rua
tarde.

casas cm bao |
ção, rua da,

(F 13510) L

iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiiiniiiiiiiáiniiiiin1!";
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A IíUGAM;SE. 110 Mever, S. 1'rnn*
A. cisco Xavier, Rocha e outras cs-
tações, cas:nlias com _• quartos, - sa
Ias c outras ã ccqtii ni o d lições; de t|o$,
100$, 1 io?, etc.; informações máls
completas ol)têtu*se hoje inesiuo, na
"liinnreáa do Povo!', r, do Senado 36,
tel. Central, 867. (E i'_588)',ill

Predio mvn á rna i
Üm á rua loâo Alv.;:
de), com jK íjuarti-
du 1:000$ tncusai.
Uma ' avenida cru
novas, junto a uma :
rua 'Souza lfranco
bel).
Vm com 5 quartos
nheiro Guimarães,

Assini como temos mais pr
renos bem localizados; trata
nida Rio llranco -5if sala io
MANDO ALVIM. 'F

ahtgar, comp1*111',
bypnlliccar tun

cüadc? Procure J. 1'iiilo.
Rosário 142, sclirntlo. T
,\'oilc -2969 e Norte 41 fio,
pro tem compradores-, hon.-
e capitães parti empresai
mòdieoá. págãm-se imposi
t;*.iii-se negócios nas repai
tlcracs g iiiiiiiiciit.ti-r,.
QH'10 OH fazeiiilola. i 1111
U 1.111 logir nlto c saudável,
e casa. Proferc-se na l!uha
do Brasil. Cartas com preçi
ções á redacção deste jornal,

ij:põo$
55 ;boo$

60:000$

! 22 loooS

01182'

,4 LUGA-SE um bom predio á rua
-TI. Marechal Machado Bittencourt 11.
105; estação do iRiachüelo. As chaves
no 103. (F 15217) M

rua Barão de Guaratiba 34, Cattetc.
..- '(F 15319). G

"Á~LUGAM*SE uma sala c. um quar-a .¦..-'->-- - casal que trabalheJY_m. to mobilados ._
fora ou dois moços de tratamento
gar cxccillcntc, pcrt.o dos baiino,

de todo respeitei. R
(F

mar, casa
ycliá Martins 6o.

^LUGA-Sl-f

lo-
dc

Sil-
15032) G

trat-T
mui-

:, em Botafogo, casa
com 3 quartos, 2 salas, porão

habitavel, com 5_ commodos, banhei-
ro, aquecedor; ínformaçrt** "im J.
Pinto, Rosário n. i42, sobrado.

 (lí 15331) G
"A 

LUG"AM"SE. completamente inde-
A. pendentes, um quarto e saleta, com
ou sem mobilia, a casal ou dois rapa-
zes, junto aos banhos; beco do Rio
n. 58, Cattete.  __ 15350) G

a easa da rua liarão dc
52; está aberta; trata-se

S. José n. 19. das 3 ás 4 da

(Fá 153.3j)J5

ALUGA-SE, 
ã casal sem . filhos, em

casa de pequena familia mineira,
parte da casa, com todos os perten-
ces; na rua lladdock Lobo n. 57.

(F 14782) K
A LUGA-SE, cm Conde ile üouifim.

i^. casa dc 2 pavimentos, 6 quartos,
5 salas, saião, banheira, etc; informa
'. "Into, á rua do Rosário li. 142. so-
brado. (F ij.i.M) K

Haddocli Lobo, ca-
] com 7 quartos, 4

habitavel. banheira, etc',.;
1. Pinto, á rua no

l.UGA-SE. em Jacarépaguá, á E
JZi. Irada tia Freguezia, 03, tuna das
melhores vivendas, casa eom todas as
coinníódidadcs, inclusive In/, electrica;
ponto dc bonde no portão; á casa
está aberta ilas 7 ás 16 horas; para
informações, á rua do Ouviilor, oi.

(F 15022) M

CnERlilíNOS. V-mlciii-i
i. lente local, a partir dc
perto dc Ramos, a d.n.ie:
laçõès. Tralar na rua IJ.
11; 99- (

ICABELLOS

A~ 
LUGAM-SE dois quartos c

de frente, bem mobiladof
tratamento; avenida
Pensão Mauá. 

Central
(F 15422) E

cavalheiro dc
mento, um magnifico quarto,

to bem mobilado, com optima pensão,
luz clectrioi, telcphone e todo o con-

sãTas'.íortn: muito perto dos banhos de mar
bom do Flamengo, ná rua Buarque dc Ma*

í. cedo 44. (afM!;

ALUGA-SE, 
110 Cattetc, predio cum

boas accommoilações, a vagar; in*
forma '. Pinto, á rua do Rnsariò n.
14;, sobrado. ((F 15534) G

A LUGA-SE um grande quarto, rua
XX do Cattcte 112. 2", para moços
decentes, com pensão ou sem, casa il

ALUGA-SE, 
cm casa estrangeira,

sala de frente, mobilada, com pen
são; rua Didimo 11. 1 (ma do be
nado). 

ALUGA-SE 
o sobrado da

Cattetc n. 246, com

ALUGA-SE o novo e
(F_i543o) iEj
espaçoso

gncio;
mesmo

mazcm7op.imo P«a qualquer ne* j A LUGA-SE
Sant'Anna 100; trata-sc 11.0 f*. 4

rua do
quartos,

salas, despensa, cozinha, fogão eco-
uoniico c quintal; estã aberto; tratar,
rua Sete de Setembro 11. 182, loja.

(1_'',9£5)_G
com

familia ^_"a lugá-se,
A 5 quartos
nheira,

(F 15330) G
Cattcte, casa com

ialas, despensa., ba-
aqi!.:i-nlor; informa J. Pinto.

Rosário 142, sobrado. (F '3534) G

PRECISA-SE 
dc boa cozinheira,

que durma 110 aluguel; ordenado
•toSooo; rua Uruguay 11. 391,

(F 
14938) B

RECISA-SE de uma empregada,P
pequena familia, í
81 — Botafogo.

rua Marciana
(F 14800

PRECISA-SÉ 
de uma empregada

para lavar, cngommar e cozinhar,
para um casal, á rua José Bonifácio
11. 65. Tod. os Santos; quem não es-
tiver* nas condições c escusado pro-
curar. (F 15174) g

PRECISA-SE 
de unia perfcita_ cozi-

nheira rua Silva Manoel 74-
(F 13240) 11

"ORECISASE dc uma cozinheira, a
l rua Voluntários da F.ttrin, 334 ¦

(F 14667) B

rRECISA-SE 
de Úm cozn

55» liatalbão dc caçado
nações das 10 ás -- '——-

da Pedro Ivo 11. 33

zinheiro no
rcs, infor-

15 horas, á aveni*
— S. Christovão.

(F 14620) B

PRECISAM-SE 
10 cozinheiras, 4

copeiras, 3 chgommadeiras; rua
13 dc Maio n. 40, loja, Rodrigues.

(F 15463) D

0FFEKECE1SE 
um homem porlu-

guez, muito trabalhador, para to-
mar conta de sitin ou fazcndola; cn-
tende bem dc lavoura, criação c tira-
gem de lenha ou madeiras. Chácara da
Floresta 73, G. 17. (F 14052) -t'

VFíU5RECE;SE um rapaz, de cor,

qual-
Tel.

¦5334) D

cumprchendcnilo um ponto de
quer serviço; rua d/) Cattcte 277
703, llciiti Mar. (F

r>REClSA-SE de uma criada, qne
I lave c cozinhe o trivial e durma

00 aluguel. Rua Dr. Borges Monteiro
.'. ao. Engenho de Dentro.

(F 13803) D

PRECISA-SE 
de cozinheira c lava-

deira para casa de familia, que
¦turma no aluguel. Rua Pr. Maia l.i-
terda 104 (Estacio). (f 15614) U

P
-01

RECISA-SE dc uma creada para
cozinhar, lavar c passar, peque-

familia, na rua S. Christovão 11.
.Ordenado sn$ooo. (F 14678) u

PRECISA-SE 
dc umn cozinheira pa*

ra casa de pequena familia, á
Kia Torres Homem n .105, casa III.

j.jlliiiliililliliiiillliiii|iilllllil!iililjiiiii|ii,lii.iiii.'!ii|j
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ALUGA-SE 
uin bom quarto, cm casa

de familia rua iMáranguapc 16, 1".
(F 152761 li

ALUGA-SE 
uma

são, a casa!;
co 171), 2o andar;

na
boa sala com peu-
avenida Rio Bran*
quartos a rapazes.

(F 15288) 1-

ALUGA-SE 
uma sala bem mobilada;

independente e com janella para a
rua, coni ou sem pensão; á rua "do Se-
nado n. 108. (I? ix^o.O IC

' 
A LUGAiM-SE salas dc irentc e quar-

._•__ tos -mobilados c com pensão j ave-
nida Gomes Freire n. 7. '

(F 15300) I'-
.,,. ......  consulto*
rua da 2\sscmblra, 77.

(F 15375) -E

' A LUGA-SIÍ uma sala para
río medico;

Cattcte casa
quartos 2 salis, .binheira, etc.

(F 15401) 3S Iiiformnçflos, largo de S. Francisco,—•_ 1 
^ sobrado. U' l4^*/i,iiV"TTUGA-SE 

üãs Líiranjei-as casa
_C\. com 2 quartos, 2 salas, quintal
e mais commodidades, por 144Ç000;
informações largo S. Francisco. Mj
sobrado.

"" ' ]U1 lll(ll.l'V .TI ¦*¦asas, em qualquer bairro,! ^ so_,n_\0,¦ in ajuste; r. Sele dc bc- _—— -
sob., sala 7, Sá Sr C. I A rt1-

(F 14014) S A [tlorui 
ca

A~ 
LUGA-SE. Acceitam-se

das (le casa:
mediante prévi
tembro 143, sob.. ^ 

^
* LUGA-SE o predio á. ma Frei Ca*

A neca n. =55, esquina ile l aula
"lattos 

próprio para armazem; as ctin*
ves estão nesta rua n. 5- ,0 trata-se
á rua do Rosário n. i4ó, sob.. Lanço
Alliança.  .__ 3o8--)_l'.

ALUGA-SE 
quarto com pensão a

moços do commercio de toila se-
rlcilãdc. Rua d'Asscmblca_32.

___ (F 
Í4937) G

V LUGA-SE cm Botafogo casa com
A 2 quartos, 2 salas.

ALUGA-SE,sa assobradada
salas, porão
informações com .
Rosário 11. 142, sobrado.

(F 1533D

ALUGA-SE, 
na Muda, caía com 4

quartos, 2 salas e porão habita-
vrl; informa .1. Pinto, rua_ do Rosa-
rio lAs, sobrado. (V 155.1^ K

A~LUGA-.SE. 
Xão perca tempo pro-

curando casas, a Empresa Life,
no largo de S. 1'rancisco n. 14, so-
iir.ulo. tiel. Norte 7 e 273 é onde v.
cx. poderá obler fl . cosa que deseja,
pois fornoce-lhe diariamente a lista
ile todas .as rasas vasias existentes 110
Rio de Janeiro, ¦¦( I' t.|9.l'i) K-

A1

cncoinnien* j (ormi,--;Js, iargo ,lc
por 125$. In*
S. Francisco,

(F 14037) G
cm rua transversal á

asa com 2 quartos, a sa-
Ias; banheira, etc^ por 2iio$ooo; in-
fnr-iiacões largo S. Francisco n. .114,
sobrado. 

Francisco
(F 14935) G

0FF1ERECE-SE 
uma moça para casa

de familia dc tratamento, não faz
questão dc ordenado, quer que sei.l
tratada cotn consideração. Quem pre*
cisar, tenha a bondade de procurar a
rua Thcreza Guimarães, i.t. Botafogo.

(F 15333) D

1}REÇ1SA*SE 
dc boas chapeleiias e

boneteiras com pratica; paga-se
5$ c 6$ por dia; rua Visconde ltau-
na 11. 153^ H '54*18) I)

1 
JRECISA-SE um carregador que

tcnlia carrinho. I.argoda Carioca
8, loja. (F 1536S) D

AUUÇA-SK 
unia sala ricamente mu-

milada, com pensão, ;_ casal, a
rua Visconde dc Itauna n. 257,

(F 15186) E
\ I.ÜGA-SK uma sala de frente com

_i.__L ou sem mobilia para um rapaz sol-
teiro, do commercio, cm casa dc fiiint-'
Ha seria; rua Lavradio i8_i, sobrado.

(?.' 13 :9i|5 *.)^.E_.
,\ LÜGA-M-SÉ salas c escriptorios ;

li rua Gonçalves Dias n. 56, sob ta-
do. Teleplione SSi, Central.

(!•' 14725) E
A KUGAM-SK uma luxuosa sala c

J\- um quarto bem mobilados, com
ou sem pensão, em easa dc pequena ta-
milia, á avenida Henrique Valladarcs
11. 23. Tel., Central, 1915.

(F 14717) K
sala dc frente, a

Utn cavalheiro distineto. em casa
;lc família; avenida Henrique Valia

opgjqos 'of 'u saiüp
ntlazem situado no

rrciros n. 17.. próprio
para negocio ou grande deposito; cha;
ves no sobrado; trata-se á rua do Kò-
sario 11. 160. IV 14311) E

A LUGA-SE uma
a\. utn cavalheiro
de familiai

?l (or-H A)_

ALUGA-SE 
o, ar

becco dos L*erri

dar.' 
.Oluga.-sè

mento, sem

(F 13618) -lü

114.Sá

bons quartos bem mo-
bíiiados de frente a sr. dç trata*

pensão. Avenida Mem uc
anilar. (F. _________) E

7ÜGAJSE esplendida snla ile fren*
bem mobilada c com cxccucii-

te pensão, a casal .'iu a ou 3 rapa/es
diMinctos. Rua Senador Dantas m,

 
'(F 15625) _E"A 

LUGA-SE um bom quarto com ou
á rua Ou*

ALUGA-SE 
uma casa em Santa The-

reza, com 9 quartos, 4 salas c mais
anmninilaçõcs, tendo bom quinta]

jardim: infofiitarncs
cisco 14, sobrado.~A 

LUuA.SE."proximo á Gloria, casa
A assobradada, com 4 quartos, 2 sa-
Ias, banheira, jardim, quintal, etc; 111-
formações, largo de S. Francisco ¦-

14, sobrado.
A LUGA-SK na praia dc Botafogo,

A casa dc dois pavimentos.
quartos, 3 salas,

largo de S. Fran-
(F 14935) O

(F 14935) G

'^LUGA-SE, 
em casa dc familia, um

-CX. bom quarto de frente, a pessoas
de tratamento, à rua Paysandu' 177-

(F I53DU t

^.lallllijailIllnlllIlllillHlialllIliIinaalianli II.IIUIIC
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A LUGAM-SE, em Botafogo, tres ca*
A. sas. uma eom, 2 quartos. 2 salas
c mais commodidades, 300$:; outra.
4 salas, 7 quartos, etc., 51111$; outra,
2 salas c 5 quartos, 350$; informa-
ções, r. Sete de Setembro 145. snl>.,_
sala 7, Sá &_C_ (Fj49U.)_G

ALUGA-SE, 
em S. 'Christovão" casa

com 4 quartos, 2 salas, banheira;
informa 1. Pinto, rua do Rosário 11.
142, sobrado. (F 155.H) \i

DÜS

LUGA-SE. em Itapagipc, casa cpm
tres quartos, duas salas, banheira,

niliital, rtc; informações mais com-
t>.,.'-i. largo dc S. Francisco 11. ij. so*
brado.  (F 14936) K

A I.UGA-S'E, na rua Haddock Lobo..
A casa assobradada com 4 quartos, 2
salas, banheira, jardim c quintal; itl*
formações, largo de S. Francisco n.
14, sobrado. (F 14936) K

LUGA-SE na Muda, boa casa asso-
radada com 4 quartos, 2 salas,

quintal c mais commodidades. Infor*
inações largo dc S. Francisco 14. sob.

(F 14936) K

AM

BRANCOS ?.
tiva 1
TAURa- ftt

maravi- M
tiameme \f

Voltam á sua
com o uso do
DOR SOARES,
hoso tônico alem

primitiva cor
RESTAURA-
este
de iii

perfumado, faz desapparecer
caspa em tres dias, não cou-
tém nitrato dc prata, dá aos
cabellos brancos a sua cor na-
tural; á venda cm todas as
boas casas. Vidro, 3$ooo. pelo
Correio, 5$ooo, (Fsiog)

;a-se"

(F.
TTI;;XI)E-SE cm Jacaré-"

> terreno de esquina, n
m. dc frente por 06 de í
rua Mario i. üreçb^ 2:001
sc com l.uiz, rua S. Pè(
saia dc frente,
^.TENDE-SE por 35 con

V dc chácara, coni 22 mel
frente e ijo de fundos, cm {>
davcl (bliaiá mineiro), etnit li
mar de varias fruteiras de valo
jardim c gállinlíeiros; tendo nc
dl) terreno solido predio com
9 quartos, copa. c.ozinha, bani
agua quente e fria c todo o .
pira familia dc tratamento.
minado a luz electrica, e ten
mais 11111.1 casinha com 4 e--
Está livre e deseinlaraçado iii
üniis. rfira ver e tratar t. ¦ ^
com •) proprietário, á rua *

Miaycr. Largo da Apparccida.
de Cachamby nu dc Josc l.on

(!•' 1

ido

-rt^rtfè i

• fENDdvSE uma cisa a
V tlade 54. P"r .l!oòò$i

Trata-sc cm Nictheroy, rua
Frias. 206. d'

ALUGcompletamente
parte de um porão

independente, a
rapazes ou a pessoas que não cozi-
tilicm cm casa; rua Baruo fiem Uc-
tiro n. 11S — E. JCnj;- Novo.

(K 14,-87) Jl
A 'liUGA*tí.lC o bom predio, com boa

jT3L chácara, da rua Carolina Santos
n. 33, Boca do Matto; trata-se no

•11. 3S> e nào sc aluga a pessoas doen-
tCS. (F I34O.J) .Vt

AI.tTC..VM-SK, 
em casa dc casal sem

filhos e decente, um quarto e sala»
a casal nas mesmas condições ou (bus
cavalheiros de trato, na rua Imperial
n. i~m. Meyer. (F 1544O ^í

A l.L'Ci.\-SK a casa da rua Ciuilhn-
.-TX mina Gammon n, 588 (casa 1),
Mstrada do Norte, estação dc Kainosj
tem todas as conímodidaclcs; preçn
50?; irata-se á avenida Rio Branco

Companhia Perseverança Jn

"VEXDI-.-SE 
pequena casa

V terreno 5.50 :t .13 111.; 4:
Diutiysio Fernandes ti. 50.
tr.i. (•'

EB

¦
ítaTENDll.-SE um bom predio n.t

V ção ile Ramos, com todo o co.
to. á rua Custa Mendes 140; preço
ralissinio! é bom v.r. (F 155.17'

XfilvXDlíSE-lioá 
"iisi "lia 

r.
V' Vieira 40, E. de Quintino h

yuva, com i quarto, 2 silas, ¦!'
iifiit.i agna. pnr .lo"'?. (b '-õ.1.'

rt \V'1EÍjiÜE-SE por 4 eintos de
casa com _• salas. .1 qua-tf

. ...ha; terreno e jard'111; tral_*_ii
Fagundes Varélla 162, Piedade;
mo á rua Assis Carneirn.

d_its
Fr.

I"1

1 AKGO
Xj llonoi

A LUGA-SE, próximo ao largo da
A Scguiula-Feira, casa com 4 quar
tos, 2 salas, banheira, aquecedor, quin-
tal c mais conunòdidndçs; informações,
argo de S. Francisco 14, sobrado.

(Fjj.93.6) K
.4 LUG.\M-SE. Informações cõmple-

A tas e exactas dc todas os easas
vasias c a vagar do Districto Fede-
ral, obtem-se na Empresa Life, largo
ile S. Frnu.jií. o 11. 14. sobrado, tcl.
Norte. 

"7 e 273. (F 141)371 K

A~ 
LUGA-SE; em transversal á nia

Conde de P.omíiin. easa com 3
quartos, 2 salas, etc; informa J. V

ternacionar. Chave
lado.
T"ÍAIGA-SE, na

hacara
_(3o8.l)

Franci

to,

lado, com pensão,
pessoas; trata-se n

200.

i"Y sem mvocis
vidor. it'

e pensão

QALA.IO casa

com 6
banheira, aquecedor,

jardim,-quintal, etc; informações, lar
go de S. Francisco n. 14 obrado.' 

(F 14037)

LEÕES — Travessa
a.norina 45, cm casa ile familia

um bom quarto mobilado, para uni se-
nhor do commercio; trata-se ate as 2
hnras. (b 14698) S,
T»RECIS.\~SÊ de um bom. quarto,! _________-
X com mobilia ou não, nas iiinneilia-i A !*1 i.*»-"-- '¦

ções da Gloria, Flamengo ou Curvello.
Respostas nesta redacção, a M. K.

(F_i5556)_Ç
boa

Rosário 142, sobrado.
(F-1,5535. ]i

A LUGA-SIÍ, em «ra ile familia ilê
A. tratamento, uni biim quarto mobi-

para
rua

uma ou duas
Mariz e Har-
(jt 15544) K

Had-

PREC1SA-SIdeira;
LUGAM-SE, barato, sala de fren* so|)railo.

dc uma
cuida Mem dc

(F_ISl'l9) 
'•

Áhiga-se uma com pensão cm
IO easa dc família dc todo respeito,
a uma senhora ou casal nas mesmas I
condições, á rua Riachuelo 383. sob.. |

(F 15001) K 1

te mobilada, e quarto sem mo-
' • casa dc família:

A
bilia, Independentes,
rua Senador Corrêa ti. 37. entre »
rua Paysandu' c a praça S. Salvador,
Cattetc. (F 137-16) G

Tel. C 1059.
T]>AN110S de
X> lí nata

mar — Aluga-se
trocar roupa. Kua
informações, telep.

(!¦' 1521

quai*
Santa
3311.1

¦-) 1;

Paga-sr -io*. (F 145S3) 11

Tf>RECIS.VSE de unia enziniteira 1%
_l ra pequena familia. que durma cm
casa: ordenado, 45$; trata-sc á r. Gon-
calves Dias n. 4. casa dc chapéos.

(F 15542)

II.

I!

nORECISA-SE dc uma arrumadeira!
1 1* de uma ama secca; paga-se bem,'
á rua do Senado n. 36, loja.

(F 13587) C|
T>RECISA-SE de uma boa cozinlici- I
JL ra para casa dc pequena fami- I
lia e que saiba lidar com fogão
gar, na ladeira de Santa Thereza
-.li. H _i_l____]

a

n
"ORECISA-SE de uma cozinheira,!
JL pata casa tle familia. á rua Aris* \
t;dcs Lobo 11. 66. (F 14758) B ;

Fibras: Tecun, Caruá, Pacopaco
e Canhamo do Chile.

VENDEM-SE na Casa Raul Senrík
— Rio de Janeiro, Rua Visconde de
Inhaúma n. 63 — S. Paulo, Rua Libero
Badaró n. 201 — Buenos Ayres, Calle

; Moreno n. 927.,
""¦ (íonio')

_"1AS.\S VASIAS — V. Ex. poderá
\_J obler bote riicsmo completas infor*
inações tle todos os bairros, inclusive
cealr... casas dc 100S, 120$, i;.;S. 20,,:.,
nte 500S000, ilirigimlo-se a "Empresa
do Povo", r. do -jenailti ..'>. teleph 867.
Central, mediante pequena- connni-ssao.

"LUGA-SE uma sala de frente, in-
_C\. dependente, em casa de pequena
familia com oti sem moveis c com ou
sem pensão, a uma senhora de todo
o respeito, na rua honres Cabral 4."
Laranjeiras.

ALUGA-SE 
o armazém

rua dn Cattetc; trata-se com Mil-
ton, Assembléa 45, sobrado.

(I* 15501) G

93,,
JÍLLSSW) Ç I

SALAS 
— LMugam-sc duas grandes

salas, uma com duas janelías dc
frente para rua Corrêa Dutra, outra
com tres janelías dc frente, mobilada
ou não, com ou sem pensão, em casa
de pequena família; na rua do Cat-
tete, 213. jl 15578) ti

SALA 
mobilada — Aluga-se a senhor

dc tratamento. Rua Corrêa Dutra
( HÍ92) G

ÍJÃLA- de frente mobilada, com vista
para o mar. aluga-se para casal, cm

cisa de família, á rua Silveira Ma-
tins n. 18. (F 15210)

transversal
___. dock -Liiho, 2 salas. 3 quartos e
quarto para creatlo, 258$ (contrato por
um anno); próximo â Muda. 4 salas
c 7 quartos, 500?; informações, rua

arruma-1 Scl(. jc Setembro i4--,, sala 7. Sá & C
(F 14914) 1<

ALUGA-SE 
uma sala ile frente, mo-

bilada. com pensão, em casa tle
íamilia, entrada independente, própria
paia casal sem filhos, á ma Haddock
Lobo 11. 4n. (l: 1-I873) K

São Christovão, Anda-
raliy e Villa Isabel

i,

VSCRirTOKIOlAj_ça_Tirad entes.
— Aluga-sc na Pt

nli. ti-' 14120)

1 
JRECISA-SE df um quarto em

casa de familia, nté 30$. para uni
rapaz solteiro, ilar-se-á preferencia 110
cenirii; quem o tiver é favor enviar
cartas para lllobral. Pharmacia I'bc*
nix. Avenida Mem de Sá 11. 11.

Creados e creadas
ALUGA 

SE perfeita lavadeira e en-
gommadeira de lustre, com as

melhores referencias; rua do Srna-
do -,ó. tcl. Cent- ____ fF 15587) C

para
I ciaes:

1 A LUGA-SE perfeita arnitnndeira e
/Il copeira estrangeira; com boas :
informações: á rua do Senado n. 30.1
teiephone ^67.  ('' '??^) Ç |

PRECISA-SE 
de uma creada dc j

edade. para tomar conta dc cre- ,
onças c outros serviços leves, na nia '

Ruiino de Almeida n. 36
Gamptsta.

OFFER.F.CESE 
«nu costureira pa*

ra casa dc íamilia, cose por figa-
rino. Quem precisar é favor escrever

Correio dc Ramos, c.im o* .nt-
__. ç. s. R. IE i48"|.)__P

P_REC1SASE 
ile um desenhista pa-

ra desenvolver plantas, pratico
em cortes c secções. Com o sr.
bclli. Av. Rio Branco n. 13
3 »_J, 

Zam-
. das

_(F_i542.i)_D
R"ECTSTVSE alugar nm homem ile

cor para tomar conta de casa 011
escriptorio, dando sua condueta. dis-
pondo assim ilas 5 horas da tarde cm
ileante; rua Capitão Salomão n. 49,
casa IV — Largo dos Leões.

v. , (£ 15433) D

(F 74739) C 
-DRECISA-M.se de doi,

j-— ! j. -1 15 annos. que saiba

A LU(_A:SE uma sala tle frente.com
a! optima pensão, para casa! òur mn-
ços distinetos, cm casa dc íamilia ile
tratamento; rua do Hospicio n. 100.

(l^ i4?42l_l-.
"\"LUGÀ~- 

E uma boa sala*"de frente".
XV com 3 janelías c;pensio, para ca-
sal ou rapares: avenida Rio Bran

2o andar. 1) E' 
4 LUGA-

A te, c
milia

LUGA-SE uma boa sala dc írcn-
pensão cm casa de fa-
casal ou cavalheiro, -om

cm

F' 
REClSA-SE ile um quarto mobi-

lado até 40S. que seja perto da
cidade. Carta neste jornal, para 1*.
K. xi^ (F 1477») E

IJREGISA*SE 
para um rapaz solteiro

dc tratamento, .mano ou sala, sem
mobilia. independente, com toda libcr-
ri-de- resposta por carta, para esta re-
ila-a-eã». l-ara Julio. (F 14705) !'
/vUARTOS. Alugam-sc mobilados.
Vi cum pensão, cm casa dc família.
R. Buenos Aires 258, próximo a Av.
Passo.». H ¦«¦¦¦'¦¦' '¦

/QUARTO mobilado aluga-se; em cã*
H si dr íamilia, muito arejado, á rua
Monte Alegre 11. II.

(F 11701) L
uma bem mobilada

ile tratamento, com
Rua Tavares Bastos

(F 15218) IC

~7 
H'G-\-SE— Traspassa-se, pro.ximo /"yiMMODO

A ao Flamengo, casa com 5 quartos,- ^¦Pe."JJ3Í_'_l«
2 salas e banheira; inforn.aç es com I pr.eçosjnoilicos
I. Pinto, Rosário i42, sobrado

— Aluga-se eom e sem
rua llento Lisboa. _ü,

(F._l5526)_t,

A LUGA-SE etn Bolafogo.
aV cinco quartos, tres salas, banheira,
jardim, quintal c mais commodidades,
por 450$; informações, largo dc
Francisco n. 14. sobrado.

(r 14937) (

i LUGA-SE nas immcdiações da pra
A. ça losé dc Alencar, casa com nove

-(r-:;T-cirm Leme, Copacabana e
Leblon

1

A1'

rua S.
_£V Xavier, casa com 4 quarti
salas; informações com J, Pirit
sario 1.^, sobrado. fb* 1 .

ALU('iA-SK, 
no língeiiho

casa com 3 quartos e 2
informações com J. Pinto; Ho
ii 14S sobrado.  (lr 15*1

^^BNDE-SE na rua S.
V Xavier um predio regulai

tc contos; trata-se. na rua i"
ç,) $0, sala 6, Cândido, (F _

NDÍvSK nu prcdlo na i

ilcstti folha.
\rKNDK-SK\ renda dc

á E. D- G
1. Cari

m

(F

., Ro-
.-.|J_M
Novo,

ilas,
.a ri o
,) M

TTENDE-SE exccllente
* optima eonsirueção, o

pios, tres quartos, despe. •
Ias, banheiro \V. C.^ c g
no todo plantado. Trata-í
mente com o proprietário,
rio 1112, Todos os Santo

(F

preim.
iimodu.
i, .iu
¦anilc
• CXCÍ'
Rua i

121?

m

___a__9__&__»ii'ti__..rir.ti:i

TOSSE
KN13E-SE casa,

23, num tir:ene
na mesma roa

nut

i-ijftieii
x -i 5.

7. Prcç
(F -,í<>

Tomo PEITOKAíj —: —
—: :— MAIÍIXHO.|

I Rua 7 do Setembro, 180."

iTENDIi-SE,
V rua dc Si

de Fi

4

(1R48)

cm j ui/.
o Miitheu

bom predio, com 2 sila,
com 3 janelías de frente,' com i
porta; o terreno tem 10 por c
tros dc fundos, todo arhori_?.ado.
se tio mesmo, com o propriclari

(F 14

de

quartos, tres salas,
quinta! c garage.
dc í. Francisco 11

banheira, jardim,
Informações, largo
14, sobrado.

(F 14037) G

A I.UGA-SE. a moço decente, csplen-
jT%. dida sala ile frente, mobilada;
rua Corrêa Dutra n. 8o. i".

(F 14912) G

* LUGA-SE. numa tias melhores
il 

'mas 
do Cattetc. optima ca'a para

lamilia dc tratamento, com 6 bons
nuartos. _• salas, jardim, quintal, etc :
informações, largo de S. Francisco li.
sobrado: IF i4o.-,7) G

liUpA-SE uo centro casa com tres
quartos; tres salas, dois pavimen*

tos c mais commodidades. informações,
largo S. Francisco il. 14. sobrado.

(F M'1.14) L
"A 

LUGA SE por C, mezes, á tua Ua-
^•\. rão dc Mesquita, uma boa casa,
com lindíssima mobilia. dois pavimen-
tos c tll.lo que compõe a casa; trata-
se â rua do Theatro n. 7* '" andar,
cum Costa. Lí—15Í4__Í

| 
"a"1.1-G.VSE, 

em S. 
"Christovão,

m^mmt mé_ fer*. c»«f ^
com 2 salas, 4 quartos e quintal; temi — __•__.._¦!:—-
aquecedor e fogão a gáz. Contrato, 6;
mezes: trata-se no mesmo.

ÍÍJ.síiíLl11
i LUGA'M-SE cm Copacabana, -• ca-.j

A. sas novas de _• pavimentos; com 4
quartos, duas salas, banheira, etc, |
etc.; outra com 5 quartos, 2 salas, co-1
pa, despensa, ele.; informa J. Pinto,;
á rua do Rosário n. 142, sobrado. I

(t* 15534) II '

A üUGA-bE, a pequena íamilia
Xl. cente, o predio da rua Dr. Ijtno
Teixeira n. 6j>, estação do Kiachuelo,
tendo 2 salas, 3 quartos, copa, cozi-
nha, chuveiro, jardtni c grande quin-
(ai com arvores dc fruto; pôde ser
visto das n ás 3 horas da tarde; tra-
Ia-se 110 mesmo, ou na rua tios And ia-
tias 11. 85, pharmacia. Donde de Cas-
cadura. (F 14884) M

A LUGA-Sli, no .Meyi.r, optima casa
Xt-L para familia de tratamento, com
4 quartos, 2 salas, jardim, quintal, jetc.. \inv 165$; informações, largo dc
S. Francisco n. i4, sobrado.

(F 14931) M
A LUGA-SK, no Engenho Novo, ;

Jf\. assobradada, com 14 commodos no 1
porão habitavel. 12 quartos, 3 salas, 2'
salões, copa. banheira, aquecedor e
todas as commodidades: in formações
eom í. Pinto, á rua do Uosario n. n-'.
sobrado, (V 15534' ^

A LUGA-SE no Meyer easa com 5
jl\. quartos, 2 salas, quintal, i65$opo.
Informações com J. Pinto. Kosario
n. 142, sobrado. (F 153341 \l

"\ 
TENDE-SE uma

V vidéo n. 60
salas, 2 quartos,
c terreno io po
trata-sc na hiesn
pois das 10 hora

sa 11 ma ¦'
E. da l'e:il-..t. i
:o_inhii, luz cli
50, bem nrbor

,'uiir, ilias pare
(]¦' i.i'

TJENOEM-SE us |u
\ mencionados; negocio

os proprietários; informac*
dc março n. tío, sala o,
Cândido:
7u:aoo$

un.

¦:i:

« 35:000$

^6:nooS

mxç&sssEairJzs.

ALUGA-SE 
em Botafogo, casa com

5 dormitórios.) banheira, aquece-
dor, porão habitavel com 5 comuto-
dos, etc, informa J. Pinto: Rosário
n. 142, sobrado. (F 15534) G

pi
I Rua 7
(1848)

A1
CALA. Aluga-s
kl a cavalheiro
tado o conforto.
30, Cattcte. 
CALA para descanso, .-lilgasc uma |
O independente, ricamente mobilada,
a cavalheiro distineto. Telcphone B.
M. ;¦;..._ (F__152lS)_t

S.\I.A 
— Aluga-se mobilada cm casa

tle familia .lc fino trato, para ca*
va.hciro distineto, travessa

LUGAM-SE em Botafogo, dois pa-
lacetes rara íamilia de fino trata-

mento. um delles no ponto mais saúda-
vel de Botafogo} informa J. Pinto, a
rua do Rosário n. 142. sobrado.

(F 155341 G

menina
bam ler

T>RHCIaiA-SE dr uma cxprrjada Pa-, ^eT^'r, para tod'os'os serviços leves ile
,l una lo)a. Apre*cntarem-sc depois daX ra casa de pequena familia;

cmestio dc cór branca. Ria Tavares
Bastos ao, Cattete. tF i3--ií!> j'DREC1SA-SE i!c uma criada para
X strvicos leves; trata-se na rua
Visconde Itauna 323. *_ _. „

(F il-9S)_Ç

|>RECISA*SE de v.ina mix-inha de 12
I a íõ annos. para tomar conta de
ema menina c mais serviços leves, or*
ií-.ado -,oSc-io. Rua Benjamin Cons;
•a:it 154 (Gloriji. (F. 15:27) C

TIRF.CISA-SE. r"a CIí.,!. çe uma
i. empregada para todo serviço, me-
rc* lavsr c que seja assrUòa c de
t>otn comportamento. Procurar o sr*
Eíriií'fl. -* rui Cnmcrino n, :5o.

<F 149^3) C

oja.
(9 horas r.a rua
I (casa dc Balas) ¦

da Assembt
(F 15622)

tambem ser
n.

APAZ chegado de Tort-gal oíftrc-
ce-«c para ajudante i!e chauffeur;' mesa. Ru-, ii.i* Ares

(F 1 = 54--) P

TRECISA-SE de ura empregado ..c
;6 a t$ annoft, com n-ntici «-

.eccos c molhados; ml Jiicaragna,
,. ;ot — Vtr.hi. il- ..-.l-j) 1-

RATICO dc pharmacia. habilitado.
- dr rrícreicias, prec:*a-Se. a

rua dc S. redro t___.ts_6. (Fi-.r.->)l>

r
seci

r
TORECISA-SE tim aprendu ou a);=-
1 daate de buteiro; rj_» Quitanda

li 13471) UX diate
n. 73

s .ATARRHO DOS PULMÕES
Cnra rápida com o

* PEITORAL MARIXnO -i=

Rua 7 (le St-tcmliro, 18G.

(.ts-is._0-'*GAM-SE. 
por contrato, 05 t

A .lios da travessa <!•> Paço ns.
tí e :i. Condições na secretaria
Irman,lide «ie S. .Tose. 1 .'*-*¦•¦'

\ Lt*v*A->E quar:o htm
XA_ com toa pensão, a rap.
Remo n. 30. 2' andar.

.biiado e
raa Sio

:;=_•=! fc
\ LCGA-SK. var* casai c-.i rapazes.

_-JL r>iiicnii:.!a sala Je frente, bem
mobilada e com rrasãi de i*: rua Sao
Btnw n. 33, 2'f ar.dar. , t^ :55J4>*-

lio, 13- (F 14774I E

t LCC.VM.SE perto dos banhos dc
_t\_ mar bella sala dc frente c quartos
mobilados, com pensão, a preços muito
reduzidos, todo conforto. Pensão fa-
mlliar. Praça José dc Alencar 11. Cat-
tete. (F 14810) G

Lapa e Santa Thereza
\ LUGA-SE bella sala ile frente, mo-

jTi- bilada ou nâo. a cavalheiro s6,
f— casa de lo<ín conforto; rua Trium-
pno n. 31, largo Guimarães. Santa
Thereza."O.IC.A-

XX com pc
de família >

11-14027) F
r.:.i Sjilva Manoel <>:*
um bom quarto, casa

^aF_l4Ãt.,4) F
ia casa assobrada naVLUGA-SE

raartos t 2 saias: ahiütiel 300$; iníor-
mação. rua da Assembléa -.7. sala 3

(r I5349> l
* LUGA^SÊ om quarto bem mobi

_C\. lado a pessoa de tratamento, em
casa dc uma senhora. Bar.ho quente
e telcphone; rua da L3pa n. 71-

(F 147SS) F

A LUGA-SEi no Cattetc, bom sobra-
X-V di, com 5 quartos. 2 salas, balas,
banheira, etc.: informações com .1.
Pinto, Rosário u-, sobrada.

. tF ISS36) G

\ LUGA-SE, à rua dc Copacabana,
a familia d-slincta, por 3 me/es. tuna
casa mobilada, com dois quartos, duas
salas, tendo aquecedor, teiephone c
ir.ais commodiila.ies: aluguel mensal
400$. papos adeantadantente; para ma:s
infonn.içócs, canas ne-.tc jornal, a
Teixeira. (F 1343a) 11

\ I.Ut"».\M-Sl;. para fabrica ou gran-
x\. de negocin, o predio c terre no
ila r. liarão dc Mesquita 777: cli»
ves no 11. 7.1. Cj- 154S9) I.

VALÜGA-SE 
n cinco minutos do

centro esplendida casa para fa*
milia dc tratamento, com todas as
commòdidhdes, ti quartos, 1 salas,
etc; informações lar^o S. Francisco
n. t4, sobrado. iF 1493H L"4~I.l'"t;.VSE uma sala dc frente,
2^ bem mobilada, com varanda, en-
trada ir dependente; ou \t:n quarto
ecm todas as commodidades, rm casa
tle família allemã, scra creanç.-is, a
pessoas s-éri-is. á rüa l>r. Maciel St.
S. Christovão. Bondes S. Luiz Du-

Cai*!-. IF 11778) I.

dcsiipparcco,
nmn só fricção de

LIXIMEXTC) *
í< * =:= MARIXHO.

di: Setembro, 180.

ILHAS
\ LUGAM-SE commodos para vera-

xi instas, na cftrcja da frcgnejiia da
ilha do Covernadpr; trata-sc na egreja
do Zumby, com o frei u:cardo,

(F 131271 X
m*r w»mir—•™i''f""'"M'm'i't:*1-'Hi*1

Um predio chie, ru
Friiiictsco Xavier, eou
tus eommbdus c por.i
tavcl.

20:000$ Lm predio bom na rti
za Barros, 3 quartos.
Jas, cozinha, fogão a -
ainciro c copa, centro a
reno*

S:ooo3 Dois pre.lios novos, ti
cular .Ia Penha, Aveni
zitãnta.
Um priidio cm centro
dade. ilaiulo a rcnd.i -
mensaes, com O ipiari
laias.
Í.)a,i5 prédios na rui U
S. Luiz, cim 3 rll"
salas, dispensa, banhei
j_inha, ete.

4::oooS Um predio na rua
Nunes; com 2 sala
tos grandes, copa,
banheiro, cozinha. "¦

içaz, porão liabrtavtj
quintal, construcção il
tlcm.

45:000$ Ulll bom prelo rie
pavimento. ;_(|Uirto-,
copa, banheiro, etc.
de terreno (Bolaínpi
liois bons prédios
Francisco Manoel, c
dim. 2 quartos, 2 pí
nheiro, latrina, \<<-*'
tá. !JlJ'

w

! ''.

23:000.5

V! -.NUE SE uma
tos. duas salas

; esmaltada, chuveiro
i tudo dentro de cas:i
\ electrica. cm ecut:

A LUGASE, cm
__T\- luntartps da
quarto* c
1. Pinto.

transversal á r. Vo-
Pátria, casa com 2

i; inínrmaçiífs com
Kosario 142. sobrado.

____í?.ü£ !'•
i\ LUGArSE, em transversal ã r. Vo-

X3L lantarios ia Patr:a. com : pavi-
mentos. 3 quartos, r salas, despensa e
hanheira; informações com T. r*nt".
Rosar-o |4__; sobrado. (F 13536) G
\ LUGA-SE. a 10 minutos do cen-

À~\- tro, casa com 2 quartos. 2 sa-
hs e porão; informações com J. P:::-
v,?, Rosário. 14^ solTado.

'• t-.= :4) .".
4 LUGA-SE em II*.ir__yt„ e-iceller.t<

l\. c"»sa com trwía> as cnmmodiíJade*
para família de tratamento. Informa-
çSes. la^ao dc S Francisco 14. sob.

XV 1493,-) G

ALUGA-SE 
o prelin da rua Barçel-

los n. 35 (Copacabana), com citl-
eo quartos, salas, banheiros c aquece-
dores: chaves no n. 37; trata-sc na
rua da Alfândega n. 02 (loja), com rão
o sr. Maia, das 3 ás 5-'' * 1

fF [S450J 11 ^-\
TlUG^VSE. em Copacabana, casa Life. iargo
A. assobrada, cotn 3 quartos. 2 saias tobrado, qu
c banheira: informa .1. Pinto, Rosa- a lista com
-o 14'. sobrado. <F 1-33-1 it esartas dr to__s
rA-LUGÃ-SE, cm Copacabana.. ^_ gg&od0teÇ0S«eJ*"_CV com 2 ,;-.iartos, 2 salas c porão ha- r-

Compra
nrfidios

e vencia de
e terrenos

JUGAM-SE
gar cas

V E\. precisa olu*
Dirija-se â Empresa

de S. .Franci*» n. 14.
diariamente lie fornece

inforntaçdes minuciosas <¦asas vastas c a

Casas
ou vendi

e terrenos
algum

garantia hyr»
on :er

- Que
compra
¦lir.lieir

erviço
.3.

tb 14034) i.

com garantia ttypntnecaria, a juros |
módicos? Procure Mourão dos í*i*i- :
tos, á rua do Rosário tfit, sobrado. !
telenhone X. .iitió. poi? tem sempre jcompradores; bon* ncyoci^s e c ipl- <
taes para coüocar: tratando i:>m!'c:M |
ce negócios icileraes e municipaes.

(F 13*'.->> " t
Copacabana.
; salas c porão In- 

'clU5lvo

hitavcl: intormaçoes com T. pinto, Uo-: «_„ ~  -.
«lio 42 sobrado. iF 15535) tt * LtTCA-SE. próximo á praça Ban-! Ç)**** 

~. Compra-se cm l.o
-i"i,ír!r- ~r Lr ..«w,1^- deira rasa com 2 ouartos e 2 V Copacabana, ate 3St:-ooS:

ALUGA-bE^em Botafogo casa de ,s (x^n_Í3_. jnfcrmaçfics com J.A 2pav1mcntas.com 4 quartos c *.... •-,,_.;„ ... sobrado
s.-la fe:n obras); informações com J.i1,n-"- '"-a*1

Pinto, Rosário 142. sobrado. .,' , , .... .tF 1533.O Ilt \ Ll GA

casa com
a, cozinha,
,, privada

illumin
tle te:

incib 12 por jo. totlo cérca.l >
;:rv,rrs frutíferas, logar alto.
plendida. a 10 minutos da c
«'a estação de Ratncs. t r=a
11. 50; d senhor inquilítt^. 1
presta-ic a mostrar c para t
Ualbino.-á rua 1>.-. Mame.
n. i6t. Kncenho de Dentro.' 

, 
i

\7i;mjí:-si-: üãi prêü',, *i •"
* Maio n. n.t. Traiu sc c

Cyrillo dos Santos, á rea Gr
mara 391. Preço, 12:00 *¦•„

T7-EXUEM-SE as casas >la
\ üiusenia 31 e 53 (larg-» •'¦

tttí-posUS rua t*ondc **e l}~
com o ir. Faria.

<F

Jlnlatügo ou
r!as ao

Dr. A. Fisucircío, Mensageiro Urra
no. Caixa iq. Galeria Cruzeiro; Xío_

(l: 14631) X

i"!:XD!v por oito
tr.*> dr

* LUGA-SE numa das meü.ores
jL~\. r.:as transversaes a Copacabana
casi com > quartos, .*, salas banhei-
-a esmaltada, a.piecedor. jardim, qí:in-
tai. etc; informações larg) S. Fraa- _'Saco n. 14. sobrado. < xV ;

íF U032) H Iraoditi

Ê, na r*.:a Par^o ds Mes*!
aÍL quita ca5a com 4. quartr-s. 2 sabá, j

) banheira: informações com J. Pinto.j
1 â rua <ào Rosarto n. 142. sobrado. !L_ <F.'^ii-

i LUOA-SE r.r. Andarahy. .-ara rom ;

K LUGA-SE em Copacabana boa ca-[-Q;
jTV sa com dois pavimentts.^ 4 quar-J _.__ .—
tc-s. tres salas, banheira, jardim, q-;»-! A L15G.VSE,
tal, etc Inforaiações. largo de SSoj A. inoderr.a,
Frar.cisco n. 14. sobrado. 1 ia«; informa

(F -*4932) li 1 sobrado.

Andar
quartos. 2 sala?.

.: informações,nte :om I. Pir

casa;
-' sa-

Chácara em
t_ ___.' - *

Vendc-sc inr.a b;>3 ciiacára,
siíunila cm lofinr excellente.
com iiriih <-ncaii:i:I:i, luz oi,--
ctrica, pomar e linin terrena.
rníorinnoões :i Kstrsilit da Fn-
auezia ». 0!>4. (1571) TV

lt::a 1
Trata-;

Tt^LNnF.-

í



.'^"¦¦"v:. ,¦¦;•"','¦;¦
„„,„...,..., • !••- r— •(¦-"—¦t  f-«- - •-¦ - .-. ¦;•,-,.-;/•;. rr^tftf&^.r.-?*- —'" -t-f-yi!

CORREIO I)A MANHÃ — Sexta-feira, «r> de Dezembro de 1019
*:-» A

VBMDÉ-SE 
por 4:ooo"*,ipp uma boa

propriedade, c| 15 .-ilajiifir.ru
i,-rr,-i mais OU llicnoi,
,..,5„_i!li.idi c colierla

sthtite ngiia perto.malta virgem, liri.-j"

lo
casa ile morada
dc Icllt.is, cnm
As terras si"

||,-|SIIIS cnppclitii depára planlãçooi (li
Un proprlna pira

arroí, a as terras
própria» irai» .cereaes. Uualilticr

nrctcmlcillo da Capital podem cnilmr»
. ' -•„ 1, c tintai 'li' «o"11*1'1 llt,: l,J11"
í, Pirahy, o ahi tomara o irem d.i
llr Stil-Mlnõtra para Engenho;Cou»

ini K.imal Passa '''rcs' 
\\\\n »^npta

, Silveira Correio "Henrique Mira',
Estado do Ui» de Janeiro,l-"'* (F 1.1170) N
Tm-jNIIK-M-SB ,1 predios por 14:0110$,
V -', rua joié Vicente 77, Andarahy.

_ rua liarão dc Mesquita 838.
(!•* 120.17) N

por tnoillco preco, um... umVi*ndi*m-*íi* 
.

dcaltitmjrailor Unlvcrial
miiinltn de ierro fundido, com cs-plie-
ra, ludo cm perfeito estado, Ver c Ira-
tar á rua Senador Eliítt.lo 4112,

(F715005.: O
perfeito

*m HIM*-_7''Jlr«li1|t||

li.VDIi.SK um liom . .
un, baratinsinin; rua ila Malrlii

pia-
do

Kjlgjjihõ Nnvo, 100.***! 
^JiNDE-rili um Icriin ,|c ciiscmirii

. ar.ul inariiilio, com pouco uso, pre-
çu bartttu, 1.1 2, praia Sia. Luzia,

(F 
1520,1) O

TTEnTjICJI-SI" a carroças para eu,
. trega ci fé, massas, pilo, ele, Tra-

Trotn-t

WFNMIK-Sli uma bõã casa, com duas
V salni I quarlott, banheiro, etc, 110

- razivrí bolrrn dc Santa Rosa, a rua
Geraldo Martins n. iji. çm M-

Trata-se ira Pliarmacia orjo
Coronel fiomes Machado

Niclltcroy. (F 14«'2-') N

Dr
rruy.

rua
.15, dois inagiilflcoi llltCi

edifi-
e-ir.
I"
1 los

liiar.l 3-'

.'I',\ÜKM-SI-
de terrenos, promptos para

111 i" x 3» cada uni, a rim Alf
.Vimes, defronte á estação de

os Santos o liimdls. 1 ral-i-ae
proprietário, á run lie»';*'''*1 V' 

sob., Miranda Filho; dat
, ,,, , __.ua. l___l.?l N'
¦\>l'NDl-:-SR, nor 2:sno$ooo, ein 'Mu-

'dureira, lim terreno medindo s»
,, dc (iiiiiiui. l",r 10 c 40 dc tremei
indoarliorlzadõ dc arvores frutíferas,
eni an centro, uma casa com 5 cmnnio-

dos Kua João Pereira ll. 27; bonoes
.'.- 1 rniii antes do ponto de 100 reis;
triiláse ;i rua General Polydoro 11.71.66,""Liíoiio, <.':,. _2g__i
«Trl-MiK-sii na rua ,l)r. 'Moura

lírasil, laranjeiras, um terreno,
com 7 ** n- I"rc?° lle occasiiio. Ira-

trega
ta-ue á ma Adclia 45
Dentro.

ENDE-SE

Engenho
(I* 15215)

um bom cavallo com um
sellim novo. Uua Archias Cor»

deito 11. ,|8. Engenho Novo,
(P 14656) O

y£
\/L:\Ub-Sli 

um bule 171I2 X4|.i|i
pes, fundo plano, comlruldn para

mnlnr dc muita velocidade e tambem
adequado para motor Evinrudc, cm
lagoas c águas colinas, Cedro, peroba o
metal. Mais informações escrevendo a
F. K., Caixa Poslal 1828.

(!¦' isun) U
T/ENDE-SI' barato um piano nllemái,

> de cepo dc metal c cordas cruza-
dns, quasi iiovò. Mua Visconde da Ga*
vca 2J, loja, praça da Republica.

(K 15_1 ot)_0
rivNUKM-SE us seguintes pianos,

liara liquidar: "Pleyel", "llenri
llcrz , "Eraril"; concertos c afinação
garantidos por preço ao alcance de to-
dos, assim como compra pianos usa-
dns mesmo estragados, -por maior pre-
ço que em outra qualquer casa. Rua
G. Caldwell 162, Telcph; 4053 Norte.

(!¦* 13453* <¦>

SENHORAS FRACAS É DOENTES!
"Do iilci-o, anemias, cores pai tidas, fiistio, flores brancas, Irregularidade, nas visitas 8ltspcnst.es ata-

ques, Itystcria, dyipepala, iicurnstliciiiü, fclircs, mui o.Bl.iir gcrill, pcrtiiluiçíies da edade critica, licniorrha-¦ *' '¦ 'eitu, inagrcza, loulciras, ctirant-uc com o utiieo rcnicdiu alimento dus srus, — Ã «EI?-
— indispensável a nuulnucr ctludc. Deposltnfiós i Granado & Fillios, K. Uru- 

" «**"
gúnynnaj gi; Drogaria lioilrigues, li. Gonçalves Dius, 59: Cusu Huber, R, Bete n, 61 u

cm Iodas us di-ogarius, (P 15628)

Rins, lalta dc
DANTOL

MGOMKS 
& C. 1.

Rosário. — Perder»
Ina 11:1. 18.178

.1, Travessa Un
uni-se as caule-

17.948, desta casa.
(F 146,14) ü

ÍJEUIJKU..SH 
11 caderneta n, 3H3..165

dn .1" série da Caixa Kci.iiioinii.-i
do Rio dc Janeiro. (F 14600) Q
pfflU3EU.SE a caderneta da Caixa
JL Econômica n, ,(49.604, du y
sene.
iJERDElX com

(!•" 14619) Q

do
'7. .. • , ,Rosário, sob. ,1

5 horas. Telcph
(1-

N. 5987-
15420) jj

T.MlF-SE uma 0.-1S.1 com accom-
niodações para grande família* ein

, das melhores ruas de Botafogo.
Lvse na rua da Passagem, 141, das
, meio-dia; <___,__3_N . _ A_

m
m

TTBXÜF.lSE o predio á rua 28
Agosto 125, Ipanema. 'Para

formações, telephone _8o4 Sul.^ 
^

TfÊNDÊ^SE nor 27:000$, o conior-
tivel predio da rua Tavares ter-

2. estação do ..ocha; trata-
Felix da Cunha 1». 34- x,(F 15410) N

rrua
í- na rua
"tTENDE-S.
\ Co

por 12 contos próximo•ullegi', Militar, rua ÜUo Alen-
com 560 meiros; tratarum terreno i

1 1'cdro, rua
uia. .

Assembléa
(F

123, Cha-
15475) N

_TBSD&SB por 35 contos, etn Bo-
|\ tüfogo, rua São João Baptista.
nuenifico predio; tratar com 'Pedro,
,11,-1 Assemlalra 123. Charutona, nao sc
trata com intermediários.

J, i' 1 54/ j ' 1N

VENDEMf* ran d es,
ciedaues; nt
4, loia.

SU dois espelhos ovaes,
próprios para club ou su-
rua Senhor dos Passos

d' ,-,-6.|)

VAENUIÍ-Sl' 
uni bom armário, com

portas corred.çás, próprio para es*
criptorio ou casa cüinniercial; rtia Ca-
rioc.i 64. snlirado. (V i.l"').^) O
-%/ l£NUEM»SI5 baratlssiuio;

V louça c XA mobilia e
Tlias da Cruz. 57- (F"Y7",i-:ndi-:-sk

• t quer offcn

1 guarda*miudezas*.
1.1762) n

EU-SE um pequeno pacote
tiras dc papel escriptas,

tciulo no enyollicro o nome dc Wal-
demar Flcuelròai Gratiíica*sc u quemo entregar na avenida Passos 11, 28,
Livraria Espirita. (!•' 14668) Q
í'j*EHI)I.U-SE a cautela 11. 164.526
i. da casa dc penhores dc (Juima-
rães «& Sflnscvcrino: rua Alexandre
tlcrculaho 11. 5 c Luiz ,1c Cnmõei
ii, i-A. II" I537'l) Ü

OMPRA-SE roupa usada de lio.
_ mem. Paga-se bem, Attcnde a cita-

itiados; rua da Carioca 11, 61.
(F 11059) S

(7 CASA
/CUMPRAM-SE
\J vestidoa

teriuiH de roupas e
usados paga mais 20 %

uuc outras caias; utleiidein-sc citam*,»
dos pelo tclcplionc Villa -•981.

11'* 1.1925) S

g.i-se
milia

I li.ltlWk.i* Piccisu-sc desta quan-
JIMIWUJ), ti-i sol, liypotlieca ile
uni predio situado cm boa rua, cm Sflo
Christovãu. Cartas neste jornal .1 —
A. M. (F 14868) S

Construcções ..^J*^
feitos, artísticos e 11 preços iinidi-
ros. Rua da listuçno A2, Pctiliu.
Chamados pdo teiepiionc *Vill!i.
1,05.1. A- Milliet. d' Jo.ti*.! s

IÍRICCISA-SE— 
ürotilien-sc n quem

trouxer ou der noticias certas dc
mn Lulu' da Pomcrania ti. 1, uc-
cudindo pelo nome — Uijoii, ilcsap-
parecido da rua Haddock Lobo 11.
417, uu manhã dc bontem.

(Fi 4___29__<. J
Caixa

1JER1JKU-SI*Kconomic.*i
ducautela

Ica, Monte de .Soccorro
de ini8. (F 1460.1) O

I 
'10.ilPRA«Al-SH riiiipas usadas ile

v^ homem u setihòras, chapéos, piu*
mas. boas, alRrettís; paga-se mais
30 % do que outras casas, mas não
attcnde chamados; rua S. l.uiz Hon'»
zaga 132, Evaristo d.i Veiga, 69.

(!¦' ,,Q2|) S

em Paysandu'. Prorimo
dos li,minis dc mar, alu.

uma iiiiiiiii,nl.1, para pequena (a-
de tratamento, de . de janeiro

a 4 de abril. Preço módico. Teleplio-
ne '_ 1989, Sul.  (F 1S5»*A)_

(lOMPUA-SI* 
tnachinisino paru quais-J quer industriaes", motores electricos

ferro
blica

(iludido.
109.

CHEPEO 
— CUII.E Itgilimo

se um novo, fiiiisaimo, na rua
dc Maio as; Hotel,

Q.
emfim

Praça da Repu
{*_ 1.5(141)

vende-
13

com o sr. Antônio.
(!•*. 15 595) O"•lOXÇERTOS dc quadros, telas

veis, porcellana»,
mo*

crystaes c tudo
que estiver cm nino estado de

conscrvaífiò, o Petit Trianon, faz pelos
mais baixos preços, Chile ... Tel; ..7n
Cen irai. (JV^a 543 )_S

SK imiii machina dcfazri"nur. Cartas neste jornal
Pira V. S. (F. 14907) *
JnOMPRA-SE\J pnnt A jn

UUdrniÇOeS» e cortinas dc
filo. A prcstuç,5cs e u dinheiro. R.
Vise. Itauna 130. Tel, Norte 2722.

(üjs-i1!' >i?
T IMUL'SIN'1-; FllKU — VcTulrse

J-» uma em perfeito eslado, com illu-
niiiiaçAo liilerna, aecuimilador c cltri1
hos Ce uluiiiiiiio. Tialn-sc íi Kua i!'-
lotlo dc Gouvèa 5 — Copacabona ¦•-
Di- 8 fis 11 ,1a iiian'i.*,. (!'* is-irH) 0

J 
(JUCÁS fcrrãgciíi

J nha, por preços
3 trens dc cozi
liai atissiinoi 1101

motivo das obras" 110 predio du Rua
Frfci Caneca 126 — Bazar Vilaça.
Oleo c alvuiade paru pintores desde
ilann ,1 kilo. IV '-1:1.1,1' "~rn_]m Olg.1,

Uruguayana
nni'1'ibla, attelier
22, tui. C. 223.

(F 1.18.O

11111

MME. 
Vieitas participa as

entes, que continua a 11
suas

, i|ue continua a morar na
praça da Republica 84, lazeiulo niassa-
gens com ttuichltiti electrica moderna,
.-—-_--—--.--.-.-- - (tf>,.*,S3,a3): S

Moléstias dos cães. ri^;
especialista, com grande pratico de
clitilca na Europa. Rua Aliemblea
11 35 snli Dc 1 as 5 h. 1-e.epli.

¦$:£_; tem ltc.s_pit.-il (F 12425) S

Dr. Alvino Aguiar
Piiliníies, estomup o lins—-Tru

lunictf.o das iiiiemins. esgotohiepU
nervoso, etc. — Conaiiltorio: ru.,
S. iosé, 11. si. Telc|ilione, 586?,
Central. Residencial iruvcssn -.1"
Torre»; 17. Telephone, 4265, Cm
trat.. K\3_____liras CHRONICAS

' •'.'.'!

baratis.s:nio, por <]ital-'
ijucr offerta, fortíssimo pano dc

meio armário e mela cauda; rua 'Ce-
neral Caldwell n. 162. Teleph. -I,)53.
Norte. ( F_m8.15._J".firNUEM-SE, a partícula?;-juma,-lin»

1 V da mobilia dc sala de jantar c
uma outra para quarto de solteiro ;
avenida Mem dc Sá n. n4, loja.

 (F 14821) O

ii, 35.524

| Locomovei a
1 40 cavallos 1
H VENDI;-Si;, i-onipli-tu-D
¦ mente novo; garantido, H
| KUA lASSKSliuJfiÀ, 33 1

Tci. C. 5401 Wf

4 iu.\il',(A'.M-Si-, ohjrctos alltiROS,
\J juius, louças, prata velha, rnuuas
usadas, mobília» u É outros objtetóa.
Tel. .(go, C, Kua Kvaristo da V':iga
n. «1?. Slngton <!r Cotlcr.

(!¦' 11707) S
moveis antigos c mo-

assim como cisas mobilada*,
inteiras ou avulsos, tapetes, cortinas,
louças, metaes, e tudo que rcpresciitt
valor para néRoelar; rua do Cattete ju
Tei. C. 4085- (F 1.1886) S

tt(>Ml'l<AM-Sl-: 
moveis c tudo nue

> siiariicca casa de familia, ou com-
merciaes-, cliaainilos pelo tclcplionc 706,
Norte, para Pinto,, Rua l.arita.

(F i.| 5,86) S

/1().MrHA-SE,
\J dernos, assii

Manicure,
lão dc Barbeiro.

mas-:'

-TTalíNDE-SE UiH forte e bom piano' V de Gavcali, com pouco uso, ile fa-
milia, por preço para liquidar, na ave-
nida Amaro Cavalcanti 11, 107, Meyer.

(F 148.-0) O

-t TENDE-SE por
V de duas casas

rão do Rocha; riu
.rata-se Felix da Cunha,

grupo
1 esla-

e 38;

15:000$ um
pequeans, ri:

D. i.V.ice 36

 (!' 1S409). M

\tJ5XDE-SiEi uni terreno medindo
V •• x'i'i metros, entre os nitmeros

117 ê*i5i da rua Emilio, cm Jacaré-
nanuá, recebe-se proposta e trata-se na
rua da Quitanda n. 10, sobrado, .com
K ás segundas quartas c sextas-feiras,

f* '4710) »

\rKNiilvSE 1 casinha, com 4 com-
"V modos, por 1:250?. ú rua Joaquim
dè Souza 50, E. de Inharaja,, Emba
Auxilinr; trata-se na rua Maria Pas;
,os 306, 2° andar. <L-LÍ_iL_"
"i/eNDIÍ-SE um magnifico terreno,

V com frente para duas ruas, com
;,- meiros por unia e 64 metros por
outra,
na praia
partes,
Tel. X

por ..
principio do Ipanema quasi
vendeiidose todo ou em

Travessa, do Rosário 9, soo.
S087. (F '54_lgj "

"VfENiDE-SE a grande casa da rui
V Tinuiy 68 em centro de lerreuo c

o barracão n. 2. Trala-se no Campo
dc S. Chrislovão n. 24.

(!• 15332) JN-\! TENDE-SE, no melhor ponto dc Ja-
1 carépagui, logar sahtlierr.nui, uma

l-di ,- moderna vivenda para peque-
„., (amilia, tendo um terreni
metros quadrados c mais de
liras de qualidade. Xcgocio
.,1. Trata-se eom Urozimlio,
do R*m nranco_22.' «obrjvCP-
-«tknÍHvSE" uni terreno

V á rua MÍRiie! Anseio, junto
n. 505, piir todo preço, cum 1.320
lio; t'iiiia-Jc ú rua

_!00
, fru*
nlajo-

r. Vise.
I536Q-N

ileyer

cum '
ilu Cabiiçú

(FjS.ISoV
predio

Ti^ENDE-SE um bom açougue cm•i um dos melhores pontos desta ci-
dade, o motivo da venda é o dono ter
de se retirar para fora. Iriforiiia-sc ua
rua da Constituição n. 28, loja.

(JL-L?"1-"*-''.-.-
T TENDE-SE o deposito d'c sabão c

V outros artigos, a rua do Cotovcllo
n. 85; trata-se 110 mesmo.

(F 15382) O

VENDE-SE 
por preço módico, um

automóvel de fabricante europeu,
força jo x 20, cm perfeito estado po-
dendo ser examinado po.- mechanicos,
tem licença, relógio redondo _ pneu*
niatlilcos quasi novos. Travessa do
Rosário 9, sobrado, dc 12 ú 1, c das
4 ás 5 horas. Tel. N. 5087- , _

(F 15421) .0
um ela*

DIVERSOS
AIíUGAM-SE, 

cm diversos baios,
casas do 3.-16 quartos c demais

commodidades, preços variando de 90$até 4SP$j inclusive 0 centro; para mais
informações na Empresa do Povo, nia
do Senado ti. 36, tel. 'Central, S,;.

(F 1; tP.Sj :?

e-IUMPRAM-SE 
roupas paia hnnieni

) armas, lalheres, ni.acltiiias, (erra-
menlas. mollas, caulcllas, Attcnde-sc
a chamados. Rua du Carioca 71 T.
C.-iji. (F. 231.1) S
, i,j.iil»i</\.Sl-.-il', moveis usados cia-
\J ro escuros ou dc qualquer cõr;
paga-se bem, c attende-se a qualquer
chamado pelo telephone Norte, 6.31,5.
R, Visconde Itauna, 173- , .(F o2„O h

(1A1HCIRA 
portátil William

J SSW. pm. 6. Vendem-se.
cn uso. F
Ilennuniiy

A i\'l't*.S de comprar o remédio acon-
-tA. solhado, saiba o preço, na Drogaria
André; 7 de Setembro, -10. fi.Sjo. S

A LUCIAM-SE
XV á ,
Dentro.

paia animaes
lSngenlio de
(F 15214) S

Al.i-.KTA..Casa Peç;

\7ENDEM-SE um armário
c,.

próximo an C. Militar. ("F 1458."! O

A/ENDE^SE um piano C. OUo. ai;
V lcmãn, complctarucnte novo, a

rua José dos Reis 158. 'Engenho de
Dentro. (F 1537") O

VENDE-SE 
um piano allemão, ain-

dn novo todo eha-pcado dc ferro
da Asscn-.blca 70. 2" andar.

(F15455) O
11a rua

"\TENDE-SE uma pensão com 9 quar-
\ 105. tod.is alugados c com bastun-

tes Ticiisionistas de mesa; preço i,:ooo*l;
o motivo da venda se diiú ao pixten-
dente; para informações com o sr.
Carvalho. Rui Chile 9. (1* i55'5)_P

VENDEM-'SE~pianís 
dos afaniadoa

autores Gavcau, llluthncr, lick-
schein, Otto e Chassiny Fréres, por

razoáveis, i rua Chile 33,
(F 14856) O

nao e conversa, c ,\
•çanba, que tem só uni pre-

ço: reforma por últimos figurinos, os
chapéos dc senliora, por 3$_ooò; tambem
reforma chapéos de luto, tinge aigret-
tes, plumas e boas; íur Jíeeo do Ho-
sorio, 2. L,argo dc ,S. lirancisco','

(I' 130 ni) S

ACÇAO 
entre amigos — A rifa dc

¦um álbum, histórico, c gcographico
eom uina collecção de 1.500 seílos quedevia extrair-se cm 6 d ocorrcnlc fica
transferida para 31 de dezembro de
"Ji9- (F. I5S03)_S
\ RAl.ME FARPADO — "vêticlcgc

c motot
om pou*

\i. V. Sr. Gonçalves. Casa
¦ua Gonçalves Dias. 54-

<--_*.,'.
/-lü.MPKAM-SI-: moveis, tapetes, Iou-
\J ças, metaes. antigüidades e todo e
qualquer aitigo cm geral; pagam se
os melhores preços. Não sc desfaçam
de seus moveis ou qualquer objecto
usado, sem consultar nossa offcrla;
attende-se ó chamados pelo telephone,
com urgência. Central 3557; rua 1'rei
Caneca 11. 138 — A Guanabara.

(F 8554) S

Dinheiro — A ^íS
empresta qualquer quantia, desde
50$, nicdiunlc promissória. Rosário
n. 13S, sala t, dt\s 11 ao meio-dia
c daa 3 às 5 113 horas.

([>. 1.186.0 Si
A funecio-
narios pji-
Micos, civis,
aposentados,

pensionistas c DIARISTAS; fa-
zem-sc quitações à pessoas quc tc-
nliaril empréstimo u realizar no
Uunco Predial de Nictheroy, c to-
dos os outros bancos dc empres-
timos a funecionarios públicos, ...
2 "|". Promissórias sem indossante.
Prestações dc 5$ooo. Empréstimos
dc too$ooo a o'-ooo$ooo. — Curió-
cn. 41 soliK-i'Jo. fl- !_____"

Joven estrangei-
ra, deseja Su-

Rua Riachuelo 10.
Cr»" I47-7>

Vende*
s, um
tripé.

tratar,

DINHEIRO

DINHEIRO 
tem para emprestar sob

hypolhccãs dc prédios .1 juros ba-
ratos. Sr. Moraes, rua Assembléa 11 v
1" andar. O'* 11216) S

da As-

especia-
periu-

PHARMACIA GOMES
Importação dc drogai

lidades pnarmaceuticns
marias

Fcnccion.-i na sua nova insta!-
I.içáo. ú rua Uruguayana n. 27
(edificio do cx-rcsiai-.rant There-
zopolis).

Cuidadoso aviamento dc rccel-
tuario — Os menores preços.

(2741)

'•"¦"VA-SE pensão nn mesa, a rua
Mf sembléa gS. 2" andar.

(F. 14010) S

ACHINA 1'hotoaraphica --
uma, cn mobjectiva Sei

niagiizcni, uniu peça para de flliHS
tudo cm perfeito eslado; ver c
na rua Campos Salles. 144,. _

(p 15468) O
M." CA-

MARA, viu-
vo e sueces-

sor desta notável cartomante, tra-
balhu lia 20 annos nestu ciipital,
c eslá acttialriiehtc em Nictheroy,
na run Presidente Pedreira 11. 101.

 (!'" t.vi').')

OHILIA de sala de visins, nova,
na rua 2 de Dezembro

Cutaiii n aithiilis-
mn e suas maiii-

fcttnçfics U'c/.eniis, iheuinatisiiio, dia
betes, areias do iisail", rins c inic»-
unos, excesso de aoldu urico no sau-
gue). Mnlcsiius iicrv.-isits, poialysias
antigas e rcceiilcs, Ityitcria, uc.ii.-istlie
nia, íraqm-ia .peral. labci. utoiua iu-
tisliiial, etc Tii.lainentii das moléstias
lio nui',itellio illgestlvo, circulatório!
lespiiutori,', vi.-.s urinarias ç mulciti.,1
de senhoras e da pelle. A visita e gra-
lis para ver Iodas as modernas instai-
lações nn Instituto dc l'hysiotheru|i,i,.
* avenida Caonic.» Freire lt. 9,;; leje,
plniic, Cential, 1.202. Infnriimçíp!
ei-átis com o prof, 1'allaiiqui, «las Q as
11 c das 4 ás <> Imr.is, I'reçiií ao ul-
rance do todos. Appurclhos ailtericano'
Visitem para certificar. (p)lj

nWTUlJ IBiaaMgMPMMCaMMBWW^"^^

Doenças de ouvidos j
nariz e garganta

Dr. Álvaro Tourinho
OUVIDOR. 152- Das .1 ús 4 ii->-

(l* 1455")

rrMiMiTIB"ITrr^1M,^^'"l*M^^ t

I

Mme. Zizina?

Puranfe esfe mez
Grandes descontos

em todo o seu variado stock de
tecidos, confecções e ar- «

tigos de armarinho, e um varia*
do sortimento de artigos

para creanças e recemnascidos,
faz a casa

llllllll lll
Rua Güiiçalves Dias, 9

\y

-IfOlIlUA ,
JJA vende-se

i ;-6, Cattete.

MACHINAS;o$ooo.
dos Andradas

(F_l_40O_)_
vendem-:ric costura

j(l$0i)O C l>0$000
167. .V ''¦

lllll
,0 s

MACHINAS Singer novas tiresu-
desue

lo$ooo ate 250$ooõ'. Tnieainse con
certam-sc c compram sei (àriitis corti-
dor c chapa paia liordar. )ei„isit„
R. Senador lüizebiu 07- lei. KOr;
lt- 1(1,18.  U- 13706' h

.ilnr c7t| ACIHNA.-* de escrever, cale
IU. Caixas rcBistradoras, concertos,

reforma, com
Tel.nickèiagcrjílimpezas  ..

ticrfeiçüo; U. da AlfanilCRa
Norte 3450. 15. Magalhães.

R, CARMO PEltlílRA
tias Internas, moléstia*

ças e syiihilis. Das 12 11»
rua 1" de Março *>. •"•
Res.! rua Club Alhiettco

— Moles-
dc erian-

1,1 horas, á
Tel 11. 1531-
n. 33.
(F 1.11)17) 1"

g Dr. Samuel Prado
1 CLINICA MICDICA 'ÇjÊRAV.

Pul-
vei.e*líspecialista: Coração,

mões, Syplliis c uiolcstias
reas. Ccnsiiltas dai o as 11 e
das 3 ns 5. liratis uos pobres.
Attcnde cli-tmuilos. a tqualnucr
hora; Còtísilltono: MARr.CH.M.
FLORIANO, 99- Tel; Noite,
1937. (F. 1.19.-9)

PARALYSIAS £f

m
alôr.

15146) S

DINHEIRO J.JT"
anno, sob HYPOTHECAS de
dios, PROMISSÓRIAS, caução
tulos ; autichrcsc, mesmo em
frueto, ele. Compra e vende predio
Com .1. l-eio, rua S
iu andar, das 10 ás 4

de
MME.tom

Vaguimar I.aiuony — . ur-
oniaiitc brasileira, sointiaiiibuia;

pre- 1 clárividente c proplietica, lc com çlti»
dcti-i leia, as linhas dus inaos.j nole q.publi-

uso-

KAUL PAClll-.Cll — 1'iirlelio
JL»: c (Wiiecologlsla Assistente da Ma
tcrnidnde de Laranjeiras. Partos sem

moléstias.ilu sci'lir-rs, tumores di
ventre, lu-inias, apnendicites,

orcraçilo cis.itnna. Trr,.ã pelo radiitin
òs fibronivonias uterinos c ps liiinorrs
liialiKims do seio e ulern. ÇonsuUorio!
K. Ouvidor, 17.1- Tel. 186a N-, de 3 As
- 1,', Residriicia! 1'tiltete, .-18. Teleph.
B16 c 6.11, Beira Mar. (!' 14702) II

ii.i fuce, dos
liraços 011 per-

bcniiplc-
cias, prisão de ventre por atonia
intestinal, pãrnlyslá da bexiga^c to-
das ns moléstias norvosus, peles
processos mnis moileriios dc electri-
ci.lude medica. Consultas das 3 ns
6 horas — Clinica du dr. Annibal
Varges — Avenida (Joines hreirc,
oo — telcph. 1202 C. [_____

SyphiHs. inolestlssB
du mulher o da pelle g

 1)11. I. riCSHÔA —
Cum tin Inlentos tiU*i*l-
nos, gòiii)i'i*li6as ngudiis ott
clifònlciis c tcitlits ns itiolcK-
IlilB tlt) lltOI'0 C (lll Vllgillil.

Processo rápido e sem dór.
Largo da Carioca, 12, das ia as
2. Tel. 4711, C. (-'599)

DENTISTAS

1 X>Ll.i:C.!OS Pedro 11, Militar, Ks
\J cola Normal, ele., preparam-se can-
dtdãtos aos exames finaes e de admis*
sio; curso especial dc iiiatheinallca ele»
mentar-, prof. I,)r. tloildclrai á iua da
Assembléa n« líscola Royal.

(!•'¦ U480 /-
esciever

José 11. 54.
Tel. ,39.1. C

(F 15482) S

jÍX avariado S- Pedro
O':-;i42S9)-ij 1

Itros c la-
astor,

Beco do Ru-

Comichão —
A3$ooo 

reformam-se
vam-se Pa na más, Linho

etc., ficando como novos
sario n. 2, largo de S. Francisco.

Alour v^^J™ Im
qitatquêr tecido, com pontuálidndc e
1;cm feito; rua 7 de Setembro n.
176, sob. (F15615) S

prestações ternos sob medida, en*
trega-se na 1" prestação; á Rua

Láyrndío 50 Alfaiataria, (l*1 14293) S
A

Empingens.
Frieiras,

Darthros, Eczcmas, Espinhas c
Urotoejas, curain-se fácil e comple;
lamente com "Derniicura" (não c
pòhiadú). Em todas ns Drogarins.
Dcp. ger. Drogaria Leal. Ruu S.
I'cdro, 156 e Pharmacia Acre Rua
Acre 38.' Vidro 2Soon. <V 102R1)

í"^OLI.i-'C(,'AO DA "SKLliCTA" —
\J Vende-se uma collecção do semi •*»;

DINHEIRO
«T. LIBERAL

Empresta dinheiro sob jóias, ter-
nos ile roupas, mercadorias, fazen-

tlietac. c tudo uucarmas, f.iim.p,
rei -it- ¦nior

RUA LUIZ DE CAMÕES N. So
Teicpnone Norte 1972. ^

Aberto dus 7 horas dn m.-mliú -,-;
da n.,ite. (i8.0_b

Juros de 8 "l" á
-. °|"; adiuntn-se

pafa certidões e impostos; informa
1 Pinto, rua do Rosário 142, sob.
Tel. Norte. 2060. '•s7^).

,-„ que esta soiunamlmia trabalha no 1 —.—.—.«.-
Brasil há trinta unnos. sendo sempre as j. •Q,'J-__^'°iSS_»r«ttSai°»Si"^^
suas propliècias. _realizadas.. Consultas j Jjj _^_ _.t .__,; j_jsuas proiincciiia i™i,.a,i.„ ............., «, .

^.^y-Ttra^ia^^^^^Pllie. Ml. \
conde ila, Uin llranco n. 3S9. «obrado, jí pARTEÍKA
próximo ás baraes dc Nictheroy.

o-*. 11060)

Dinheiro

TDpAClllNAS SINC.LR — Novas en
iti tregain-se a prestacõesl 1'u-se lias-
liilor, chapa e oleo. Trocara-se usa-
das nor novas. Concertam sc e vendem-
se usadas a 30$. 50?, 8"$. 12»,$ ale
»oo$ooo. Chamados a Cotrim ,r (.., ,
rua da Alfândega n. -''3. sobrado
(esquina da avenida Passos). Tel.Nor- ;
tc n. i"6».__ ____'."'s,§)_'-?:
TITODISTA dc chapéos nprpinjila bel- i
lli los modelos c reforma, di-_5? '
io?. Te*,. C. 319», R, fre' ( a"c" ',
35, sobrado. (1-J5576) b

ME. 
"AHIGAIL, modista, executa;

pelos últimos figurinos, bcllos. mo- ,
los dc 20$ a 50S. Aprompta tutos 1

brevidade c reforma por módicos

Massagista
OU por

Execução manual |_
IcetricidaiTC.

ÍillsalAA-bK 
a

J curso rápido com 1
pur inez*' S» .' ,isé S (2

machina,
ledos, iuSt»)0
andar).
11'. _tí___l .

Fkà

W
com

3190, t*.

rio illustrado "Selccta", encadernada,
com 18 volumes; ver c tratar, a rua
Campos Salles, 144. Engenho Velho;

(!• 15467) O

!<-. Vcndc-se uma
feiro, cm perfeito estado.

Informação. Pharmacia
Marechal Floriano, 173

toda de
S. Joaquim,

' 
(F 14640)

Frei Caneca

(F£i3376) s
. Confecciona ele-

rior módicos pre*
rlesde ,.õ$; cm linho. mol;

preços

_V7*ENDE-SE por 6:0' ..
ma da Republica n. 115, perto. .

,1! E- QÚlntino Uocavuva, está ren-| Garage, Carioca
dendo no*, para tratar com Cu-atodio
v.nina, ú rua Vital 11. .12. na mesma
, ,tação,. (J-'._ 1 535_l)_N
T7ENDE1SE duas cases, com 2 quar-

tos, 2 silas c demais dependeu-
r;.-ii cada uma, ediíicada em optimo
terreno med mio 22 metros dc frente
,,or 51 de fundos c fazendo esquina
éom 

'á 
rua Conselheiro Ma.rihk. Donri

Cascadura nas duas ruas, Para ver c
tiaMr .1 rua Dr. Uirnicr, 223. Jockey
Club. Preço usoooÇooo.

(F_._i5_;46o)_.iN
'a na esta-"_T1BNDE»SE uniu bor, ca.a

I çfm ile Ramos, por doj-e contos,
c-m duas satãs, dois quartos, uma ço-
íinha Uu electrica, agua encauada.
unia varanda ao lado e chácara com
17 m. de frente de rua. Trata-se na
travessa Vieira 30. As chaves eslão na

rreiros, 80. Podé-sc ver a
;(1" :i562i) ¦>!

prciluT na Penha; a
'Pãtagoni,! n. 104, com 2 sa-

quartos, etc. Veja o que vale c
¦ca que cu vendo. Comes Soilía,

TÍTENDE-SE uma caixa de ferramen-
ta dc carpinteiro, em perfeito cs-

tado de conservação; pnra ver c tratar
na rita das Laranjeiras ti. 400, cur-
pintaria. (1*_ 14883) O
"."f-ENDE-SÊ um automóvel Fiat, for-

ça 12 x í-,, reformado de novo,
trabalhando ua praça. Ver c tratar na

rua dos Arcos. i*us 8
ri h. da ni. c das 11 ás 6 da t.

na avenida, entre a rua 7 c Assem-
bica; carro 11. 2272._ U*__i ..o?)_.
".71*Nl*llíM-'SE"'cabi-as boas, cm J*uci-

>' repuouú, Dano Vermelho, rua
Pereira Guedes ti. 11. com o sr. ca-
pilão Machado. São cubras de leite e
outras enxertudas; c um bode ingleí-^

(F 13701) O

preços. Tel. <..
n. -._., sobradd, ¦__

>rLI.E. DUARTE
IIJL gantes vestidos
co**: em voile ..—- -,-» . - . .

r, mol c cambraia, desde 50$; cm filo
Iciitll forro dc seda, desde 10o?! cm

seda lavavel, desds po$; em crepe lia
China desde 100$; cm foulard deiscoa,
desde 90$; ein setim desde 120,1; em
cliarmeus. desde 160$. Acceita fjzcii,
dias è exeeuu os vestidos peb feitio
de 25. a 40$. Rua 7 de
aig. Telcph. C. 1002. (';_

ME 
~ 

HELENA," hábil manicure,' 
offcrccc-se paru trabalhar num

instituto. Dois dc Dcucmhr»
1=0, Tel. II. Mar 952.__ _(F_ 15623) S

TITOVEIS. Veiídeni-se cm conta dor-
IU. mitorio, sala de visita, de jantar
outros; accc:t!i-sc
llan-os n. 5, 3.

Kspecialis-i
W, ta em tratamento de moléstias
áa de senhoras c suspensões, pru- r,

cesso novo sem dur, rápido e 0
j_ garantido. Attcnde a chamados rÂ

ii iiitaliiucr hora. PJ
Hes.: R. do Cattete ti. 2S8. §
Consultório: li. do Cattete 11. rA

YÀ 295. 
Tel. ... 11- Mar- K

Va (!•' 11725) li M
j^***_:*^í^*gA^íi>!-5>^^

Dr- Egas de Mendonça
Clinica cm geral do adulto c da

creança. "Chamados n qualquer ho-
ra". Consultório; rua visconde Sa-

hy n. 314, ás 2 horas. Residen-
Frei Caneca n, 316. Tel. Villa
.070. (F. 

12.352.)

ANTES 
DK IXSTAliliAl.KM

OU HEKOHMARHM ° stu
consullorio, não devem deixar de vi-
sltar ,1 grande deposito dnilnrio da
CASA IIKRMAXXY, á rua (lOtiçál-
ves Dias 11. 51. que tem sempre em
exposição os apparclho» mais. moder-
nos para a nrte dentaria. Füzcnl-sc
demonstrações e fornecem-se orçamen-
tos.. A CASA HERMANNY incumbe
sc tambem d; auxiliar aos seus
guezes 1111 venda de qualquer
lho que nuizerem dispor.

\NCt-./. pralicu cm aulas dc 2 a
Ituimos, diurtias e. noclitriias.

para ambos os sexos. K. Miiamout, rua
Th. Ottoni, ióq. InformaçOcs, as ter-
ças c sextas. (!¦ 14474)",**;

Í' 
rNÕENHISIRO, exiiluinnii da Uni»
J versidade dc llruxellas. prof, de

iiiatheniatica c secretario do Lvc«
Français; prepara para o Pedro 11, h.
Normal ,- lív Polytechnica. Ii. das La-
rotigc_____6o. (,'-'¦ 'j6'o) j_mercantil 

por
dobradas, arith-

, poítugucz ele. chslna-se; Rua
liai Floriano 1.16. por 15Í000.

(F, i-i"?r-t___5

]/SCI{IPTUl-'Al,*AOlll partidas simule-,
meti'
Man

Ev

fre-
apparc-
(123S)

nuca
cia:

Mol es Mn 8 ilus oluos
Dr Amclio Tavares, docente c

ássisteíile da Faculdade dc Me-
dieina. R. do Rosário, 140; us
terças, quintas c sabbados, ile •

,1 ila larde. d- 15175)

r\ a.* JL — Concertos
LfCllOSLcl cm tlontuflufiiH
de vttlcnnite ou ouro, feitos em
poucas lioras, por mais quebradas
011 defeituosas quc estejam, ficnhtlo
como novas c, garantidas; confçcçio-
tiain-sc quaesquer trabalhos dc pro-
these uentitria com brevidade; per-
feição o pot preços razoáveis, no
grande liiliot-atórib proiltodonllco do
DU. SILVINO ¦MATTOS, ti run
Uruguayana, 3". Telcph. — 1.55

XlUiRlMKNTI" estudar portuguez,
aritliinctica. etc., na r. Quitatlila

72 2", 11. sc ha dc alar bem. StarJ
só,' sei-lhe ú ministrado o ensino com
paciieiii, inethodo c com respeito
devido ú sua edade, sexo c posição.
Náo lhe perguntarão onde mora nem
illirin é; c, ainda que sua intelligencia
e adcautainento sejam fracos, tambem
aprenderá, gastando pouco.

('•¦ '5506) Z
DÁT!ty»

Tambem ensina a
com os dez dedos.
15 c Archias Cor-

ii',. Collégio .Nacional.
(F. 15.1.17) /-

prepara can-¦: admissão dc
para qualquer
15. l.stação de

(F 1.1760) 2

IJiSCOLA "I
iii I.OC.KAPHIA.
escrever a maebina
rua Assembléa
deiro

ENÜKNHKIliO 
militar

didalos a exames d,
iiiutlir-iii.itii-.-i elementar,
curso. Rua Figueira 11.
?, Krancisco Xavier.

ESC 
iÇ l-.\ lil( A' MACHINA —.A

ESCOLA PROGRESSO c a unica
quc consegue ensinar o curso completo
com os dez dedns em menos de 30-1I0-
di;
ma;

por 10$ mensaes e
na rua S. José, »ti

confere dipu

(F 14S38' Z

Setembro
15507) S

xiL
saiSo

offerta. Rua Lima |
Christovão.

(F Í559')--O

MOLÉSTIAS
das vias urinarias, corrimentos da
uietlira. cururgia geral, operações. Dr.
Coes Filho, especialista da Santa Casa,
docente da Faculdade; RUA LKU-
(JUAYANA N. si, das 3 ás 5.(B mm

¦HT.ENDE-lflF, 01111 barbearia bem aire-
V guezada por 75o$ooo. Lm logar

de muito futuro. Informa-se a rua
Theophilò Ottoni '.14. com o sr- AUe

Lamellas, ___ 1.140') O

Pensionistas ou Funecionarios da Guerra, Viação, Marinha, Justiça, Agricui-
tura, Fazenda, Exterior. Aposentados de qualquer Ministerio. Guarda uvu.
Policia. Commissarios ou Escrivães ou qualquer Funecionario. Correios.-^ie«
leeraphos. — Obteem empréstimos rápidos aos prazos de 12, 18, 25, aiu, do e

b ' - - '¦' Faz-se quitações em qualquer

MACHINAvende-se
45, sala 3*
/ ,'I.KO dc linhnça

j \J kilo. Alvaiadc
a$ooo o kilo.1 R

de escrever Undcnvood,
unia á rua do Ouvidor

(F_'55-|8).íO
t)ÒO o

de
tade

razõavòVi

ravessa
imlquer iiora.
_ rEXDn"'heHo

lino Aiiguslo;
1TF.XDF.-SK um dormitório dc pero

lia clara, cm perfeito estado ile
conservação, por preço
S. Luiz Gonzaga 59-1-
•\7I-:NDK-SE um piano

11 Maio 5, j
O 08"' d)

42 mezes. Juros módicos. Qualquer quantia
Banco. Negócios rápidos.

1.800
hclga a 2Ç200 c

llazar Villaçiii — 126
Frei Caneca — Vende uma gran-

de vitrine de centro para desoecupar
logar, visto o predio entrar em oi

(F

Tina |
(F 155 (6) .0

Pleyel; Trny".
liuto Av. S.ilv

PIANO 
com boa voz <

eslado, vende-se por
to; rua do Rezende '"

Eua do Rosário, 158 - Sob. • Sala 2

em
preço

1 10,
(F

perfeito
liara-

803) O

(4891

-.vradio 104. (F 15605) -N

*'1-'.N1H) terreno li x 37, a rua
V Amalüa, junto ao 13 ou 31. \eju

e offereca oue cu vendo, Comes Sou-
I.-

eça que
vridln ' (F 15605) N

pça'
ir n;
da

r-t.ii casa ila rua Assum-
n. so. cm Ilotafngo; ver c

_ inesm,-,, dc uma ás seis bo-
tarde. Preço dc ncclisido, _^_

TRASPASSES
títRASPASSA-SE uma oflieina e ,1
X poslto de calçado, na rua Urano

52 13. ., liamos. (F '5JS5)

1 ¦ iKA-1'ASSaVSE
JL tn, da cidade,

mais dependências.
ccão, a ,M. J. C

tTENIDE-SE por t;6oo$ooo uma casa
V cnm cinco conitnodos e terreno de

,; x 84, todo arborizado, com mais
icinfeitorúis, 11 ruu Dona Rosalimi 5_:
Ver e tratar na mesma. Villa Nova alo
Realengo. _(F_ 1555.0 ^tratar
liralcngo.
^-T.Nm-VSE

V no á r.
iS; tratar r.

por 6 contos um terre-
Joaquim Murtinho, 9 xoaquim
lluenos Aires

(F
TTENDE-SE' "% reno de
v*. r. Buenos¦stènde-se"'

108.
 15554) ..N

i rua Delphim um ter-
1 x 2f>; informes c tra*
Aires ioi*,._(__l5554) N

Dclplíiha, uni
trata-sc tui

(F 15554) N

um pensUo «o cen-
com 11 quartos c
Cartas nesta redi-

(F 14163) P
hem

saritRASPASSA-SE uma boa cisa
X situada, ponlo ccnlral, com

las 3 quartos, estando bem mootlaua
tnda 

'a 
c:.sa com muito gosto. Aluguel

barato c contrato por 2 annos. Motivo,
a pessoa ter dc se reinar para a I;.u-
ripa. Trata-sc á riu. Pedro Américo
ss, loja. (F: 15567),-1'

—.:-..".—..„ .: i. „„

\ l.UCAM-Si'., vcnilem-se c com-
XX pram-se moveis; fazem-se e rclor-
mairi-se enlcliõcs a preços razoáveis, a
rua do Caitete n, 50- Telcph., Cent.,
3.74-1.  (F 11174) h

ÒRDADOS a inaeliina cnsina.se poi
10Í000 mensaes duas vezes poi

rua do Senado.¦semana
d*.

Casamentos
¦ertiilõcs;

rfÍRASn.VSSA-SE min tinturai-
X admitte-sc 11111 soei.i para tomar
tonta da mesma. Informa-se no beco

Carmelitas 14- (r 15(13'') ltos

rua D.' I terreno dc 13 x 36;
rua Buenos Aires 198.
TCI-lXlt'-. SF. uma casa

> cotistntcçSo recente
medindo 8 x j
.i minuto-»* dc
E. F. C.

pequena, dc
com lerreuo

Rua Colômbia 22, a
Óuintino Ròca.vuva

(F

Adiados e perdidos

-,.|.>) N
TTENI

t áre

¦-ENDE-SE uma chácara com uma
de terreno de 6.500 metros

quadrados, toda cercada, tendo muitas
plantações, casa coberta dc telha *ran*
i.:a, junto a umá estação da Lydia
iuiv'!iar, distante desta cidade 1 l|3
hora. preço 2:soo$ooo; trata-se na rua
;-' de Março 80, sala 6, Ciuidid,,.

(F 14665) N
tTENDEM-SE em Botafogo bons pre-

I dios paru pequenas 'familias, com
2 rpiarios e salas, etc, quintaes, preços
de 20 a 2-, contos. Trata-se na rua 1"
dc Março 80, sala 6, Cândido.

(F 14065) N

VENDAS DIVERSAS
\r!CNDl-.M-SF. 

ternos de easemira fi-
na, dc paletot sacco, frack, ca-

Saca, smoking, a 25$. 30$, 45$ c 55$»
liquidação; rua Evaristo da Veiga uo

. rua S. Luiz Gonzaga, í.u.
(F 1302.1) O

A
Tici
quc

PPÃRKCKl' ha dias uma cabra, a
rua Clarlmundó de -Mello, 263 —•

latir, t far-se-á entrega provando
seia o scu legitimo dono.

(F. 14013) O
iiTtAMPF.LLO •
\J Camões 36 •
las dc ns. 136.
r i lo.oii desta

fia. Rua
- Pérdeú*se
50. 136.630,
casa. ÇJ;

Luiz di
âs cante*

137-270

:, ,15639)
Luiz dc
as cau-

14875) "
ivil por

25$çoo, -vom ou
,-n i-eriniaiesi naluralisaçõcs, cartel-

ras dc identidade; cie. Barbara 1 Al»
varengu n, 2.1. capitão Silva, lei.
Central 27.5. .Em (rente a 2» Freto-
ria pioxin'10 no Thesouro.

(F ______) S,
iKaVBAÇO — Medicamento vegetal:
1) cura' radicalmente as moléstias oc
aves": Únicos depositários c vendedo
rra: Cooperativa Avicol.i; rua 7 de *»••

lembro ti; .'• Preço: 1 vidro,
1'iizia. ij|ooo (F

1 $000.
76) s

^^õSmmãtsWmm^mttm^ã
HÍiORDADOS—DE.SRN K)S \
U Fazem-se pnr preços módicos:
H i'at. Assembléa, 1° andar.

. Lingeric Moderna. (5633)
1i».i.»..a.»-i.Tt»-Aaa^'i»»il*'*at|ll-') *J*a»»*»J<°*'

(71AHTAS a'.c liaiiça—" Empresa Com-
merca.il Auxiliadora ,1o Inquilina-

Io", ceada com . catiit.il dç 100:00,1*
|,.-.rn e»sc lim, dó "carlas tle liança ,
pagando o aluguel cm 48 horas ciisc
nfiS f. faço o afiançado. Rosai 10, 172.
sobrado. Telcph., Norte. 2.366. _ g

filhos, precisa de Ulti
pensão, próximo

cr"iAUl-:Ll,l-:iKI-:iliO Mullcr — l-.xe-
eúla todos os trabalhos em caocl-

los postiços, applicações de tinturas
Hciiné, todas as cores. Penteados, Oil;
dulações. Serviço a domicilio. Kua
Cattete lon. 1" and. Larço ,1o MacMado.
Teleph.,' Beira-Mar, 959 ou (808).

(F 141115) g

Gc

T>R1"CÍSA-SE de unia lancha peque-
X nu á vapor. Cartas com .detalhes
c preço a A. J. V., 110' cscnplorio
deste Jornal, por favor, (I- 14-lg'J^

cintas e porla-scios. j :f)E.N"s"AO cm mesa commum e a do;
.Mme. Blancll. R. i micillo, fornece senhora n.irtiMa -

Vise. Ilaunn ,39. Attende chamados. 
| 

R. Kitmi* umor n. , ««^^

Vendas a prestu- 1 il.'ii!*L.;.tisí_^.

Colletes

NERVOSOS
Insomnia, - nervosidade, dores

de cabeça, iinpulsõcs, obsessões,
medos, tiques, somnambulisuiu
espontâneo, neiirastbeiiia, vícios,
,.|C. — Trniaincnto pela PSY-
CHOTHERAPIA, sob todas ai
• uas formas, inclusive a piiilica
habitual do HYPN0TISM0, a
pela ELECTRICIDADE, sob

;ís suas formas
DR. MAURÍCIO DE ME-

DE1RÒS — Diníiamctltc, das 3
;\i -,. Largo llll Carioca 11, 1"
andar. (F 14587) R

• Central.
DENTISTAS

iF 14809) li
Trabalhos ,1cA US  , ,A protbese pela metade dos preços.

Andradas. 46. (ij_i_l74*2),'- R

DENTISTA 
a 2$"00 mensaes, para

obturaçãu a granito, platina, cura-
tivos desde o primeiro dia; trabalhos
de chapa, coroa, pivot, etc. por pre-
ços mínimos c trabalhos garantidos:
na Auxiliadora Medica, na ruu dos
Andradas, 85, sobrado, esquina da rua
cGnr.r.ll Camara. Tel. X. 3'57.

INGLEZ; 
professor DaVidson com

longa pratica de ensino. Rua do Ut-
tete 11. 26. Vae-sc tambem a domicilio..

(F. 15108)*" Z

IlViri C7 ENSINA-SE. — Aulas
I m U L C L diurnas e iiocturnas.
Professor J. II. Councill (Ainericrnj)
PRAÇA TIRADENTES f\'o. 16 • Sobrado

(',¦' 9001) z

*r.|_NTADURAS duplas — supe-
JL/rior c inferior — com 011 sem.
molas de ouro, das mais apertei-
çoadns e indispensáveis ú boa mas-
ligação c ao enibcllezumento du
boca. Durabilidade! ganíiilidu. Tre-
ços razoáveis. — No :on.siilío-
vio clcclro-dentario do Professor
1)11. SILVINO MATTOS, á rua
Uviigiinynrin, 1 e 3i canto da run
dá Carioca, em frente ao largo du
Carioca ; dus 7 horas du inunliã á.,
5 du tarde, todos os dius. — Tele-
plione — 1.535 — Central. .

th -,1000) lí

INGLEZ 
uniu senliora dc Londres

ensina este idioma na sua residen-
cia ou cm casa dos aliiuinos. Rua
Copacabana 98.1. Tci. Ipanema .1544.i.F 13081) L

FRANCEZ
Pratico ensina em cursos ou parti-

ciilárineiitè -professor trancei; conipe-
tente. 1*. de Fosscy. l-.tlificio do
Odeon. Sala 9- (F 14138) i

Dl-XIpio

Tel. Norte 2722.
ções e a dinheiro.

"lOMPUAM-SK vestidos. chapéos,
roupas brancas de senhora c plian-1

t.-isias de carnaval. 132, Praia Santa -
Luzia. Tel. C. 6264. d' 15202) S

EA, KAIJUK— Tiaia
mez; tel. 705, Cent

(F. 154S1) S
nor dia ou
1

(F

/lAltl-I.LO.S
v^' feicái
niosca*se;
ft roces sqs
rico, 107.

rintam*se
Fazenl-sc massagens c afor

1 cutis, com preparados e
especiacs. Uua Pedro Ame-
Bondes á porta.

(1- 15270) S

ITINCUHADORAS 
—

lll pura 100 c 50 ovos
Çcr*| lado. Ver c tratar," *" Hes, Ui.

__ i|,43') §
Vendem-se duas

em perfeito es*
rua Campos

(F 15466) O
na

/"lARTU-MANTi;. D.
-I a celebre e 1" do

lugal, consagrada pelo
c pòyo, como
predicções
scit-ntiíicas,

Marta 1','milia;
llrnsil c Por-

clero, nobreza
mais perita em sua**

com milhares dc curas
intimas e compicrciacs

I ÍJ1.NJ0OS LfÊ MAR — Evitam-se e
I lil curam-se com a Baccharina meu-
llholaila. A* Venda á rua 1" dc Março
lu. ,0 — Alfredo dc Carvalho... ,C.

Vidro. 3$ino. _______) s
|íi_Ti.QOAO A' (VAZ — Vcndc-sc umi

I' "Clark .leivcli", 4 bicos, cau per-1
fciti, eslado, por i-'o$ooo. Rua Senaihir

! Vurtadn mo. çàsa fi» (j_ L__

*Õ1AX0S novos
JL res allemães. ¦
ro c a prestações,
do Cattete 709.

dos melhores auto-
endem-se a dilllici-
ria casa Sion; rua
Tci. .1700. Cent.

(F 116411) O

lANOS — Afinam-s
concertos baratos,

rua da Constituição 11.
tclcplionc 1058

por 8Ç000 c
Chamados ú
o, pliotogra-

Central.
(F 14680) S

1

)_~S"^^"^3Í3^S"^"^5-Sl S]i!!IK
TT_ll; HE1TÕ11 SILVA — Partos, (jj
l t moléstias das senhoras c opera- 535
ções. Consultório ruu da Carioca, 41. K
sob., das 3 as 5 horas. Tel. C. m
¦S.'t. lies.: Kua São Christovão, 480.' 9'' (F 14186! m

Í 
EXAMES dc tiiiiiu, shii- g
*-* ivtif, fsfitrro, \n\. lí- ^mm

ENTISTA Dr. Aldo Cunha — Dl
ornado e com 10 annos de pra

lica. Tratamento rápido, garantido e
completamente sem dòr, por preços
módicos c cm prestações. Executa pelo
systema norte americano, chapas bri,!-
gcwòrk e todos os demais trabalhos de
prolhcse. Consultório, Andradas ll. 85.

(F 9076) R

"i'-.M.Li-.Z 'Mr. Kodgcr (americano) —
1 Eitsluã esle Idioma todos os dias,
das 6 da manhã, us 10 da noite; pre-
ço módico; rua da Alfândega 11. 199,
.sobrado. Tel. Norte .1657.

(1- 13636) L

T ÍNGUAS VIVAS — Falar e escre-
JU ver, em curto praso, ¦ fraiicez,
inglez,, allemão, italiano c hespanhol.
I-SCOLA VELOX, largo de S. Fran-
cise., .16, 1" c 2» andares.

(1* 15313) Z
las superiores' sa

(F I.19l0__
MATRICULA 

nas ,
— Resultado garantido; rua Larga

¦'¦_, !__
IJ [ANO
X
lis
1Q0.

pi.mies,
violino. Lii
preco modi

— Gávea,

a princi-
rua Oi-

Tel. Ipanema,
(F 14460) Z

!ll_BI!i;iai!l!«!'l!:ll!IIIHI!llirfll íiraisiiiaainiiai^iiraiiiisríiiBi/íiESiiiiisriiiaKrraii1!

30STÉS de (erro — Vcndein.se
prniirios pnra linhas teléplioniças,

com 6,So msl de
ção íntíleza. Aveni
1 o., sala 4t>'

iltura. de (ulinca
ja Rio Branco

(F i2t58i

01

/-BASAL\_^ commodo com
sem

_r-!AMPl*l.LO & C. — Rua
\J Camões. 36, Perderam-se
telas ns. 132.310 c i37:397a tlestn
,-n,:l. U- 15447) Q

rua Silva .larilim,
cautela ll. 164.4118.

(!¦'. , J47.'l P

banhos de mar.
Icarahy*; Cartas
lba_ ,

cm Copacabana un
E. D. C, nesta ío-

(F 15376) S

i-xiuas. famílias dò iiilcriiir e fora llu
cidade, consulta por caria sem it pre-
sença das pessoas, unica neste üelic-
ro. máxima seriedade c rigoroso si-
aillo. Consultas em sua rtsidcncia, a
rua da Conceição 11. 87, snlirado. pri-
to das barcas; cm Nictheroy. Xota:

 D. Maria Emilia c a cartomante
lt!a'S popular cm todo o Brasil. Cor-
rcstiondeiieia, informações, etc. a cap
xa do Correio 16S8 —¦ Kio dc Janeiro.

(F. 15327)

I constipações!
|Tomc PEITORAL —:—I

llltiii 7 tle Sctuilitiro, 18C.H

Si(ic\|S)

vial
ções

SAO. Familia brasileira fornece
domicilio, muito bem feita; In

onjooii i especial i.-'Joro; i-elei-
avulsas 2$ooo. Patu mais de s

pessoas preços ,t convencionar. Rua
Marunguape 44- Tel. C'J%^J!:

um rico
seda pre*

o I -Uf
15343) O

'XAMES dc ttiitia, .smi-
ÍViu.*, escarro; píts, té-

zes, etc, 11 preços íntitli-
cos c com o íiiuxiiiio ri-
poli — im Litbbriitõrlo (lo
DK. UAUli HOIHA — 7
ile Setembro 11. 162. —
Tei. c. nas. (aoo*)

IIIIIIIIIIIIII
— /! original, inócua c preciosa

1-11:11/11 da pasta dentifricia —
Calmotlinn" mereceu du D. G.

Saude Publica a consagração
dc tinira •!t.<fíci',!n". (Alvará 0S0, dc 12 dc agosto de 1019).
Produeto incgualavel. Exigil-o, expcrimcntal-o e comparal-o c
um dever das pessoas cantas. U4'.
¦IIIIliilllMIMÉlIillilllllWIIMlIlílW

Dentes kilos f

Fazendeiros,

•OARTICULAR, vende
X mantektc íratijailo,
ta; rua do I(o?.o 11. 34
ranjeiras. (F
"PARA TODOS
1 pleta, 25$'""':
Penha ni 760*

— Collccçflo com-
Raul, F.str.ida d.i

(F 14598) O

faitiantcs, poma-
res, qne cf-íão

perseguidos pela formiga SAUVA,
• iiie já empregiirain outras marcas uc
formicidas. sem resultado, offerece*
m„s o FORMIDÁVEL, novo prcp.v
rado com patente previlicgiada c que
é iniiilivcl para extinção dc qualquer
formigueiro, mesmo nos logares mais
difficèis; como debaixo dc casas, ar-
cores, muros, pedreiras; eus Informa,
ções á avenidr domes 1-reirc. oo.
verbal ou por carta. . (3077) S

TTVIJNTISTA — Vende»», unia ca-
17 deira dc viajem, 1 criiiano. liraço
e mesinho; r. dos Andradas, 8-. sob.

(I-. 151061 S

ÍA-F.NTISTA — Vendem-se 1 appa-
1 / relho Scharp, 1 torno clectrico
liither e 1 motor ; r. Constituição 15,
1", das 8 ás 10 e 2 ás 5-

(F 15170) -It

Violino e Bandolim—Pro-
rua Didimo n. 31, I —

(Villa Ruy Harhuf.il. (F 1.1612)*/.
PIANO,J. fessor

TOSE* CAHF.N.
ti 7. Perdeu-se a
.]._______

USP. CAHEN, rua Silvn Jardim, .
Perdeu-se u cautela ".. tí7.5-8

lesta easa. I.!¦ _MObi)_ Q
Travessa do

J
M 13.

rdc
(F

*\'1-:m.il-s
» tas. quasi nova,

Çãíi 15, i° andar," da;
t. tel. io(*i-> aX.

bua mobilia
ova, á

8

de sala vis.*'*, Constitui*
às 10 c 2 áR

15180, u(F"-|-I-.\"l)l"M -S.1C uma serra de Fará-
t bcuf e otttroí instrumentos para

Ba puUçÕCS, com dr. Koclia. 7 de .Se-
te:i'brn 162, das 3 ás 5. (F 15--0-,) O

GOMF.S & C.
Rosário. — Pc

11. 17.0.U, desta casa
TJERDEU-SÈ uma ciirteii.i
J. tidade ua rua
tifica-se a quem
João Baptista
tovão,

\-tutcla
14636) Q
di- iileu-

Haddock Lobo, gra-
i-lur c cntrcgal-a à

Soares, â rua 'S. Chris*

-tOMPRASF. mu piano para partieu
oue prtêistí concerto.

Chamado*, tel. mi Villa.|•L- lar, ainda
Urgente, I5O78.

/ '.ASA.MUNTOS
\J 20$ no
dos palieis,
adeantado;
saiu 1. tel
(t lirtr-.*»^

25í 110 CiVll t

religioso; J'. Borges li ali.
não recebendo dinheiro

rua Sete dc Setembro 190.
Central, 40S0. das 10 as

il*. uxnO >

1 »ll.\il'l(.\.M-Slv moveis c pianos,
_,' moveis avulsos c casas mobiladas,

tapetes, louças, crystaes, cortinas, ma-
chinas cofres, prata c metaes, c tudo
otic represente valor; negocio
seia aiual f.ir o valor. Cha• rua da Quitanda 24. tele

decidid'
Chamadf

m__w__mBKm!Emmmmtâmmmsm
I LINIMENTO MARINHO |1 prèpu-rntlo tio resinas e|j
1 essências tio Oriente, curai
jStitialquer tlôr em 5 minu>l<,-f
1 tos.-IÍ. 7 Setembro, 186, 1' -l

I.ilil.lX 
— 'Massagista .Matliçure

tende chamados a domicilio. '1 cl
phone '15-', Beira Mar.

OI.
.11famüy

(iS.|S)

1?i01l 
gentleman.  -1 the sen, in Copacabana, Brasiltan

To inform. Teleiih. Ipanema
lb. 

14922) S

de carvão, dá*se
malto para o fabrico por conta

própria mediante porcentagem por sac-
co; em jogar salubre do E; do Rio;

rua João Vicente 421 El»

TJIANO — Coniprii-se
X cia, paru particular,
bricante, ainda que precise
l'.-iga-se bem. Chamados,

Dá sc á me a c
asseiada; ã rua
obrado. (F

(F 14780):S | Villa.
looin. sceiní! T>EN,SÀOi

X de casa
ca n. 47, s

•t Ali KI CANTES
>ENiSAO ile 1"

icsa. cm ci>,
lc Setembro

í
Stle

•f^íIApEOS — Confeccionasse lindos
V. ' nindclos pur módicos preços, em filo
desde 15S; cm sedas desde ,i"S em pa-

desde i»S. Acceita-sc reformas,

,1 Oswaldo Criií.

Sete dc Setembro 210
1002. ij*

Telephone
15508) S

lhas
Rua
Ç.   
J^tHAUFFKUR — Pretende ajustar
V' um rapaz serio, como ajudante cm
casa particular; com boa apresentação,
trata-sc nesta redacção. d
noite.

6 ás " ,1a
(F. I4')2S)

U-* 13851) S| trata !
1 tacà'   .

1 a KAMOPHONF.S e discos — Com
VT prain-se usados, incsino quebrados.
Concerta se grattlopnonCS. Troca-se. R.
Criigiiavaiv-i. i.tS*. (F 134") S

GAI.V-
.OS DK RAÇA — .Ninguem dc-

e ter com gallinhas. gallo com
mum. A Cooperativa Avicola, da rua 7
de Setembro ti. .1, vende á 10$, 15$ c
_-o$ lindos gallos dc raça. ¦¦' 12075) h,_.. t3, ^,.y.. 

¦(i;—ü;j) 
fl I pheme" 221. .Central. _[LJ'J. JL ' ' " 

,,, !¦¦¦!¦¦ 11 lllll ¦!! i *¦ I 11 ll~l lll I ¦!. ¦¦'

O mnls tiütlcioso tônico da actuali_t.de ! O unlco especifico
dos pulmões fracos; cura e evita a tuberculose, anemias,
es-otiimctito nervoso e genital, magreza, pnllldez. dyspe-
DsTa liepositarios uo llio : Granado & Filhos, It. -ruguaya-
nn it 91* Drogarln Rodrigues, rttn Gonçalves Dias n. 59;

Casa Huber, R. T n. 61; Carlos Cruz, Rua 7 n. 81.

"OIFA de um
J.V- ouro, gue
fica transferida! paru ,
ro iq-ío, Silva Xavi-

eom urgen*
de bnm fa-

concerto.
lei. 241,
15070! s
para fora
dlt Cario*
i56„o)?S

rjualiduie, dá-se Ji
de família; ú r.

176, s,b.
_^ íHj.--.:'.1
.-ordão e medalha de
levia correi atnanhâ.

dia 8 dc janci-
:r 91.

(F 1481.5)

l)lt. RODRIGUES CAO', |. ,.-,-
com longa pratica dos Hospi-H i "jjROTHESI.

lies de Paris —- Consultas : g\:X pidos c
S Iosé fit. — Dc 2 ás 4- 1 Setembro
Tel. 4625, (i8S7)l,__

-¦» r_____*s__________aam!Ba__m__P _Vs- '
.T!3«««l>»a*»"'*i"i*«lfim*'***™a'J°*M-*tiT. O para faces, a

a preços modice

. SENHORAS ~- -.-rr::,

DR. 
SILVINO MATTOS—Ex-

iracçccs, absuiutiuueniR sein
dòr, a s. . dentaduras a 5$ cadu
dente; concertos em dentaduras a
m$; obturnçôes u 5$. Inibiilhos
garantidos e pagamentos a presta
çfies; nu rua Urügliiiyuhti' ".
esquina da ruu ilu Carioca j das /
borus du munliü ár, 5 «ti tarde4,

lcphont: — 1.555 — Çsn.t.™1-.; ,,
( I* H«-tj{>l,-J>

VUÍ" 11STAS — Vi-ndc-se um oriti-
I 

'mo 
gabinete dentário na Avenida

Mem de Sá. lendo motor electrico, etc,
por i-2ooSooo, tratii-sc com Antenoi
Cosia 4,0 Largo da Carin» n. 

^ 
¦*

lentarla 1 trabalhos ra-
preços módicos; r. Sete de
176. Tel. Cent.. 4**'"

PROFESSORA ingleza ---.Moça di-
X plonuidu cm Oxford e Cambridge,
1'íiris, ensina rápido c com minta
pratica inglez, francez, tte. i Lições
particulares, curso diurno e noctur*
nn. Resposta p. f., rua I.&ddòCK
l.obo n. 307. Tel. V. 4681.

(F 14418) 7,

IJR0FIÍ5S0R 
dc tbeorin c sollejo,

bandolim c violão; rua Barão
dc Ubá n. 7j, casa 7t Phone Villa,
4594. (F 14166) Z

I>R0FÊSS0RA 
estrangeira com lon-

ga pratica, lecciona Íi.rIcz, fran-
cez c alleuiâo, theoria c pratica em
sua residência; vae cm casa dos alu*
nino.; rua Sete dc Setembro n. 195.
_" andar, il* 155221Z

Í>R0FJÍSS0Ri 
lecciona (rancei, In»

Rlez c allemão. Dirirjir-sc ao Pro-
fessor van Vclzcn, na rua Francisco
Octaviano iii 47, Copacabana ou rua
S. José n. .\\, 2n andar. {V U.il) Z

Cent.,
(F

lentistas: nl!
_h_2_l

st,-

QITIO
IO ção
teci
60.1s
tcquim;
604.

— Vende-se. com ecasa. cria-
c plantação; in forma-se lio bo-
cm frente a estação de llangu.

(F 15383) U

CEI.l.Os nacionaes
compram-se lotes <

ie bem; rua 7 de
'Cas.i Gomes".

c estrangeiros,
coUccçõcs, paga-
etembro n. Sò*

(1-- 145711)1 s

KXHOR cstiMligeiro procura uma
sala cm boa cusa ,1c pequena fami-

lia com preferencia estrangeira, nao
ma'i« dc quinze minutos do centro, sc-11
pensão c se fór conveniente semjllo-
veis Santa Tlicrc/a. Flamengo, HM»
dock Lobo e semelhantes ruas*. F. K.
Caixa roslal i8.-,1. (| ¦--'"'¦' s

Cura de todos
os coirinientos
sem dor c sem
operação, po r

novos proccjsos. Hemorrhagias,
perlurliaçõcs dás regras e Iodas as
moléstias dos ovnrios, trompus, ute-
ro, bexiga e urethra. Tratamento
ao ulcance de todos. Adquirindo
cartão pódc ter hora marcada.
Clinica do dr. Annibal Varges. das
1 ás 6 lioras. avenida Gomes Frei-

(3074) R
rc, 99 — telcph. 1202 C.

QUS. DENTISTAS
ij vulcaniaidor novo.
fiiyaua. 31

còntrapl
iS, c demais tiubalhua

aR e rápidos. U. 7 (*c
T. C. 47.0.

(F_I557l)_R¦ Vcndc-se um
le 2 m. Cru-

(F 14738) H
-i"f*l'NUi-:-S!-: 011 troca-se por um tor-

V 110 electrico, uma maclíina de co-
róas Morrisson c um encosto portátil;
Tclephonar para Ary T. 2513

(F
N.

13657)

PARTE1RAS

[^^____aMM^^_^t_—^^--—-jjg™awy^»M[Mn«^MM>|MW^^^;
VaBam^ma_mmWaa_aammaBiseam.^^^ia_________m^___mik^^mm __6^^ZSS3EES!3SS!BÊ1

rpi-LII .
X condições.
o. p. o.

Cartas "k em
aqui. a —

14172I s

10

T!H
.—-.—^-Tawr----' ¦" i_*nm-r

MINH
CINE-ROMANCE DE G. LEFAURE & L. FEÜ1LLADE

~*>::•
Ura e>>a. n;cu caro explora-
exclamou cila indicando com

nar a mesa dc jogo 'iue sc
uva no salão, o poclcer não
lenta ? !...

•1
_..—,,1

J'**So

1 . -ieixjr

6í.tit_ndoI
nur.ra foi muito do
. além disso, cu nüo

t stu amável compa-
íin-.plcs prazer de jogar
retrucou Jacqucs, acere-
.oco drpois:
demais, ninguém conse-
r ao dr. Gilson...
ilirancclhas da martiriezá

ii"perceptível íiSíinil de
'. mas íoi co:u o !2-..-iior
;o> quc ei.;i (üs-ie:

r*>: então oue aprovei-

senti-me sempre attraida pelas
viagens, e como desgraçadamente
o meu estado de saude me inhibe
cm absoluto de as fazer, tosto de
conversar com os f_ue viajam...
Sinto r,is=o grande consolo...

Jacques inclinou-se c ella então
fei mais longe, com cerla intimi-
dade r.m pouco exagerada...

O senhor precisa vir aqui
vistar-me, uma larde. quando cu
estiver s*,... Contar-me>á, então,
por miúdo, dessa viagem de cx-
ptoração qi-.e o senhor acaba de
fazer e de que os jornaes se têm
eccr.p.ido com tão interessante;
po-menores... São regimes a]ue
e-a visitei ouír'ora em vida dc
meu marido—

... c donde trouxe, sem du-

vida. este estranho büiclot. inter-
rompeu elle, emquanti» examinava
o amuleto f|Ue lhe pendia do col-
lar dc pérolas... -De '?P™'-_°
btbelot escapou-se-llie das muos.
ao mesmo tempo que ello ützia:

_ )_' cxquisito... r.ircccii-mc
sentir nas pomas dos dedos uma
espécie dc adormccimcnto. que
pouco a pouco me ia ganhando
o braço...

 E* quc, explicou ella, este
amuleto esteve muito tempo cm
poder dc um fakir quc lhe deu o

poder delle defender ou proteger
quem o usar... Supponlio ate que
elle é nefasto a quem lhe tocar....
Isso. afin.il. nio deve surprchcn-
der-vos. por quc deveis sauer quc
a índia é um paiz cheio de rr.ys-
terios tão inexplicáveis como esses
mil dialectos contra os quaes os
sábios do mundo inteiro, tem eni-
pregado todas as suas forças in-
tcllectuae»...

¦Encaminhava assim habilmente
a conversa pura o ponto desejado,
pela suggestão dc Kislna...

— E a propósito: não ignoraes.
certamente, que o meu secretario,
o sr. Kis-.na. que c um fanático
por ludo q-.tanto diz respeito .i
essasreciões tão interessantes, fi-
cou verdadeiramente desapontado,
o outro adia. pela precaução do
vosso creado de quarto em apagar
tajdas as ar-nouçdts do exemplar

do .XUcduya, que o senhor lhe
eniprcslou.

Plácido deixou-se arrebatar
demasiadamente pelos zelos du
profissão... desculpou-se Jacques.

Ncs.-c momento, o hindu, que
sc approximava sorridente, esten-
deu ao mancebo o precioso vo-
lume...

Meu caro visinho, disse elle,
aqui tem o volume 'iue o senhor
me emprestou... É como cu
pensava, forniidavelmente interes-
•sante... Mas esse interesse teria
paru mim o dobro do valor, sc
não tivessem sido desfeitas as
annotações que clle devia ler.

Palavra de honra que posso
csprcstur-lhe essas nnno-açõcs. se
o senhor está assim tão curioso
dc as conhecer... Tomei, dellas,
u a photographia pura opportuna-
mente a stiomctter ã apreciação
de titn especialista...

Kistna estremeceu e o s;u
olhar procurou o de Dolorcs como
que
cia...

Quem sabe se não serei cu
o cspe-iiaüíta que o senhor pro-
cura: propoz clie amavelmente..."\'.to imagina como cu me sentiria
feliz a'e completar a maravilha apie |
c, icaso collocou em suas -n-ws!... 1

E receando não poder dissirmi- j
lar 5^3. alegria, atssttsu-sc da.s. ;
deLxand, tmc p.c__;_s-*i: o """ '

a-tclc de Jacques com a marque-
za... Tivera tempo comtudo de
por transmissão de pensamento
ordenar a esta ultima que tratasse
dc saber de Jacques cm quc logar
sc achavam as provas photogra-
phicas... Jacques promettera-lh'as
era certo, mas Kislna não queria
ficar sujeito á oceasião em que
o outro entendesse de lh'as mun-
dar... Além disso precisava dei-
las para essa noite mesmo. _ c

i ninçuem adivinha o que pôde
acontecer de um momento para

I ou! ro...
•Mais que depressa escreveu um

! recadinho numa tolha que arran-1
| cou de sua carteira e encarregou ,
, Ruô. ao serviço do bando, de a
| introduzir no bolso do sobretudo

de Jaciues d'.\thys.
Foi ahi que este ultimo a en-

controu. quando ao sair da Villa
puxava da cisarreira...

ERNOS a prestações, sob medida.
Entrega-se na 1* prestação. La-

vradio 26. JB IJ«!!3_J>

[TENDE-SE moveis antiRos modet"
. ivi-, antigüidades arlisticas. louça.

crylUCÍ, metaes. tapetes, cortinas, se-
das c prata antiga comais objectos; __n;i
rua do Cattete Telepbone C. 40S-

ADVOGADOS
* DVOGADO — Dr.

____. Kscriptorin: Rua .
_-o i" andar. Das 2 a
lephong Ctntral k-S-.

Lauro Salles.
da Assembléa;

i 5 hora*. Tr-
(F

MÉDICOS
Dr. O. E. Álvaro, 24 dc

Maio.
-4. tel. 12Ç1 6. Vi'.'a. (F _____

Per motivo dc truncomcnlo
rccommcndar-!he pruden-1 originaes, .publicamos koje o

lhe tim qu
r.tta(,.o ao Qttc
terça-feira
por isso com o

fo-•io sair cm conti-
foi p-ib!icado tia

2 do corrente. l'ae
7 A)

(Ct-i;íi>i«o)

TãTlNICA MÉDICA — Dr. Christo I
_' vão Maila — Especialidade, moies-

•ós do systema nervoso e.do apparc-;
ji--, re«pira;orio. Consultório, rua ..a!
Asserrliléa. «8. das 13 .as 14 h"r-"'?-
Tc'eph íj=4- Residência: rua Ru:i-
no de Almeida. 4' (Villa lsahei). |

rr 135"* * Ki

D U. A. MONTF.IP.O — Medico — ,
Parteiro — Operador; Com t. |

-.r.nns ile pratica, sendo seis de r»tu- j
do» r.as Universidades de l.yao e o
tlenebra e nos principaes hospitaes

ELECTRICIDADE MEDICA
DO

Dr. Álvaro Alvim
Tratamento do totlns ns
moléstias, Internos e ex-
ternas, som excepção', il"
homem e da ínullicp. pelu
1'llTtfit'itllllll* Slll) toilns ns
siius rórtnns, as mais mo-
(lernas, Trntnmcnto ilus
jiiieiniiis, esgdtnnicrito ncr-
vnso, neiifastlieiiia, nc-
vralglns, neyrites, pul-
imlcs ra cstoningo. Traia-
mento sem tlôr, ilus can-
cros venercos, ulceras ma-
lignãSi s.vpltilitirns, o tu-
mores brancos pela -luz de•FIX.SKN".

Diariamente tias 11 ás 6.
LARGO DA CARIOCA 11

— 1" andar. —
(295S)

I *__——íl !¦!¦ I MU II ¦¦¦ —üI Wm

Hydroceie, tumores
dos seios, ventre

e esGroto

"Vljtl-.. 
Elvira, parteíra e enlcrmcira

iti diplomada nos dois cursos. 17
annos de pratica, (an partos, trata mo-
If.iir.s do utero c suspensões; preco
seni egual. Uua dos Andradas 140,
ti*!. J779 Norl

})&OF_ESj;ORA 
diplomada, ensina:

piano, theoria, solfejo, francez,
português, nlleiní.o pratico e theorico.
Ensína tambem em qualquer collégio.
Prepara Alumnas para Instituto de
Musica c Escola Normal; run Arts*
tides Lobo n. 195 — Rin Comprido.

(1-* 14018)___

PUOFESSORIÍS — l.rccioftam 
~Port.,

X l-'ranc,, (Icopr., Arilh. Al«rli., (ieom-,
etc.. 5$ cada. Preparam candidatos ao
Pedro II c ij. Normal. Rua Theophilò
Ottoni, 155, esti. dc Uruguayana.

(K 15566) Z

1)K0FESS0R 
militar. Trepara alu-

mtlQ!t para os 1*o11crÍos Militar,
Pedro 11 c Escola Normal, ua rua
Kmercnciana n. o, travessa Fonseca'Iilles — S. Christovão. (K 14655) Z
PRATICA ¦COMMERCIAL, — Cur-
X sos dc arithmetica. calculo com*
mercial, camlnos, escript. mercantil,
cprresportdenci-i c tachygraphia, Eaco-
lai VELOX, largo ale S. Francisco 36*.• (F i?3i2) Z

rs A.

Andradas
consultai cr.itis de

ip -722)

PIANO 
—

pelo Insti

Ir* 
& Vèfii/*-'C- moteâttai dns tc

AÍ»l*-'o nhoras e opcraçôei,
per l'cns MÉDICOS qur curam íor
rin-eiitcs. hcmoM-liaiiias e iiispeniôes;
faztvi apparcccr o incominout/ nos ca*
jr-, indicados, sem provocar liemor.
riiaeia. tendo como cnlermnra Mme.
lOSErHINA C.ALXINDO. do Iloi
..ital Clinico de Barcelona; com»',!-
ias diárias i rua Sete de Setembro
162 sobrado Telcph. 1.125. a_entral.

(F 119*1)

Professores
e professoras

Professora diplomada
ititüto Nacional de Musi*

acceita alumnas a 30$ mensaes,
em sua residência, uma lição por se*
mana; rua Tavares Bastos tt. -ti,
casa X — Cattete. IS 15120) Z
"PROFESSOR ai. sollejo ,- Uieoria,
X lecciona por preço módico, pelo
methodo do Instituto <!c Musica, pre*
parando para concurso e final no
mesmo Instituto, na residência dos
«¦;Ium:ios c cm sua casa, á rua dos
Ourives__n. ro6.  (F 14733) :-Z

TENOC.RAPIIIA c daityiographla.
Quem se matricular no curso do

p:nr. Gonçalves Filho, das 6 ás S da
nrite, só parirá 15S mensaes. pelas
duas matérias. Aulas 3 vezt» por se-
mana, â rua Riàchudo 5-- sou.

(F 14269) l-

SI

AsRITHaMETICA, Álgebra; (".ei^me-
trii, conforme proprair.n.as Pedro

II, leccinr.am-sc com methd*> pratico.
P.-aca Tiradentes 56. 1'hmc Central.
4ti__. (1-* 14121) Z

l DMISSAü ao Pedro 11. Collégio
_í J_ Müitar c cxair.rs de stsunda época,
pnr 15S, mensaes: Port., tranc,
arithm., etc, *.$ cada; rua I.aría *n.
116. (F. liou) 7.

€liCRSO Nocturno Primário — Lee
cinna-se por 10$. parant.udo-?»

bnm exUo; á^ r. da Saude n. ,*o. -»**
andar. Tci. Norte 6.294.

íV. I4--0JI 
't

riviCHVI.KAPHIA — Para; elle es-
X tudo exige-se quc o «candidato Wt*
ta hem portuguez c no prazo dc 5 a
o meies assista ioo lições. Matnculin;
dose no curso do -tr-.i. t.orcalves Fi-
lho (icari afto para escrever 6o a So pa-
lavras ppr mnuto. -V.i!.-.s ile i as o da
noite. 4 vezes por semana, P"r u-.
mess-aes, á rua Riaicliuelo n. 54. «o-

. I* l 4 30*81 .r-i*

rihACHVGRAPHiA e <!.i !?.--íraphia
X _ Quem se raatricolir das o as

rh_.. si pacar.í 15* pelas duas
Aulas ! vezes r*>r semaaa.

„f ilniir.-i Filho, á rua
Vi •_!.. 'F !.".»7l Z

l da
mater.as

rt— i»'a

F*-r cine-romar.ee está scttdo
cxhihido crtt episódios, «ti "-nas-

nove paizes ,
nece barato
que trouxe.
Europa, re.»
ra prepagar,!.» da nsÍ-.-_

Europa» Applica c ícr» HVDROCEl.E — Cura radica*.
crdadeiro .14 allcmão, ] sem d-V, sem op«tra*:ao cortante e
>í -1 terceira viatícm á I «em privar o doente das sus3 oecupa-

: consullorio grátis, pa- j ções haraitraes.
da- :o i : e dai 3 ãs j DR. LUIZ DE MARCOS — Uru-
•¦__l Aiil_í;ha! I*"or:an*-« i c_avaoa 105. sob. dss 2 is _..* *^* ir* .1-91) Kl (Síi4)

I ».\a.l 1 1.. iliitAl illA — O proles
IJ s,,r Gonçalves Filho, er-.sina eca
n-achina Pemiiitrr.on. Aulas de 1 as,9
ala noite, per íoi. :; lições: A rm Ria
chuelo n. 54. solrailo,  ' *"" 

Í.26S5) f.
Tj-SCREVKR A* MACHIXA — En
_J sina-se com os dez defir». cm o
ii,arcas de inachinas. a lot rp- mez;
rui Evaristo da Veiga io. seoraío.

(F 14411) Z

| MIA n,„;a lc
«_l do Instituto

ciona piano em
ze. ror semana. -

Trada nf- ..

lami
N.

r-,m comes
Musica, lec-

...íencia. a ve-
a icíooo mensatrs; P-
oh. IF 14610) Z

GOHORHHBl-i
t «ai, corr.pli:r.çõtl. Curu radical poi
i-icce*v:^ seçarros t rápidos. Dr.
10Â0 ABKEU. Daa 8 a_ :i e dis
i-, à. i5 hoir.s: 64. roa de S. Pe-
ero. 64- !*¦¦'••
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EMSMGEM
O professor dc musica,

Sr. José Florencio, rcsiden*
te em Ilhéos (BAHIA), de-
clara em carta dc 17 de
março de 1913, que se curou
com o ELIXIR DE NOGUEI-
RA, do Plico. Chco. João da
Silva* Silveir^. (405)

UU A VIM l»r
Carvalho, em . um calix as re-
feições, em cuja coinpoinçS.o rntrini
a guina kola, coca, lacto-phosplato
o» cal, pepsina, pnnçrcatina, .i_»tase
e alycerna c a inc.lior garantia, -fi.
vida do feto e da mulher gravi.Jo.
pois ò HemiitoBcnol, alem dc parte*

, ioao tônico, é digestivo*, yuide-se cn
¦ todas as pharnuicias i* drogarias do

Rio e dos Estados. Deposito: to, rua
Trlmciro dc Marco. '"1

^g- '-'.l»l«« *pm*\t*f. "«'<***?**•'***¦*_
W'

yr^wr^^^jtw!****!. t-rr*r-r~~v.

1 Tffp- ',--•' .*.-. * .
. ;'¦ ky '"'"'¦.

—T-r-y-rrj:"^xrr-^yrr 1TTr~t^TOT ^-l*"1" r" fji" • >• i n nTiiiii|iinnwniitww«.^u:.T ~jttt"—-—'-•-'--*-1

CüRKElO BA MANHA -- Sexiá-feirn, 5 de Dezembro dc 1019
¦wlWr_WMWk'"**W*aíaj^^

¦_______________m___m_______M_____f____^

1 Rua (los Andradas, 99 ^Hsk-Wr^ i

\ OTTOMl ALMADA & I

aBBHO^f^^^W

4016)

ZIMMER MIT PENSION
Fucr cinc alie I'"rall wird liei deuts-

blisiirechciidcr cinfuclier 1'nmilic cm
Zimincr mir Pctislmi gesucht. Aucli
ausserlialli der Sta.lt oder Nictheroy.
Offiirtcn mit Prcisangabc erbeten an
Adolf Kiinijanck, rua Assembléa n>5*

(!'. is--'?5.)

Quartos e salas
Alugam-se diversos, bem espaçosos c

aTciados, em logar pitoresco, com lu*
electrica, bunlio, tcleplionc c Iodos na
requisitos liygicnicos, a pessoas que
tomem suas refeições fora. Para vei
e tratar a rua ..Mariz c Ilarros ti. _t>..

. (!'. tS.Jio.>

J)ríaci)inas Singer

mm
1
*

IIMPOTENCU
| Esterilidade,

Neurasl.ltenla,
Iii-omiilns,

Espcriiintorrliêa.
[Cura certa, rutllcnl e rn*
Ipidn 110 Gabinete Electro-1

tlicripico (lo

DU.fc.l_
ILAKGO DA CARIOCA_10.

Consultits tle 1 lis

(l4o2l)"

GONORRHEAS!...'
Tanto no homem como ns mu

íher cura radicalmente cnm o uni
co especifico vegetai, Pílulas Oe
Hni-zi. Unic.-is usadas ei" hospi
taes e casas de jatirle. di llraíil i
da Europa. Não estraga <;gani al

Depositário geral —- Drogaris
Pacheco. R. dos Andradn.s _'

(B40I)

AMANHA — INAUGURAÇÃO — AMANHA

Al VM1D Ul. SOUZA, agente representante da COMPANHIA
SINOFR eommunica c convida a sua niinierosa freguezia. c.bcm as*
sin a iodas 

"pessoa, 
de suas relações para assislirem a Inaugura*

eta da* nova loia de machinas dc Costura Singer que, sob a sua dl*
edç3o%à,7tú^c^<nhrràir«»CConde de Bomíim n. .6., proxi.no, .

praça Saenz Pena, amanhã, ás U horas. Tcl. Villa 3238. .1 '5SJ7J

PREDIO
Acccilanvse para arrendamento dc

um grande -predio á rua ..c S. Pedro
n 42. Trata-se á rua Buenos Aires
H, loja. (*•' 15504.

CAVOITQUEIR08.
Précisatil-s. dc cavouqueiros na rua

Dr. Rego Barros, antiga • Providencia,
pedreira. Paga-se de 7 a 8 lllll reis.

IMPOTÊNCIA
77.
77
1 -,,

Xarope de
cipó cm-
vo e cn-
tuaba e
outras

hervaa medicinaes; garrafa io$ooo,
pelo. correio, is$ooo. Rua Marechal
.Floriano n. 181, sobrado, João Pin-
to da Silva. (F i*Í7s_) S

da vída e
mais tudo
gue desejar
por traba*

lhos garantidos. Cartas com enveloppe
sellado e snbrcscrintado para resposta.
Rime. O. Fernandes, estação de Nova
3f!tias5Ú. Estado do Rio. Attendcse
em qualquer distancia ou Kit ado,

(X> M750 s

Al * 'Metas Completo sortimen-
1 to para homens, se-
I nhoras e creanças.

CASA STEPHAN —
Rua Uruguayana n. 12.'

.(S580)

Como obterei* Usando
a Belleza fiost Creme

LIQUIDO BRANCO
Belleza a^enalniiaia.

O Rost Creme suavemente perfumado e de uma alvuia Incotn-

Çaravcl 
é sem duvido incontestavelmente superior a todos os oulros.

em <i propriedade de branquear a pelle dc conservar sua fiexibilida*
dc, evitíil-a das -rugas, espinhas, manchas, pannos, etc, e protege-a
contra ns Influências da tempera tura.

S.u emprego nas massagens c perfeito.

Vcndc-se em todas as perfumarias du Rio dc Janeiro
e na Perfumaria SILVA.

Rirç do Theatro, 9 — Rio

MI parao
diagnos-
tico o tra'
tamento

das doenças do esto*
mago, intestinos, fi'
gado, pulmões, coram
ção, rins, osso8,etc.,
pelo DR. RENATO Dí
SOUZA LOPES. Pre-
ços módicos. Rua Sâo
José 39, do 2 às 5,
ás terças quintas o
sabbados. os.1.

BARALHOS
para poker, n. UO, americanos

o para baccarat, n. 1*2.
de Grimauil.

^Wr^^\

bSSfNi

0 Convidado de Pedra

Do mesmo modo que a apparição citada

fez estremecer a Dom 3oão Tenorio em seu

famoso banquete nocturnó, assim nós aue

estamos sentados á meza da vida nos deixa-

mos surprehender, seja por petulância,
descuido ou casualidade, por aquelle

convidado indesejável que se chama

enfermidade. Todavia, mui ao con-

irarto das conseqüências funestas que
soffreu Dom 3oão, devemos nos con'

siderar bem mais felizes, pois para

precaver-nos das conseqüências fu-

nestas devemos lançai mão dos

Comprimidos "Bavjer" de Aspirina

ao apparecer o primeiro s\jmptoma,
seia dôr de cabeça, febre, catarrho.

f 
insomnía òu mal estar geral.

ACTOS FÚNEBRES
Thomaz Lulas

t Evangèllha I-lUna c
convidam seus porentci
soas dc mia ainizii'1"

assistirem " mista
liieírò !iuniv.rs..ru!
mento dc
Inesqtiosiyçl

filhos.
0 pe»

para
:lo pri-

do fiillecl*
sen quorlilo <
esposo c_ pafii

THOMAZ iVlU.A.S, nue nillldaill,re-
lebrar amanha, ttnb.bado, li do correu
te is o i1-' hbrns, n» egreia de h
Francisco de Paula, desde ja pe con-
(casam iiVmmamenlo gratos, (tiati)
<jgEgH&Bl_W__1à&4m\m_VBama "'-'

D. Maria Cândida
Cavalcanti Ramalhot A sua familia nnnda rc«r

itui.i missa na çgrçjit^da b.
,"a.'J.'isc„ Xavier '*»'f"'!',í
Ve.lib); aiiianlill; salib.vl-i.
Jo correnlc, lis '>

tiversario dc seu pa"
lioras,

ímciiUi.
(V 1550S)

Ihütuim*.

Carlos A. J-aqum-
tinie

. AXN1V13RSÀRI.QViUVaicS'"^t;r«

João Francisco
Dyonisio

MiIiSTRE OA dlMTCINA 11 lí \\\
CHINAS Pu I.I.11VI) Oll.VSt.

1,1-IHO
ANNÍVK'RSÁI11Ò PI-'. SEÜ

l''.\l,I,i:*-MMi:NTin
Amolia ' Soareu Hy,,y_:,..

Ernesto Victur lfra«cn » »(¦
nhora, Aimeiiu.' l't; ,
Pyonlslo, senliora ,¦ filluu
IMHiVul--.-. II tOllOK US MMIS '¦(.
rentes e amigos para -,...-.

rem á missa i|im por alpia dc * •
•;i i*squceido esposo, pne, sugrn • v.\
SOM) l'UANCIf'í:0 DV '• líl 1
mandam rezar amaiilia, saliliatln í. -
énrrcntc, Ss oi|j lioras, na esteja de
S. í'rnnc'sco de r.iula. pc'n ;_!_.¦ ,a
cond-ssiiui i-tcrnaincnle iinradrciilas,

U', i..i-.>
;.W.^n'mir*i^^S_J^'!<^n:>mSí!ii>j_ij^

Emilio Vaídetaro

(1"

t

Dias

lha
vidam <i
atlli/.adet

1 a 1 .nrívÍTiNIl'". nlM m.-ilioaiu ^-
^i^ShMÍMo,<ido 

corren^,
lá., o ._ horas, ™7**.*tè ™n{„am-

17" ^!!"i.,2"^fe_'peJsors,,u«

estiuccivel_ ma-

pessoas ne »»•¦
nara assisti'em , a

'mi (lu ¦¦t'" 1U"*"Vido 
GAULOS

mandam çe-

i-r.itos as P1
i,_c actò dc pienane

ll' 1551O

Casa em Copacabana
Vende-se uma bonita e confortável

casa, acabada de construir, em centro
de terrcn.o. cm uma dhs melhores ruas
de Copacabana. Preço de pechincha e
negocio dirccto. Trata-se coin Martins,
Bar S. Pedro, avenida Passos i-, Tc*
liflione 2619 Norte. Uf 14905)

muilissimo
se itignarcthChrif{y^mm!imvmmé^^'

Eliezer Gprson
llavares

Carolina Ca.let dc Souza

Tavares, Mina .'os- Sobral
T va.es e ;fill'o. coronel ¦ •*;

liciánò losé Moreira dc *"'ii

enllora c lillius, comtnu*
sevs ixircntes -e

de sei pre-nilii
ttniiado

Dr.

t nicam: 
amigos ò follecitnenlç
e^yl.h.t IKZBR 

"li^SON TA

n\lXX 
"• 

convilíAÍn para aconipanlio-

K,sr,írr^un^s
'SÜ, para o ccniitíro

ilaptista, Desde já con!cs,.-,.n;sv « •.-

dccldos. _-•*n.n{S5Pr7!K*™

ho'c. as IJ
da Pátria

de S. .1 oíi 1

1551-)

(j" ANNIVliUSAKKn

M.irgariil.i 

díi Silva Diis p
¦fUnoa couvidam ns' ii;i!"',r»
¦p hmlgOA dn síit sciuj»ri° Irm*
llrsdo esposo i* i*c !-*M [•
1.10 VAI.DlíTAlin DIAS,

<\ tis«Ístircm á iníssn dn .¦"¦nti.
niversario do .«1 passaiiicnl.., imn-
nhã, sãbbudii, li do corrente, in .<
lioras; na egreja oe Nossa S-n, -,
.'.o Rosário, e desde j.i firam
dccldoi), d'" '5-''i

^grt^mSmV^^^^Jt^r ^mi
Esther de Paula
Marinlio dos Heis

Alberto Caviiso dns Reis -

+ 

a familia Pereira l.im.i
vidam seus parentes e ; •
suas dc .sua amizade para i.
sistirem á missa de selitnn -i

que por alma de sua ; •
rida esposu, irmá. e.imhada. na, .
hrliiha - prima RSTiriiR DE PAI l..\
MÀPJNIIO HOS'_. R'1'.IS maiiilain n--
zar linje, scx.ta-fcirá, 5 do •'"'¦'"'•
,is . i|- horas, no altar-iv.r da cri jj
de S. Francisco dc P:

OSAL\
SM de*

Rin» e
ProiUti
do tracl
SCHOE
AMERI

(5T1)_-
B0B1

Vcndc-se '
fcom condem

tratar a ">»
lindar, d" '

l/OOSCC

I 

Precisas
ns, de pr
uer outii
ara J. D
tio.

(1*. il*

Adelia da Costa
Varejão

Seu marido Antônio Jose

+ 

Per. ri Vareião, filhos,* .mae;
irm* é cunhados da l.niidi"lil-l.lA 

DA CO-ilA VA-
RK1-V0 mandani cçicinar
neio eterno descanso <le-.sua

maniiã. sabbado, 6

3„^o£.'mino far da enteia

de S. Francisco de Pau.a,(^ 
fj™_

]^mo_ímismmmgmim
Manoel Jorge da

Cruz
A familia do incs;iuic'vel

MVN*01'1- JORGE IA
CRUZ faz* rc-ar lloj*:, sexta*
feira, 5 do corrente.. as f*
boras, na egreia da Can-kln-
ri-, a missa do 1" anniversa*
seu pranteado íallü.-imeiito.

Preço do tubo com 20 comprimidos -.1 2$50O

Mario de Oliveira
Bueno

llercilia

Casa Grão Turco

;i:- [

§ ArameBal^izadoi J
I e Ferro 1
H VE-.DE-S13 no atncaflo.B

| perfeito e com pequena!!

PÍuÍ ASSEMBLÉA, 33 I
Tol. C. 5-tO-t H
(3^50) ¦ j

Ouvidor 96-
(3034)

-T. Norte. 4034.

Para o interior
Uma senhora de meia edade, falando

, Inglez, deseja collocação como _ dama
| dc companhia, cm casa de família de

tratamento, podendo ensinar o seu
idioma. Cartas a KEX, nesta folha.

(3090)

MATRICULA NA ESCOLA
DE GUERRA

Aos candidatos á matricula nas Es-
cilas dc Guerra e Polytechnica, aos
officiaes inferiores, candidatos ao cun*
curso [ura o Quadro de Intendentes,
aos alumnos do Collegio Pedro II, o
Prof. Mario V. Machado, com o cur-
50 de niathemati-a pela -antiga lEscoln
Militar do Brasil e iti annos de prati*
ca de magistério, offercce os seus
p.-cstimos á rua Gonçalves Dias 56, 1".
Aulas diárias dc mathematica oleineii-
tar, etn turmas dc íS alumnos no ma-

cada tuna, das 8 ás 10,30 e das
10 lioras. Preços m.idico.l.

(F 14S92)

Objecto perdido CHÁCARA
SITIOPedese 1 peas.ia que ei-c.vitruu num 1

hoiídc da rou >:t<: dr áctcuuro, um
chapéo de senhora cim, 1 *i'inic l.eoi.or,
o tuvoi ile o ei*.ir;_-'ir á rua JitnvvciKi Precisa-se alugar nos sutiiirliios ou
Freiic ii. 15, i*'-'u .-erá ünitlfivnilu. arredores' Cartas ou tratar, 119, rua

tl*'. .-,..•1*;.) dos Ourives. (I* 15346) b
7Piogranima da 21" conitía a realizar-se domingo,

de Dezembro de 1919

Vcrrão Buetin a
filhos, Maria Ferrão, l-Vsrtm-
nio de Oliveira Bueno c II-
lhos, Olympia Bueno Soares,
Alfro-lo Soares c filhos. M I*
ria Amalia Bueno Corren,

José Corrêa e íilhos, convidam aos

parentes e amigos para ««sis.ir ?a
,1o i" annivcrsario, uo taii-eci

le seu inesiiucciycl e.spqsi,
nac genro, irmão, tio c .cunhado'MARIO 

UE OI.IVKIRA IU-'1*-N •
na cgrcja da Matriz do li; de Den-"ro, 

a mesma rua, amanha, fbbiido,
6 do cnrrcnle. ás 8 horas, e desde ja
se confessam eternamente gntos. i

General Alcebiades
Martins Rangel

Prahcisca iMartins Cidade
Raiinclj "ra ausente, Uranc •¦
co dn Costa Uangel i- seu ir*
niíri l.elio, I.avinia Kanerl
llrigidn, seu esposo ilr. I.ui.
Vossio llrlgidb c seus íillv",

• representando ns dcir.ais pa-
ausciites, muito penlior-dos n
s ipie lhes lém sido dispensa*

íi.nliyo ilo fallecimento *!¦ soii
pre-ádo filho, pae. irmão, riinliadn e
lin general AWEBIAUES -MAlHlNí*
'KAN'1'.KI.. convidam seus parentes t
lic«si*is amlTOS i>a**a a missa de Insesi*
mo dia, nuc liiaildani rezar ainanliá, .
dn corrente, sãhhado no iilti"*iiinr ¦'¦<
egreja de S. Francisco de I aiila, as
to i|_ horas, agradecendo cordialincii'
te desde já a assistência a esse aem
religioso. CF. 15 -¦',"''-)

\xmKmB?wr4mmmmass&s
Viuva coronel

Thomé Barbosa
Peixoto

O i" (cliente Edmundo

tl.einhar.lt 

Peixoto c suai ir*
niâs, Tlníolino Uemliardl l'i*i-
xnln, Guiomar Portocãrrero
Pelxôfo, Ségisiiiundo Kphler,
senhora c filhos parlicipain

aos demais parentes e aos seus nim*
gos que hoje, sexta-feira. 5 do cor*
rente, será rezada ii" altar-mor ila
egreja dc S. Francisco de Paula,. »
iò i|_ horas, a missa de sctinio dia por
alma de sua incsqiioeivcl iivie. sofla,
cunhada, imn e Ua D..MARIA U-*
iClI.lA I.KIMIARDT PKINOm.
Agradecem antccipadanieiitc ai s
comparecer ètn;

Re
de Jai
lntesti
tulenc

r/soe

Vcnii
bom pi
pitai,
bica n,

ximo
l-,_0

CASA

Callos, callosidades, suores
fétidos i

SSo eliminados com o maravilhoso I
tratamento Nime,, Americano para os

^Vendc*«^D_$oõo na Perfunnrla I.o*

pes, rua Uriigiiayana 44*^ ^''00'

CASA MOBILADA
^W*^"«T5^
rL4Catlcte.A,ugl,e,/ooS.Parai^

das 8 ás ii d'l(™iu;>$;7liriforniações
ne Sul 7f»,

CACHORKA
dc estimação, Pomc-

tendo ao lado das
pouco marrou, li

Perdeu-se uma
rania il. 2, preta,

^c sPerá0gratífimdo com ioo$ unem

à encontrou. .Ic conin.unlcar, ou*leyaJ^

á rua Visconde
Tel. Norte 860.

Itauna .sobrado,
(V 1485*1)

SALA DE FRENTE
independente, mobila*

daAscdrS;e,:r r-^-se,,, rmuis ou
Mvalheiro dc tratamento. Bento L.»

boa 48. CF 14850)

m

r
í' il

Moinho para cereaes
Vende-se um conjunto niode;no e

aperfeiçoado, com .pouco us-, composto

dc moinho, propriamente dito. ¦ v com

dois pares dc discos, para farinha tle

nvindoca, milho c outros cereaes. ele-

Wdor-peneira oscillante c.-m, ires .1 o-

nos At teld -.vrioiic pana extracçao de

fmpure-as. duas iiwcItitJM para limpar

KlL; inteiro e quebrado e nm 
g»Mrelectrico, novo, dc. -*5 H 1, «a uenc

"V^'na 
rua Buenos Aires

sobrado, com Rcne Weil. Rio de

Bcir,o. CF

\2,
Ja*

A HÉRNIA
Os que soffrcm de hernia de-

vem rejeitar como nefastos e pe-
rigosos os bragueiros de mola or-
dlnarios c levar o novo Apparelho
Francez de A. CLAVERIE, Pneu-
matico, Impermeável e sem Mola.

"Este incomp-iravol npparelho,
rccomhicndado pelos médicos mais
eminentes do Mundo inteiro, e
o unico que procura um tra.a-
mento seguro dc todas ns hérnias,
até mesmo daquellas que devido
ao tamanho ou a serem antigas,
foram consideradas como incura-
veis atú a data.

O novo apparelho sem mola de
A. CLâvritfit(i*Q!.A.*). a».
Faubourg Saint-Martia em Pam.
a-vlia de passar ainda por ul*
timos apcneicoanientos que
ementam dc uma maneira dei
sua efficacia e suas altas quan-
dades curativas.

I.eve, flexível, impermeável á
agua c 00 suor. absolutamente
inalterável, levado dia c nuile sem
molestar, é o unico que procura
ürii allivio ímmédiato c dcliniiivi;
curãcSo de todos us casos dc ber-
nia, sem operação, sem soilrimen-
to c sem ter que parar o trarjallio.

A applicação deste npparelho
segundo cada caso partieularíía
faz Sr. MOREIRA BARBOZA,
83 Rua do Ouvidor, RIO Ut,

JANEIRO.

Ilustrado, conselhos e

Trecisa-se alugar tuna para pequena
familia estrangeira, sem creanças, com
3 ou 4 quartos, 2 salas, cozinha com
fogão a gaz, banheira, porão hab tavel,
pequeno jardim c quintal, em transver*
saes da rua Conde llomfim, Haddock
Lobo, Mariz e Barr.'is, Rio Comprido
ou Laranjeiras. Preço até -isoSouo.

Offertas a A. M. U., Caixa Postal
135O, RIO. (IÍ MM")

| 
"EMPREGADO

I Trec-sa-sc de um, bom dictylogripho.' 
que saiba escrever e ler corrcclamente
portuguez, allemão e inglez. Exigem-se
boas referencias; tratar das 8 ás 9 c
das 2 ás 3, na rua Buenos Aires 116,

; 1" andai). <_ Hjg°j

jlÕÍJRV NATURAL-
I Restauração definitiva di saude

pelos modernos systemas dictct'c.05, hy-
dricos, massotberapicos, hcliotlierapi-
cos e chirosudoihcrapicos, 110 consulto*
rio medicó-naturista do Dr. ...vclmo
d_ Souza, na "A Vegetariana", a rua
da Alfândega i_o, dus 12 ás 15 horas.

(F 14'M-:)

au*
'ísiv;i

Tijolos furados'(DE 
S. PAULO)

Maiores, >«»»« lev
quantidade. 46
N. 5189.

melhores, para
rua D. Ut-raldo. Telep

PREDIO

Folheto
informações grátis.

Vende-sc um bom predio assobrada*
do. com tres janelías ile frente, bonito
jardim a.n lado, com gradil e portão de
entrada, tendo sala de visitas e dc
jantar, tres ouartos, saleta c copa, boa
cnzinlu ladrilhada, bom quarto dc Dl*
nho e quarto para creados, despensa c
tanque para lavar. Nüo é forcirn. Na
rua Visconde Figueiredo. Trata-se no
Restaurante Brasil, á rua d« Carioca
ri, 10, com o sr. Arc.os. (F 14(10(1)

casa que faz mais milapres
Diversos «pftâgos

comprados em leilões
Este 11» pr.ni as festas vendemos o fil» coin l,m de

largo, todas as cores, n 2$30(); voll pnra vestidos. 11
1$_500 ò li*i500; messalines de pura seda, u 5$S00;
sodinlias de fantasia, a 1$S00, 21? e __$.100* meias dc
fio «le Kscnssia rendada, 11 4ij!900 c 5$500; ditas lisas,
a __$500, 3$ e .*í.*jl500; vestidos do voil bordados, soli
medida, a ÍSIJIOOO, 21>lü c 24íji000; Iiiitlo sortiinento
de brinquedos, linhos de cores c brancos para vestidos, a
2$400; ntol-niol branco, bordado, infestado, pecliiiiclni,
a 21S500; voll estampado, lindos desenhos, 11 !?9-10;
graiiadittes de cores Usas, a $900; meias para creanças,
a $500 e $800; colossal variedade de leques, tudo a
$900; perfumarias em extractos, pó de arroz, brillianti-
nus, etc; pó de arroz, "J.ady", $380; caixa grande,
2$200; lindos zeflres, a 1$000; roupas liraricas para
senhoras, grande exposição e coin preços mareados. —
Faz-se ajour e picot, a $200, com perfeição.

GRANDE PREMIO 2 DE AGOSTO
,o parco - EXCELSIOR - i.ioo

metros — Prêmios: t :5no$ooo c
•;.--$ — Animaes europeus dc 2
annos e platinos de 3 amios.

Kilos

Kuri-Kuray  • • SJ
Miss Lola ¦*•

.1 Tibagy  f
1 Miracle ••-*
-o parco -- 6 DE MARCO — 1.100

metros — Prêmios: 1:5oo$noo e

jóo$ — Animaes nacionaes —

(Haiidlcap): ,,.,Kilos

1—1 Sapc  ¦*?
[2 Maiinoury 5°

1 " Cravina 47
1 f 3 Batuta  4?\ 

4 Aba:  50
,1 f 5 Garoto  ***7

j 6 Farrapo •' • • 50

3» pl.r,.0 _ PROGRESSO — 1*609
metros — Prêmios: 1 :soo$ooo c
.•on? — Animaes nacionaes -

(Handicap) ¦

t Júbilo. . . .
j Severo. . .

I Ac.ivá. . . .
1 Jocotó. . . ." Katty.

parco -
metros
400$ -
l-aiz" —

Melrose;
Kiosk.
SànfTUe

DR. FRONTIN —1.S00
Prcmioj: 2 :ooo$ooo c

Animaes de qualquer
(Handicap):

Kilos

.1
4 Harlowc.

Azul.

Kilos

5-

 53
parco — VELOCIDADE — 1.609
metros — Premio?: i :soo$ooo e
.limS — Animaes de qualquer
paiz — (Handicap):

Kilos

p,.ireo _ GR'ANDE TREMIO 2
DE AGOSTO — 1-800 meiros—
Prêmio."»: 5:000$, 1:000$ e'^S5°$
— Animaes de qualquer paiz —

(Tabeliã XI):
Kilos

t f BÍR Hoy.
I Moyrick.

2 ( Majestade.
1 Cicero. .

I Walsh. .
i | Sablc. . .

Mellk.

I missa
mento

msssB_mmmssmx
Adelino Pimenta

Velloso
Eurvdice Velloso, Fennn-

Aa Velloso, Adelininlio Filho
e parentes, agradecem tl Io*
das as pessoas que açpinpa;
nhararii ó ultima mura',a o
seu querido esposo. i«e, "

mão. cenro c cunlindo e
PliMBNTA VELLOSO e de n-'™
as convidam para a missa ilo 7
amanha, babbailo, o do
o linras, na matriz da 1

(F. Lí..'!!.)
»nivi..«W!5^ftt*ífíííWi.i_iijíS

ri.OKlCUMlU.A
IlAllHACUXA

Assémbióa 113. Ti 1837; O.
Cnròas e Palmas ile f 10res nn*
turaes por preços nioilicos.

(1843)

1

49! 145 ; J
.-.5
55

íios eternamente agradecidos.
(F

ADELINO
10 VO

do 7" dia,
currcnle, as
:dõ'de; a to-

14.

Engenheiro Manoel
Francisco Niobey

+ 

A Directoria da Associnc.ln
Asylo S. Luiz para a Vclllict
Desaniparaila, grata ii ,™<*"'?;'
ria du engenheiro MANOia
FRANCISCO N10,,'.'*'i,. gra".
de bemfeitor da InslituiÇÜo

fará celebrar na capella d" Asylo, .
ruá General Gurjüo 11. J57, .loiila aa
Caiu', uma missa cm suffraglo.'le sua
alma, ás o horas, amanha, salitiatlo, <>

do corrente. Convida ns parentes <
amigos do saudoso extineto._

(!• 1 ?.!-';)

^^1'imri^^ ¦'.'••.''¦' sr^rí^t$i;t:^ü

I' l

Ottilia de Almeida, Murillo Chagas

4 í 7 Uomliazo.
( S Scutari.

53 ,

53; *

SlT
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parco — ITAMARATY — 1.609
meiros —.Prêmios: — 1 :;oii$ e
.ioo? — animaes dc qualquer
paiz — (Handicap):

Kilos

(1.0S)

(1609)

HOMOEOPATHIA
Dr. Valle Junior, consultas grátis

na pharmacia da ma S. Francisco Na*
vier 11. 499, das 9 ás 10 hnras.

Vendese esta plunuacia por
(!¦* 14Ó07)

Aluga-se uma nas immcdiaçõcs do
Cattete. só a familia dc tratamento.
De 1" do janeiro a.pi de abril. Tem
toilo o conforto moderno. Mais infor-
mações icleplionar para Central 1947*

(F. 15*4.1-''.)

rrccifa*se de unia governante para
tomar conta dc duas creanças em ca-
sa tlc familia que passa o verão etn
Petropolis. Tratar á rua Natal n. 39.
proximo á rua d. Carlota, Botafogo.

(F. .5.463.)

t—t Gowan. . .
z f _.* Hortencia. .

) 3 Louvain. . .
\ \ .\ Cruitciro do S

1 5 Senorito. .
l í 6 lulcptn. .

\7 Hera. . . .
5» parco — 17 Dl-

t .750 metros

O 1" parco scra
da tarde.

realizado á 1 hora

3405*
paiz

— Animaes
(Handicap):

SETEMBRO
Prêmios: 1 :?on$

Suecesso minca visto 110 ^
BAZAR CORRÊA

172, Rua Machado Coelho, 172
Largo cio Estacio

nmanB_amBi^^ggj^gjgggg
CASA MOBILADA | GOVERNANTE vwvS^ww.vwww

Valerose. .
Oieufort. .
Cmders. .
riaiuor. . .
Madrugador.

qualquer

Kilo?*

49
5.1
4?
51
4-

i—1 Ncwnham. .
( 2 Jagunço. . .
i 3 Mct_. . . .
í 4 Oyster Bay.
( 5 Corcyra. . .
f 6 Bcfronía. . .
| 7 Maiiomet. .

5=
49
49
54

s"'*!
5

Bondes direelos para o prado, par-
tindo do largo dn Lapa c da rua
Uruguayana.

MANOEL VALLADAO,
2a secretario.

(F 14859)

Manoclla Innoctnc a de Al
meida, filhos c demais pa*
rente-, convidam ás pessoas
dc amizade para assistirem
.a missa do i" passamento
ile sua Inesquecível lil-iai. ir*

má tia, sohrinhr. e cunhada OI 11-
I 1*1 DE ALMEIDA, que scra reza-
da'amanhã, sabbadu, 0 do corrente,
is S i|- horas, na cgrcja dc -N. h*
úo C Una iMòrte, á rua do Roso.no,
por este acto de pfhttdão sç contai*
sam desde já agradecidos. Jl' 

149"')

mm^u,rt'u__J_X:..*;.,M-í__'j_UlãiiaBm£____e

Major losé Moreira
Ribeiro

A viuva, iillios, noras, geu-
ro, netos' do falecido MA-
JOR IOSE' MOREIRA KI- '

HEIRO, convidam ás pes- j
soas de s.'.as relações para
nssistirem .1 missa de 90"

uc em intenção da alma do finado
am rezar amanhã, sabbado, fi

do corrente, ás 9 lioras. na egreia
Santo Antônio dos Pobres, pelo

desde já sc confessam eterna-

t
dia:L, MU

nida

jicoo^oco.

Automóvel particular
Vende-se um dc fabricante inglez.

em perfeito estado, com duas mudas Uc
capa, para ver c tratar na l.arae- Mal*
dock Lobo. fÍ_I_._

QUAKTO

Predio á rua do Ouvidor
Alugam-se por contrato os prc.lins

...1. 1S7 c 189, da rua do Ouyidi-
Informações na secretaria da V
i-.iaml.ule de S. redro, a rua do
rives, das n as 14 horas. (I* 14-H4)

COQUELUCHE
Cura rapidi com o Xarope dc Clero*

pena; vende-se nn r. dc b. Leopoldo

Ir-
tlu-

15. Cidade Nova,
trai, 

* 
Petropolis.

Pliarmacia Cen*
(F 91.19)

Aluea-se um quarto com café matu*
Preferc-sc uma moça empregada

Rui Uruguayana 
ji»L

tino.
jio commercio

Chácara em Juiz de Fora
situação 1

de mora- I

í ¦¦.'i

Vende-sc uma csplendiiii
com bella e confortável casa
da. inslallacão electrica e b>i.ra..I.-.i
agua pruria, fogSo çcon.omico, agua* ;
das dc 1» qualidade, r.ca e afamadissl*
na pedreira, 20 alqueires em 4 jostos 

-,

divididos por cerca dc arame: 5 *¦¦

Qieires cn. capoeira; .0. alqueires
cultura, tendo 10 mil pes dc ca.ç de |
, àniió; roça de milhoi ^«nmbai
rnandiocal. bananal e grande Pl«'»*go ;
dc abacaxi; uni lindo campo de liorti

cultura: um grande pomar novo. Um

novo atitom-vcl 
" Fonj : . a carroças

comnletameate arreia.lis. para trans* .
po™? de lenha, rom 6 bois e .. mwirej: :
1 carroça perfeitamente arre ade. ile

í-ola com 1 burro; 16 pequenas mora-

&Vd_ aluguel; scv.i para porcos, ga •

linl-eiro. curral para bc-crros; um

rrande curral; baias cara .t" vacca».

_%fkdas * cimeola.Ias; jardim; 50 loles
dfíerrcms para <.»>«»«.».7};\^\' 
Victorino Braga, onde esta localiaada a

%r%^7.^^^'
SScídiãaWo. distante ,« «..«»•

tos a pé dis estaç-es ..a < entrai 1 U

pold^nà. cm lur de F6ra. Fará mf«

Lçoes nesta eap.ti I • «*«; *£.

to S, com o 3.. -,** •."*** * t_:m*r.
e eni Iui. de F.ira com o sr. Agilber

to Ce.-la, na' propna situaçâ^. 
^^^

«nã*u«HM**^m"0_^m%zm

j Frias
1 mu 111

cuia certa «lo qualquer
ferida, recente ou tltro-
nica, uleeras th* qualquer
natureza, empingens, ete.,
ajiplieatla sobre cancros
venereos cicatriza-os rãpi-
tiaincrite. Acha-se á venila
nas seguintes casas. Círn-
nado & 1'ülios, rna Vrit-
IHiriyana «- 91*5 V. Silva
& C.. run da Assembléa
n. 34; .!. M. Pacheco, rua
dos Andradas 43; A. J.
Henriques, rua Theophilo
Ottoni 163. e no deposi*
to cevai: rua Ruy Bar-
liosa. 31. (K 14915)

AYMORE' PALACE HOTEL
T1*X. C. Ki22

Mais fresco in centro. Agua cm to*
dos os quartos. Elevador, quartos com
café de minha, s$ooo.. (!'* U74-")

¦^f 'i^\p(,-^àdó;'pqh,.Ó\^y^y'.. :i

DENTISTA MECÂNICO
Trcpara-sc cm curso geral de dois

annos eom direito a diploma e quadro
de formatura no "1'ost Grad-.iatc". rua
Senador Eu_cbb, lóS (sob.), teleph.
ti. 4735. -F »"39.8.9*

COFRE CHIBS
Vende-se em

dc oceasião. 7,
rtçrfcitn rstido. preço
Rua de ?. Pedro.

(!•' 1_I.U)

—'^,i\'fófiíiuhdot, ' ¦.',>•'¦'¦" 
|

777; Ü: 6*7t\Tritúu^t:':U
: *:. aCurqih-a .ifíipoienaoç'.- w

¦ ¦ '¦'' 
.'^*\'. •-,*.*' a'g|J.*J3.i[ê>i-toi*''* *. - 

f-7

RIS suas doenças, nephrites, arci.is. biilropsias, pes n.rns*
10 inchados eólicas, urinas .sujas, tonteiras,. ilòrcs.
nwl estar, palpilações, e todas as molrstia*. dns rins

bexiga; curam-sc com o TONICAUIlICM, o unico
especifico renal. — Granido í. Filhos. Rua Uruguay-
an.i n. 01. ou Campos Heitor. Rua Uruguayana, n.
35 Granado ..Comp. Rua i" dc Março n. 14.

('¦¦' I.-'6)

qu:
mente gratos (!•' 14.001)

Palmyra Duarte Be«
zerra Nogueira

da Gama
Ruben Nogueira da Gama

c seu filho, 'convidam n to-
dos os parentes. e amigos
para assistirem
7° dia que por
esposa r mãe

DUARTE BEZERRA
V>A GAMA, mandam celebrar ama*
niiu, sabbado. ás 9 i|-* lioras,
no altar-mór da egreja dc S, br-in-

ile Paula; desde já se confes

t missa' Oc
• aàma ile sua

PAI.MVRA
NOGUEIRA

CISCO

VVyVWWWWW\ft^VJVWVAVSft«^^

111 io Bazar Colosso
la

sam gratos. O** 14.921)

Carlos José Gottgtroy
junior

__m______Wà_______Mmm_mm\_w_m\_U

Novos artigos dos Leilões Alfândega; c muitas novidades; — franja sei^
•*i$50o metro: Aplicações cadas dc rendi filé; grampos com pedras chies para
presentes: Rase chifom Knfcstada óS.oo: placas dc renda dc crivo ieiti'^

modernos elegantes desde 500 uma; Renda de filé ponta cnlrcnieios lias nc

cstreltinhas ato largas: Rotõcs fainas a; passadores.. atartarugados eom pe-
dras lindo presente a Senhoras; calças brancas bordadas senhoras 4«?o.
Cretone Inglês metro c 4 largura .* metros da lençol (soltc.ro) .>-oo. _.i.

nlin enfestado |iara vestidos i$4oo; I, iiho muito bom creme tem metro ao

largura para vestidos chies 4S500; chil is pretas boas largas
nó preto enfestado muitos retalhos pa-.i vestidos luto
roupa c viagem: morim Ave Maria peça .-o jardas __S;
solteiro .tí-oo; chitas 400' cassas 600; zephir 70a
infestada grenat. Encarnado Pordô; e tod.

desde fino; men
. malas fortes para
coleluis boas chies

lirim forte 900; voile
cores metro largura _$; morim

t GotlR-
as

almo largura

ÍTALA
Vendese uni ilotiblc-phaeton

p-ifeito estado. Informaçõe:
chet 37, 1° a-.dhr.

em
Sa*

(17-*!)

Eabriea do çhanéq.s

if
20"ANNOS DÊ"SÜCCESS0
TraUmento raeiinal de todas as feri*

das. darthros. eirpigcn.. r*.c. pen P1-
mada an*.i he:p**t,-l de l.nto. Dep*
Progaria Tacheco c em todaí as phar-
macias. U' ***y9}

Ci¦mi-jrinh

KELOÍiíO-TAXI
Vende-se u:u redondo, allemão, com*

pleto e novo; preço de ucc.i-i.io; ver e
tratar á rua tícnetUl Câmara 32. so-
brado, d.-.s n ás . horas. (1* i-tS''--)' 

VENDE-SE 
"

Uma mobilia de gosio, para s.Va de
jantar, quasi novn. produeto tlc unia
¦!*-.••. melhores fabricas de S. Paulo.

Vende-se em Campinas Estad, de IIMU *i W«*f ^'
S. IVlIlIa, uma bem montada labnca -a-u « <¦ com,s ¦¦ ,.

do ch.it*ea« com nhaes para varejo em ;l .'«noSooo. Para ver na rua
Ribeira, Preto e Campinas c an ga J™ I.iraojeiVas s_5. de . ás 5 bora.,
freguem nos Estados dc nio Paulo. F 

g.gj
Minas, Paraná e Santa Colham».. na urae.

Tara informições com o dr. Jose .__
Ferreira de Camargo, Campltias, rua I pOriltUia-SC UllUl ('«Na
Andrade Neves 56, D ou com o sr. „.,„,-< . aala, corinha uma
J^Thenn, São Puulo. ™a C»™.; - .C.™.^,,««- ,f.^: ^f" ,_j5-
""ü* '»* - i 

por outra em Paqucta

LHAS
1 Vende-sc um casal dc 4 mezes, pe-
cjucnmos, junto? pu separados, lindo

i presente para ás festas, na rua Paysasl-*
lu' 1S1, Botafogo. il'" i4*?7"l

Acção entre amigos

cARi-iNiios
Sua viuva Paulliia

troy e íilhos. convidam
pessoas dc sua amizade i
extineto, .para assistirem á
missa di sctinio dia que
mandam rezar por alma.de

seu inesquecível esposo c pae (.AU-
l.OS 10SK' GOTTGTROV JU-
K10R, 

'amanhã. 
sibKado, S do cor-

rente, ás o horas, na eprep do. Divi-
ro Salvador, na Piedade, coniessan-
do-se desilc já eternamente gratos.

ji- is.Go;)
ffipi^in-_Kff|VSRQS^_-iE__-<_SI-eJ

Honorina Chagas
convidam seus par.-nlçs c
gos a ¦acompanharem ns res*
tos mortaes dc seu extr"!!.!-
cido esposo e pae. Ml Kll.-

I O '.'IIAGAiS, ãte ao cerni*
terio de S. Krancisco Xavier, sau
o íentro boje, ás o lioras, do fteero*
terio da Policia, pelo que sc confes-
sam eternamente agradecidos.

1, I* 1 s. ot 21
fiimátmmmsmB^iBm^sm
D. Antonia Balbma

de Kezende
(PAIAIA — 'MINAS) .

+ 

U dr. Ildefonso Moreira 'le
Paria Alvlm, Maria' Amalia
de Rezende Alvlm, Zulmira ue
Rezende iMònteiro da Silva.
Decia,. José, Ainyntlias c Ma

ria de Lolirdes; genro, filha»
c netos de D. ANTONIA IIAI-RINA
DE REZKNDE convidam os |iessoal

de suas relações para assistirem a nus-
sa d- trigesimo dia que por sua alma
maildam rezar amanhã, sabbado, o n<
corrente mez de dezembro, as o horas,
na egreja de Nossa Senhora da App*
rcclda (Meyer). (j-J.53..)
lqiaP8w*T^l^l*i'aaaW'W

XAROPE BE
SÃO BRAZ
Cura tosse rin
3-4 hor_4s. In-
fnlllvcl 11» «s*
tliítiri COQUE*
líüCHÉ t! '"'
bertitilosp ; vl*
dro. _r!i!">0.1. Rm
todas ns plinr*

\\ macias ti droga-
ijj rias. Jliiposltos:" 

K11 n Mnrõchiil
Florinno. 53 i

UriigiiuynriM,
91; rasa Hu*
bor, c dniRarli»
Xict.li;'io.v.

(7-112)

recol
reira

Dá-
da; r
nas
do 5
Ouv.lt
ves sã
Cchti

r-r".

ii
mn,
eciei
pusf
par;
cnm
flon
etc.

¦

h>r-
qi

M
¦ iWÊmíli
WwKÊ-
narccílos, om

ANGORA'

Argentina Porto
Pinto CoelhoNoite ou prezidente peças jo jardas -• 3$ rendas chantile pa

-Ssoo* Sedas lavavel branco, preta 1 mas curo; Crepe china metro largura

desde 11S500: Hrim Inglês cores gara-i-idus para creanças 1*600; i-retone
Inclcs - metro e IS larcura _ metros dá lençol maior cama casados 4SSoj jos_ AiVJ, V;ie* l.cme c
Pilo 

'inêlcs -, metros larcura para mos pielciro 8S: colchas chies rara maior • senhora, Antônio Comes Tei-
cama casados iaS: Filó branco e cores para vestidos desde -•?; Atoalhado +&+ .c..-. senhora e filha, dr.
bum largura maior mesa 3$; Morim bom largo 700 metro; Cambraia de 1 

j05e p,cs Ume 1-iln.;. dr.
inibo enfeitada 6$?oo; Cretone e Nã , ha melhor é x.« tem .* metros 1; 1 João Paulino- Pinto Nazario,"„,r- 

«. \oivns luerão comprando enchoval no llazar Colosso; malas de » senhora c filhos (ausentes),
mio ^ara viagem s$SOO! Tecidos pretos para luto; crepe preto luto'desde dr. Caramuri*; Pa.s Leme, senhora e

enícstai'oa para vestidos 3??'*o: fronnai | filhos, J-ranlom George Naylor c sc-

Assombros-.i desço-
berta para os

càbellos
O REI UOS TON1C3S !

Está conhecido por diversas no
tábilidadcs Mcdicaa e milhares ••'

pessoas que fazem uso, que '
existe outro cgual. Vcfldc-se 1;
todo Brasil. Distrlbucm-n'o de l>nt|

• des Veado, S. i.o.ireiKO, liem".*
des Pinna c Souza Cruz.

(F I4'~i)
Linhos brancos c cores

janeiro, uma machina gabinete
tura Singer, g de dezembro. —

dc eus-
Luiz.

1 .;bol

CASA EM THERESOPOLIS
V.VRZF\

Vende*«e uma exçellente easi de Vl-
enda. i rua Parahyba. situida em

ronto alto, com asua e luz electrica.
1 mobilia e uttnsdirs. tanto este como a

c-.il novos. O terreno mele 16 metros

iajante de importante casa d.» dc:<$%£%£*-gStoF^hSZ.
lesta capital, fazendo a zona „ e *$££$$**%£. eom .. se*

percorrida pe a h.tradz de rerre. leo ce 
fm^nS, I.ipoi- da, ,_• horas em

foldin-, acceita representação de •«• niiorrr rt„'b_ttcten. 178. nes-'firma solda o.uc negocie em art.joa 1 deanW. a ru ptotlriétari0 lar-
differentes. Pa as m**-*»» "*£££¦ i".i"PIinoi. à .venidi Delfim Morei-

„ no escriutorio Ae^ foto. »-**^,*'ttieI31|sliI. 
_. (F. lSSa61

Governador
, .-arahv. tendo as mesmas ou mais ar
! r-mmrdaçõe.. até 14050-0. Trat.ir
1 com o ar. Rubem de ilrito, na 6* Di-

visão ih E.-trada ne Ferro Central.
Contadoria. das :o ás 111 horas.

iF 148:7!

Pensão Florcntina
Dispõe dc uma sila dc frente pa-a

c.\sii ou Caivaihciros. Laranjeiras 147-
(F uS?-*)

Dêstruidoi'
da ROUBA

S. JOSE' N. S6
PHARMACIA.

(ibj-l

-o par i;S*. forros ;oo; ?aias bordadas brancas 4?ío>: Cam;*
finas bordadas senhoras 5?; Camisas meias Roupas feitas; chi-
lesde "oo; Algodão bom 700; Algodão enfestado _•$ metro: tre-

1 metros 10 largura paral.encol casados i*v»; metas grande
oras homens e c-eancas: palli? dc Seda enfestada para

: chamieuze de seda para re«tidos tem metro laratir.i
Camisas chies dormir senhoras

l.inhos Lençol -• metros largura
• 10 Rua lladdocli Lobo 6 e ni
«'"tido- chies costumes elegantes feitir. barato e tem forros todos aviamen

tos Rendas e Bordados.

bordadas :
sas dc dia
tão colcha
tui-.e Ingle:
^^>rt!^.^Tlto «para t***-
vestidas ilfíde (-?:o

VIAJANTE

Cias.
pira F. V.

MECÂNICO
Fabrica pr->ciira mecan-ico habilitado

para todos os serviços de montagens,
electromoínrc.». concertos e torno,
como encarregado de machinaria. em-
prego effectivo. Offertas eom deta*
lhes à caixa postal n. 6_. R».

Xec;ocio de oceasião
Tre_er.:os alqueires de terras em

matta*% v^* 6 contos de rrís. T-*> quar-
to distriet» d^ município de S. Fran-
cisco de Paula e mais informações.

Aujrasto Eromerick, para •**-
I eitão da Cunha — Estado

(F. 15._3i.>

car:*_:,t a
taçio de
(TA Kin.

I

f 
SSM

I INJSO
ÇÕES

t__mmmmmm

Pede-se a
ta conten***"

Toalha» grandes bordadas desde
•*4S Rrinfiiie.los: Vendemoí Ilarati

icí-n andar modista madame llranco fãs

(r

SEM INJECÇOES
Cura-se cm poucos '.Ü.1* ai Gon>-rr*<es o» outro

ÍuaÜiiuer 
conimento com o j«o do -30NO-

ELI K; nío tem dieta nem oiíecta aos ínteatt-
jiin, K' em tablettes. por i.-*o torna se f»JÍI seü
us.' Preço jS-cj. Depoe<to. S.**.e «r Ser.mbro 5t
— CASA Hr*nF.R. fuo.oi

li.nhora e nr. Raul
c irmã, convidam se
emi cos para a missa
celebrar

ta Me Andrade
parentes c

<|ve mandam
a*tar*mór da etrrej.i de

X. ,S. di Gloria, no largo Maclndo,
imanhã, sabhado, 6 <'.o corrente, ds
o boras, por alma de sim inn.t,
íunhàdá e tia AK'*,I**NTIN*A POR-
TO PISTfi COELHO; confessando-
se eternamciie agradecidos ¦' â- pes-
> .as que comparecerem. (.1-* i5'*4u)

•nOT«l£ffi»»__í*>'**£»-*«_Et<»J<*'

Cartomancia
Chiromoncia

e Telépàthis
O Professor Rontancllrt* n*

Gono-
celle ?

PASTA i
40:00©$900

quem ene-mir iti «ma pas
facturas comiTie:c'aeã e pa

Vende*sc am pred:?
i FÍRuetrrdo. a p;?nta

r,n da Atfandein. a tin
catr. â rua B. Teiro n
Lun. que »«'

-o ir.
" '

cal 3.
'F.

ua Visconde
p!t3torra*ihu

eserptoritir, a rua do Ro-
rio n. 115, iabrado. cyvti o --r. S*n

i sos. das 3 âs $ h^ras; não sr a^-rrí *?
I-üjS.) í intermediário. (? 146*5)

Commendador Con-
rado Jacob de

Niemeyer
A Directoria c Conselho *

Fiscal da límvrcsi Ir. lustríal
dc Çitelhoramêntos nn Brasil, I
faz rerar uma missa de trige- i
sirii dia peln pasfamentn de 
seu sand^**-» director thesou- i 

"

re:rn o commendador CONRADO IA-
COP. DF. NtEMEYER. haje. sesla-
írira. 5 do corrente, âs g i:-í horas, na j Ven:
tereja dc Xossa ?rnhrra da T.apa dos I dííüáís
fM-f-rcadore? stu.i do Ouvifí »rí. c para { to

it*

bhlhn com qtintro bnrnllios <!'
cnt-tii» <* orlas li.ilms <L't l»»o:
faz quaesquer tt.ilnllios. tm1'

! os ilisimiiliis e tm vcXtiM •'

I pn/. nos laves -Ias fatiul^-*
I Consultai totlos os ilins. »:,"|

IO ás 2 o ans iloiniii'-'
ilias rerintlos ilas S lz ás *" -'
Hlia ila CO-icetção S2. ant.. '-

1*1*8 ihbd. Telepli. <>*< ** Nt''
«•tlu roy. ir 1532-1

CINEMA
c t-^dn n t-ateri-ii *(
;etss.-ri*-*- para í-uv

rentes a am:^
religião convidam
s da extinc*o,

(F. 1.

pa-

J43.I

Pre
Ver

fc-r.f ao.
tratar, r

ui-ÍTllftRO
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BOBINE RUHMKORF
cnVende-se uma para faísca de 6o

.' 
'idcnsador e oscdador. Vei

f',r ;', rua Gonçalves Dos n. «3. «' . horas da tarde.
(!\ 14.63^.)

tom c
tratar
>ndar, das 11

MOTOCYCLETE
Vcndc-Be uma Harley Davidson em

perfeito estado, cora Sid, para passeio,
e caixa commercial para entrega de
mercadorias. Rua. do Passeio n. 6a.

(I«. 14.75*3.)

i

%õwíãens&í'

ARMAZÉM
Precisa-se de um, grande, próximo ao
làrtro da Carioca. Iníormações ao ge-

rente desta folha. (11399)
B/ooàBaeceetiec

MADEIRA
•cci.a-se para fabrica de phospho-
fl,"i',,'ícri'ncia a cacheta ou qual-

. outta branca c leve. Resposta
j Baptista. Caixa Postal 543 —

(F. 13.407.).;;:__ ^

PHARMACIA
Prccisaso de dois serventes. Pre.

ferc-sc de côr e de edade de 14 a 16
annos. Informações com o sr. J<o-
drigues, na Drogaria Granado cr Cia.

(F. 14-713.)

QUER GANHAR ?
Comquanto a influencia maprnética da vontade possa

bastar para induzir os acontecimentos, do mesmo anouo
que com os braços se pôde produzir muila coiza, — taes
acontecimentos, se forem dezejados por pessoas mui inflii-
enciadas pelas fôrmas materiaes, necessitam estar primei-
ro cultuados numa das fôrmas cm que se lhes faz ter fé.
-Por esta razão o OccuHismo, pelo arrazoado de seus li-
vros, faz ter fé em práticas materiaes como as do envola-
mento, as quaes darão rezultado aos quc as adoptam, se
não alimentarem as idéas pessimistas que fazem duvidar

¦do êxito ou não se acon selharem com os que estão suses*
ttonados por educação diversa ou outras fôrmas. Não ha
religião ou doutrina mais moral quc o Occultismo: pois ne-
nhuma possuc cultores senão porque estes, sentindo-se cojn
falta de alguma coisa, pensam qtte, pela subordinação
aos preceitos da crença a que se filiaram, conseguirão mais
facilmente a coisa cm que se concretiza scu ideal, e por-
tanto, a satisfação d'uma necessidade material análoga ás
que fazem recorrer ao Occultismo, Se quizerdes obter re-
sultado, não vacilae em comprar de prompto nosso MA-
GNET.ISMO UTILITÁRIO; pois fará vosso pensamento
tor influencia para alcançardes tudo que for possivel:
emprego, cazamento, harmonia, cobranças fáceis, grande
lucro em qualquer profissão, sorte, cura de vícios ou docn-
ças, destruição de malefícios, etc.

PREÇO de cada livro encadernado: Dôsc mil réis.
No INSTITUTO ELECTRICO E MAGNÉTICO FEDE-
RAL, RUA DA ASSEMBLÉA 45, CAPITAL FEDERAL.

Este livro não tem ensinos iguacs aos que outros ven-
dem com o nome Magnetismo. Prospectos grátis a quem
os pedir. (1639)

u

Optimo emprego dc
capital

FAZENDAS
Vendem-se duas esplendidas fazen-oa» completamente monladas c cui

plena c ptijante producçüo de café o
leite, ambas situadas no município de
Barra Mansa, A primeira com 117 i|a
alqueires geométricos de terras supe-
rlorcB, com 126 mil pés do cafés novos
de 7 a 9 annos em terreno superior,
(matta virgem) produzindo cereaes o
com uma colheita pendente para 5 mil
arrobas, sendo o resto dos terrenos cm
pastos cercados, matta e capncirJo.
Casa da residência superior, completa*
mento mobilada, engenho para café,
hoa aguada, tropa o carros completa-
mento arrilidos, cm summa, completa-
mento montada o colonizada. A se-
gunda com 70 alqueires geométricos
dc terras superiores, com cinco pastos
do gordura roxo, divididos c cercados
a tres fios dc arame e hadras dc lei,
com vargens superiores para cereaes,
boa casa de residência, lavoura dc ca*
fé para aoo arrobas, capoeirões, etc,
com 280 rezes de criar produzindo
mensalmente só em leito "um conto c
quinhentos". Ver para crerl! Distam
apenas duas léguas dc E. de Ferro com
acesso para tres estações. Cartas a E.
de S. V. — S. José do Turvo — Es-
tado do Rio. (F. 14.608.)

(©)ili li _1

NURSE
Wanted young Engüsh hurse to talte

carc of a child 3 years old. Refereiices
wishcd. Apply to rua Buenos-Aires n.
61, Ist. floor. (F. 15.389.)

Petropolis — Predio
Aluga-se ou vende-se, para grande

éamilia, mobilado; trata-se á rua Vis*
conde Rio Branco n. 13.•(F. 15.369.)

tomatil
Recistrado e approvado pela exma. junta de Hygiene do Rio

Cura as enfermidades do Estômago, Fígado, Rins e
Dór do cabeça, Dyspepsias, .Digestões laboriosas, tia-

Prisão de Ventre e Mau estar geral.
todas as pharmacias e drogarias. Ü764)

Janeiro
:es'tinoSi
Icnciaa,

Vcnde-sc

'O ST URETRAS
1 sum-se

balliar
de costureiras que sai-
em malharia. Trata-se

., íua"jiTarqucz de S. Vicente n. 83—
('.ivc.i. Companhia S. Felix.

(F. I5.045-)

PROFESSORA FRANCEZA
lüá liçScs de francez, pintura e ou-

tros trabalhos, no bairro das Larangel-
ras, a 4$ por lição. Fora deste bairro
a 5$. Tel. Beira Mar n. 220.

(F. 15.433.)

8o6 m<ztó, js ::^j-'": *;;:¦.¦'¦;'. ¦¦ >

0 MELHOR. MÀÍ5, PVRO r PE#EUMADO.
AmWTIW HYGimfC0tWRATlV^Rt5OTílVC)'"¦¦"¦-, I > LAMBERT-RIO-

C. H. Amor e
Fé em Deus

MÉDIUNS INVISÍVEIS
Para obter consultas

e Diagnósticos de Qual-
\quer Moléstia, é só di*
Irigir á Caixa do Correio
In. 1352 (Rio de Janei*

ro), do Centro Humani-
I tario acima, mandando

o Nome, Edade, Profls-
\são, Residência e um
Sello de 100 réis para a
resposta. (476)

A CASA

Jfu petit paquin
pONVIDA a sua numerosa clientela, e a todas

as Senhoras e Senhoritas que precisem com*
prar chapéos, a visitarem suas exposições,
pois a titulo de bonificação de fim de anno
venderá até 31 de Dezembro ao preço de
25$000 lindos chapéos em gaze chifon, filó
illusion, e seda de diversas qualidades e fei-
tios os mais modernos.

LOTERIAS
LOTERIAS DE S. PAULO

Sob a flscallsavfio do Governo do Estudo

HOJE -~20;000$000 - por 1$800
K_l 30 DO COlinKNTK «•

UM PREMIO DE 100:000$000
E DOIS DE 50:000$000, POR 9$000

• J. AZEVEDO & C." ¦•-* Concessionários - S. Paulo 
*

VfENDEM-SÉ EM TODA A 1-ÁRTE. (1707)

® «5«_'«_i_s_*»_«_»é_«_j^^
{§) \ JA' SE ACHAM A' VENDA OS BILHETES DA j
1 í LOTERIA DO NATAL - 500:000^000 i
© J Inteiros - 44$000, divididos ein vige- \
% rA simos dc 2$200 íml

(Í) RUA SETE DE SETEMBRO, 175*
Telephone, Central, 282.

Os pedidos (lo interior —-- acompanhados de mnis
7.$000, paru o porte do Correio — deverão scr Ui-
riKidos a

w
% (3061) s^r^/sr^,

íINazareth &C-O1*, 94 -caixa 817 i

Piano Bcchstein
Vende-se ura

cordas cruzadas;
sobrado.

de bonito modelo e
á rua Riachúelo 423,

(F 13913)

COZINHEIRA
Na rua Krei Caneca n. 479. P™"'

sa-sc de uma de forno e fogão.
(Ií. 15.451-)

I
\\ (--.250)
_:«_ti_-M_«_i_*__c_<

RIO OE JAXEIUO. Ê

MOA^EIS
Vende-se uma elegante e moderna

mobilia para sala de jantar e dormito-
rio. Para ver c tratar na praia do l'la-
mengo n. 18, das 2 ás 3 horas.

(3.085.)

rESSÊNCIAS

QUARTO
Aluga-so mobilado, para um rapaz

de tratamento, com ou sem pensão,
saudável. Rua Mira Mar n. 1 —Cur-
vello. Santa Thereza. (F. 15-399.)

NEGOCIO
uma casa tle chapéos

  .._ 10 centro. Trata-se á
rüa"Sete de Setembro n. 115.

(F. 15.472-)

Traspassa*sc
para senhora

ADVANCED ENGÜSH
K DR BRADLEY, rua da Alfândega n. 44, 2o andar,
)l cumprimenta e avisa aos Exmos. advogados e tne-%
(f dicos qae ensina praticamente a língua inglezaf
\\ peto seu próprio "(ethodoj^^apei^çoado^

ARMAZÉM
Vende-se um de seccos o molhados,
in -..nulo, nos subúrbios, pequeno ca-

iui. Informações á rua da Assem-
' ,i n. 45. Arnaldo.

O'. i5-"7.)

Professora de piano
Senhora com grande pratica acceita

alumnos desde a edade de 6 annos
Cartas para a cisa Vieira
com as iniciacs C. B.

A. COSTA ARAUJO
Rua da OO-aat-i-tniçeLo aa. *73

Junto ú Praça, da Republica
Telephone: Central 4450

HADER&S E M&TSMASS ICOBIUCÇUS
G0n-pl<3to sortimento de madeiras.serradas eva todos

Machado,
14.499.)"Gonorrhéas os comprimentos, grossuras e qualidades.— Preços módicos 7- {~-"VÂ

(1853)

I Doenças do pulmão
—Br. V, Catto, do Hospital
dt» Tuberculosos, Docente da
Faculdade de Medicina d*. Rio

de Janeiro; rua Sete de Setem-* bro 58. consultas das 13 horas
em deante. Teleph. 4992, Ccnt

(9706)

PHARMACIA
Vcndc-se unia luxuosamente monta-

da, no centro da cidade. Preço: 20
contos do réis. Trata-se com o sr. Ko-
cha, á praça Tiradentes n. 83, sobra-
do. (J.71L)

t«»o«M90o«<Hi*»eei>««o»*y
••INVISÍVEIS" 4

!

PARA FABRICAÇÃO DE PERFUMARIAS, SABONE-
TES,' LICORES, BALAS, ctc.

Da SOCIETA CHIMICA ITALIANA
Devido ao cambio favorável. Vendo parte do stock .1

preços reduzidos, particularmente as nossas especialidades, como
sejam, óleo essencial de

Agua da Colônia — Amêndoas Amargas — Aniz — Anethol
BERGÀMOTiA UEGGIO — Canella Geranio — HORTELA

PIMENTA PIEMONTE — Laranja Portugal — LIMÃO —
Menthol — Petit Grain — Thimol — Vanellina — AROMA
DE FRUTAS DIVERSOS AROMAS.

O. PATRONE
Representante Geral para a America do Sul.

Caixa 1052 — Rua i° de Março n°i5 — End. Tclg. "Patronc"
Rio de Janeiro. — PEÇAM LISTA DE PREÇO geral, indi-

cando a QUANTIDADE DESEJADA. (F 14.164)

Loteria do Estado do Rio
— TERÇA -FEIRA —

25:OOO$O0O
is-lf
¦ 

¦:.(!•¦

Quintos, a. $000Inteiro 10$000
18.000 bilhetes. 2.048 prêmios.
LOTERIA EXTRAORDINÁRIA 'PARA O NATAL

100:0001000
TERÇA-FEIRA, 215 do corrente, As 13 horas

Bilhete inteiro . . -lOlíOOO | Décimos -1$000
Jogam somente 18.000 bilhetes

— VENDE-SE EM TODA PARTI', —
ATTENÇÃO — A Companhia Integridade 1'lumincnsc declara quc, não

tendo agente geral na Capital Federal, etlcndcrá qualquer pedido de bilhe-
les, dando vantajosa commissão. Kua Visconde do Kio Branco, 499, NI*
ctherov. (3109)

PRATICO DE PHARMACIA
Precisa-se de um á rua .Domingos

:ira.
(F. 15.3=1.)

CACHORRO
Perdido, lodo branco c pelludo, gra-

tifíca-se a quem o entregar á rua dos
Arcos n. 21. (P. 15.269.)

BSMB
$.

PONTO A JOUR
Faz-se com toda o, rapidez e perféi*

ção, á rua Senador Vergueiro ik 104.
Em algodão, joo réis e 300 réis em
seda. CP. H.777-)

Trabalhadores
Precisam-se no Sitio Primavera, rua

Laurindo Fillio n. i4o — Campo dos
Cardosos, Cascadura. Paga-se i$5oo

com pensão. (F. I5-339-)

Antigas 1
recolhimento,
1 ci ra.

recente:
pelo espcciíico

ram-se radi calmcnte em tres dias, sem, dor nem |
de Beyrani — Hospicio, 114. Pharmacia l'cr- 1

(fb 15593)

SOBRADO
Dá-se luvas, que tenha ampla entra-

da; não sc faz questão dc tamanho,
nas scRiiintcs ruas: Asscmbléa, aete
ii,- Setembro, Uruguayana, Carioca,
Ouvidor; largo dc S. Francisco ou tra-
vessa do Theatro. Informações: lei.
I uitral n. 3.19"- ,„ .

(!'. I5.3t9.)

Dinheiro em 2 horas
A pensionistas do Thesouro, fun-

ccionarios publico3 activos e aposenta-
dos e geraes pensionistas do Thcsouro,
montepio e meio soldo, a prazo de 20,
,lo e 36 mezes e tambem sobre moveis.
Cnm Abdon & Comp., á rua dos Ou-
rives n. 135, sobrado, canto da rua
Larga. ' W- 15.189.)

Oleos
AlvaiadeS;

CAMANHO SOBRINHO & Cia
IMPORTADORES E EXPORTADORES

dc Linhaça c Lubrificantes, Graxas, Estopas, Cimento,
Gcsso, Tintas Chimicas c Mincraes, Çollas para Indus-

trio, Kcrozene, Gazolina, Agua-raz, Carbureto, Soda Cáustica, üom-
ma Arábica, Vernizes, ctc.

233 -- Rua Buenos Aires
(ANTIGA HOSPÍCIO) .

End. Tel. SOBRICA. Telephone^ Norte, 1831, Rio dc Janeiro.

- 233

8. B. Caridade e Virgem Maria.
Qualquer*" pessoa que. depois de

muitos cuidado» com a tua sau-
de, nüo tenha conseguido melho-
raa satisfatórias, deve pedir uma j|
consulta 4 Sociedade Beneficen-
te acima, para obter o leneíicio
desejado.

E preciso mandar o nome,
filiação, edade, endereço e um A

_ envèloppe sellado para resposta. S
61 Ca*tas para a caixa postal 1916, 9
ij Rio de Janeiro. (350

NEOLIN
APPLICA-áE

fiM 50 MINUTOS

CASA RÁPIDO
50 — RUA DOS ANDKADAS — 59

(F .4.768)

MACHINA DE GRAMPEAR
Vende-se uma,

no n. 51, loja -
rua Padre Migueli-

Catumby.
(Ü. 14.641.)

Piano Bcchstein
Vende-se um de formato grande em

bom estado. Rua Senador Furtado 93.
(F. 14.806.)

BM SAÇHET. 4 - Caixa do Correio 742
RIO DE JANEIRO

GONORRHENO »)

(975)

SÃPATARIA H3E-A.IL.
c a quo mais barato vendo os calçados

50 Kua da Carioca 50 - Teleph Central 2630
Í4D.3Ü

Mine. TAGILD
Iniciada nos niystcrios do ncciillis-

nm, possuidora dc srande poder em
scicncias occultas, diz o presente e o
passado e prediz o futuro, aconselha
para a r<-aliza,;ão dc qtiesquer negócios
rano sejam: casamentos difficeis, rc-

mclliaçõcs, embaraços commerciaes,
o.-., etc A's ternas c scxlas-fciras, de

is ; horas da lardc. 11. V. dc lia-
1 rahy n. 557 — Nicthcroy.

(Ií. I5.294-)

Cavallo roubado
Dcsappareceu dos pastos dc José

Ozorio Teixeira, no dia 20 do mez pas-
sado, um cavallo rozilho, altura media,
calçado dos tres pés, legitimo marcha-
dor c andadnr, tem tire.' valida no o.lio
esquerdo. Quem der noticias certas
do mesmo, será gratificado c pode di-
rigir carta a liurico Garcia da Silveira
— Rezende — listacb do Kio.

¦,V. 14.618.)

Motocycíetta Harley Davidson
Vende-se uma com sid-car, lorça 1'

II. IV, perfcit;ssi:na 1'reçn dc éçca*
siáo, ent BungJ*, i rua Silva Utdõto
n. 21. O-'- H.5950

Machina de escrever
Vende-se uma Smith & Bros 11. 5,

cm perfeito estado. Para ver c tratar
á rua Theophilo Ottoni n. 167.

U>. 14.7-14.)

smmmjmmmimmmi!m

O Peitoral de Cereja
1

do Dr. Ayer
NAO CONTEM ÁLCOOL NEM TÓXICOS

Parn tosses, constipiiçõcs, coqueluche, mal de garganta,
rouquidão, angina, influen a, a grippe, bronclilte, asthma

MOSQUITOS í
Extinguem-sc rapidamente com as

maravilhosas velas japonezas, acaba-
das de receber pela CASA DA ÍNDIA
— Mendes, Raupp & 'Martins, á rua
do Ouvidor n. S7- (1.045.)

VIAS URINARIAS
Syphills, moléstias tc

aéreas e da pelle. Gnblno-
(c Electrotheraplco £?«

Dr. Belmiro Valverda
Docente da Faculdade e da

Academia dc Medicina.
Tratamento rápido e garanti-

do dos estreitamentos d» ure-
tra, gonorrhéas, cystitea,, hy-
droceles e hemorroidas. Exame
directo da bexiga e uretra por
apparelhos próprios.

Consultório: Largo da Cano-
ca, 10, da 1 is 6. Tel. 209,
Central. (13478)

Precisam-se alguns; na Cia. Cervejaria Brahma
Rua Marquez de Sapucahy n. 200. (1909) U|

—— : (A!

Ha oitenta annos que tem uma vida vigorosa. E prova-
vel que vosso avô üsaram-n o, Com toda a probabilidade a vos-
sa nle vol-o deu quando ercis creança. E* a grande mediei-
na da familia, para tosses e constipações.

COMBATEI E COMBATEI DURAMENTE
Combatei a vossa constipação 1 Combatei-a com um banho

quente, algum chá gengibrè quente, ou limonada quente, e o
Peitoral dc Cereja (lo Dr. Ayer.
pação. Ponde-lhe termo logo
quanto seja possível

Um sò frasco cura em poucos dias os corrimentos, para home.is c se-
nhoras. O GONORRHENO c o unico especifico que cura radical qual-
quer gonorrhéa. O fabricante garante o seu resultado c da provas. Depo-
eko, rua General Pedra n. 83, pharmácia. Vidro. 3$: rcmcUc-se pelo Cor-
reio. Vidro, 5?ooo. O' 1S3'4)

»"A DENTISTA
Emprega se um rapas pan consulto-

rio sabendo prothese. Canas urste jor-
nal a M. M. il'. i4-:-94--

Alfaiate buteiro
de condueta idônea 5ni-.ir.tra boa collo'
cação. Informações, á rua da Carioca
n. 47, loja. (!''. 15.182.)

REMESSA para o INTERIOR
Recebendo esta casa os repartos com grande an*

tecedencia, remette com a maior pontualidade
qualquer quantidade de bilhetes pelo custo real.

Os pedidos deverão ser dirigidos a SPERANZA
& VETERE e o respectivo importe em vales pos»
taes, ou em cartas registradas, com valor declarado,
e mais 700 réis para o porte do Correio.

Chamamos a attenção
para a Grande Loteria do

HYPOTHECAS
Juros do 8 °|° a ia °|° ao anno;

adeanta-so para certidões e impostos;
com J. Pinto, S rua do Rosário 143,
sobrado. Tel. Norte n, 2.969.

0.047.)

Si quer scr felii cm negócios e cm amizades, gosar
saude, não perder no jogo, aprender a hypnotizar e
a magnetizar, educar a vontade, augmentar a inc-
moria, scr clarividcnlc, conhecer a fundo a magia,

•: livrar-se das influencias estranhas c domiual-as, yen-cer as difficuldadcs da vida c alcançar a felicidade
e a paz, peça já o MENSAGEIRO DA FORTUNA,
de Aristóteles Itália. Dá-se cm mão ou manda-se pelo

Correio, grátis, a quem enviar este annuncio ou citar
o nome deste jornal. Só para adultos c não analpha-
tietos. Escreva pa ra A. Itália, á rua da Misericórdia
n "16, 1" andar, Rio. Mande 1$ sc quizer receber r«-
gistrado". (1? 6931)

i&j-rrj-iLt
1500 CONTOS
lt ^^_^__ ¦¦'¦ (17=^!

~'~H.*~'^~ " "" "'*" ---¦"-- JLLLLLJl—LJJZr.

GATOS ANGORA'
Vendem-se filhotes cinzentos legiti-

mos. Rua do Cattete n. 133. í '
.V-, 14.638.)

GOVERNANTE
Precisa-se de uma com pratica dc

pensão, á rua Senador Vergueiro n.t.
(F. i5.4o6.)

ZU VERMIETEN
Schoncs Zimntcr an cinfachcii llcrrn

Nahcrcs. Rua do Rozo n. 42, casa 7.
Nahc der rua Paysandu'.

(F. 14.702.)

PETROPOLIS
Vcndc-se a casa da rua (Monte, Cá

seros n. 54; tratn*stí com o propricU:
rio, no larRo tio Boticário n. ao —í
Águas 'Férreas. (F, 15.358.)

Combatei a vossa consti-
no começo. Kvitae tossir tudo

Cada tòssidella torna outra mais

HOTEL A' VENDA
Vende-sc em boas condições o Icara-

hy Bath Hotel, situado na aprazível
1'raia das Flechas, em Nictheroy, o
,:al se acha cm franca prosperidade,
estando mesmo agora cm pleno verão
repleto de huspedes. 0 motivo da ven-
ila i ler o proprietário de reiirar-sc

;i cidade. Trata-se no mesmo
proprietário.

(F. 15.004.)

„|ue.

RIO BONITO - E. DO RIO
Bom emprego de capital j

Passa-se '.tm nrn.uem de ^meos c'
molhados, machinivins |ara ^reputar
farinha o arroz e mais utensílios, fa-
zendo muito bom negocio que se I ro-1
vara com os balanços. O motive da:
venda cxol.car-se-á a-, comprador. Ta- jra ver e tritar á rua CVinz? ds Novcm-1
bro n. 66. t-\ 1--C7.) 1

certa.
(2678)

omm i&zjjc-mLjmmz

Hespanhol ¦¦ Tfl- D. Berlitz BORDADEIRAS
Precisa-se com urgência, paraEnsina pessoa <g., tamljcm fala^ 

^-^-^- , ^- ^^
'Uio de lanciro. llcmlas, a rua Araujo Leitão 11. 1 —:

(F". 13.243.) Engenho Novo. __'_ iíllüll !
catalão. Avenida
:° andar, sala 13.

em vosso lar 1Quereis a saude
NÒ LA K MODERNO, excellente tratado de

cozinha e hyKtene.
Correto niais $5oa

Q ("• 11," *o ( *1 Aiprac v jZ-d. Euijiío Vaz. Üm volume bem impresso, ,$500,
Livraria Drummond—Rua do Ouvidor 11. 76

Uio de Janeiro. ('67l) ,

VENDE-SE
um terreno arborizado, com moradia»
luz electrica, etc, em rua hem edifi-
cada e a um minuto do bonde, entre
jardim Zoológico c Praça ?ctc, Villa
Isabel. Negocio directo com o pro-
prictario. Cartas a 61. P. neste jor-
nal. (í. i4.SU-)

LTMOITZINE
V,'n,le-se um limousine Maxwel pa-

1 particular, em liom funecionamento,
nn menos dc um anuo dc uso, com
inturas c tapetes novos. Ver e tratar

, R.ir.iijc Turcat iMcry, rua Marquez
.' Alirantcs n. 156.

(F. 14.823.)

FUNILEIRO

iJoL^Te^V^DIlNlBTTrJE
\ única preparação de Kola quc contem o extracto con-

centrado Tas verdadeiras nozes dc Kola Africana. Restaura,
Sí°vi_orÍ_á, tonifica e alimenta No esgotamento, cansaço,
dcpressiio Mentil, Debilidade, Cacl.cxia, Melancolia, Abuso das
Forças Vitaes. , .,

Os resultados são sempre positivos e rapulos.

^^m^^^^UFACTORING Co. YONKERSihl "Víir-c a _ F, H. Betcille. representante —
i^l • * „.'"'*' il* tt innn^
Caixa do Correio íqo? — M°-

NOVO TRATAMENTO
das MOLÉSTIAS

DO PEITO
agudas ou chronlcas

TOSSE, CONSTIPAÇÕES,
BRONCHITES, ASTHMA,

CATARRHOS, TUBERCULOSE
ESCARROS DE SANGUE

com o

KREOFOS
NOVAT

Atacado: NOVAT, Pharmaceutico,
em MAÇOU (Françt)

tt «m todas aa Pharmaclaa,
EXIJAM A MARCA

BiBLIOTHECH 0E>
XOnTflBILIDRüE

Photographias, 6o$ooo.
íS Largo da Carioca, de i

Consulta com exame pelos
Raios X, 208000, para o
diagnostico e tratamento
das doenças do estômago,
intestinos, fígado, pulmões,
coração, rins, ossos. etc. —

— DR. JORGE A. FRANCO,
ás 6, todos os dias. Tel.: C. 3128.

(1604)

CHIEN LOUP ALSACIEN
(POLICIAI,)

Vcndcm-se dois bellos specimens
com 5 a 6 mezes dc edade. Ver e tra*
tar á rua Thereza Guimarães n. 29.

(F. 14.613.)

Gabinete dentário
Aluga-sc um com todo o necessário,

- dihs na semana. Trala-sc na' ua Senador'. I5-4M-)

JÓIAS
Compra-se de platina, ouro, prata c

brilhantes. Rua dos Andradas n. 36.
Attcndc-se tcleplione Norte 2.936.

(K 14.767-)

Ptreclsa-so; na Cia. CERVEJARIA
Mnrquoz do Sapucahy n. 200.

BRAHMA — Rua
(1710)

Fi-edio era Botafogo
Vende-se um predio com 4 quartos,

flttjs *a!av jardim na frente. Vende-se
muito barato por necessidade immedia*
U d: liquidação. Trata-se com o coro-
fiei Florentíno, na rua da Carioca 65.

(¦F. 15.484.)

Casa mobilada em Botafogo
Aluga-sc ror seis mezes a família de

tratamento uma, com todo conlorto,
telephone, ctc. Trata-se com E. Si-
mões, no Uoyd P.rasilciro. Aluguel:
45o$ooo. Bondes á porta.

(F. 15.4-9.)

Un Mercantil do fiíole Janeiro
87, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente. Joüo Ribeiro do Oliveira e Sonza
Director —Agenor Barbosa

Banco ae Depósitos e Descontos
m TODAS AS OPBRAÇ0S_ BANCARIAS 8410

na ffiOO
l$8oo

C.rnndo armazém dc moveis, tapecariasi etc. Grandes

reduções nos preços: dormitórios estylo hollandez, ul-

tin," novidade; completo 700$000. mais barato que cm

luúauer outra casa. Salas de jantar mesmo estylo 800!j;

mol Ulas para salas de visitas, estofadas. 9 peças 180$

a a00$; garantimos tudo novo c de primeira qualidade;
catálogos para os Estados.

_:- MOURÃO & AMÉRICO. —:—
Leão dos Mares

RUA 1-0 PASSEIO, 110 (Largo da Lapa)—Tel. C. 8:

PI ati
'i. qs 9 Sv W B^%a i\\_7

(7«a;{)

PENSÃO
Vcnde-sc uma, familiar, com muito

movimento, na A. Central: ..norma-
ções com o sr. Cunha, a rua Santo An-

 Fundos charutaria Oa-
(F. 15.445-)tonio n.

leria Cruzeiro.

PREDIO
Vende->e ou aluça-íe por contrati.

i rua Santo Air3ro (Cattete); tem 2$
aposentos, moradia coücctiva; iniorma
sr. rua da Constltuiçío n. 14. loja.

(F ijioCi

CLINICA CIRÚRGICA

Prai

JÓIAS
pMll-M

11 dc 60 a 150 róis. Dentes usados. 1.000 réis, Reio-
miro 1» de prata, Obras antigos de ouro e de prata.

— BRILHANTES — PEROliAS — compram-se c pa*
os maiores preços, na ourivesaria "FORT".

RUÀ URUGUAYANA N. 77
(F isssr)

DORSIENTES PREUIO
F-xcelleníc predio cornmerciaK s"-

brada e loja, no melhor ponlo da rua
Marechal Floriano, a s:!t pafí" <la ave-
nida Rio Branca. AcceiU-íe a ntlh.-r

lia Neste f offerta dê ver.da. Pror~stas e _ infor-
rua daimaçSts com o sr. J. Bastos, i rua

aneiro. dui Oüives n. a. das 14 á* lõ horas
I5.«5i-f>l <F* *A-7ix.t

Uti]
(SàO!

__ _ -c>:n«« men-.hro da Academia e c:nirg-.So di
Dr CnSSlUma flIrlO, s.inta Casj.cou: longa r-^tica e ire-

•' 7 ,. „;.,.. A. F-ro^. di«ror.io dc ir.s-rumentos e m?talla-
queneci doj hçsr't-*>« *>» 

,hn ^i-ecial.wJe as doenças dos appareihos
(C« ,.propmoas. trata 

^^''Sam^hrt. Tra-amcnto especial
Bnnano e ca i™**? d^c:*ra 

e hycrcceles será oprrarfo cortante.
d£ ,;^-;radí «nue ZSSS. Caf ^l i*, ti--.™,, hemnrrt»
d», o !:-'-^' ,Opera;õ« 

ern gera, fa . 
^^ 

-

-^?ifô'^3®s?*Eg^iÇS SAUDE •
SIUMA FILHO. Rua do Niach-elo n. 30a.

OLHOS
Inflammações

e purgações
'Collyrio Moura

Brasil"
(Nome registrado)

Em todas as pharmacias e

"§

Obras de Consulta e de Estudo, indispensáveis a Juizes, Advogados,
Professores, Estudantes, Actuarios, Contadores, Guarda-Livros, Banqueiros,
Induatria«3, Commcrcianteiií Agricultores c Funecionarios Publicosc—Kc-
coininendndas calorosamente pelo mais alto expoente do paiz cm direito
commercial, o illustre jtirisconsulto Dr. J. X. Carvalho de Mendonça, e
outras notabilidadcs nacionaes c do estrangeiro. Recebidas çom os maio-
res elogios pelos principaes órgãos da imprensa nacional, dcstnnçamlo-sc
dentre ellcs o "O Jornal do Commercio", do Uio c "O Kstado dc bao
Paulo". Approvadas c rccommeridadas nos cursos secundários por um
parecer altamente honroso da commissão nomeada pela Directoria da In-
strucção Publica do Estado dc São Paulo. Adoptadas nos melhores esta-
bclccimctos dc ensino commercial.

DE CARLOS DE CARVALHO.— Estudos de Contabilidade — 2»
edição — cm tres volumes, em brochura, ,i6?ooo; encadernados cm tira
só volume, J3$ooo; idem em separado, ,j8$ooo. — Tratado Elementar de
Contabilidade — 3a ed. — em br. 8$; ene. 11$. — Arithmctica Commer-
ciai c Financeira — cm br. :o$; ene. 13$. — Explicações Praticas de
Escripturação Mercantil — cart. 5$. — Contabilidade aos Companhias de
Seguros dc Vida — cm broch. 12$, encadernado, 16Ç000. — Problemas
dc Escripturação — Obra prima do autor, em broch. ;n?; ene. 25Ç000.
No urélr, <^ Noções de Cálculos C«a.Ticrciaes c Financeiros._-_ .  „ ....... . ........ cm kr.

(E a5444)

CITHARA IDEAL
Instrumento original

quer pessoa executa

No prélc, ^-=i Noções de Cálculos C«a.Tierciaes c Financeiros.
DE ÍíAVÍD A. DOS SANTOS — Contabilidade Agrícola —

que qual-
11 precisar

saber 
'musica. 

Todos podem execu-
tar bcllissimos trechos de operas,
operetas, tanpos, valsas, jwlkas,
fado, com uma só explicação, ou
sejam dez minutos de exercicio.

Uma cithara cm elegante caixa,
acompanhada c|e 12 peças escolhi-
das, chave para afinação, palhcta
e instrucções clarissimas, custa
apenas 30Í000; peças em separado,
5?ooo cada collecção dc doze.

Rcmette-su para qualquer parte
do paiz, augment.ando . ,l$"oo para
porte e embalagem. Escreva hoje
mesmo pedindo prospectos descri-
ptivos a Humberto Alliaydc & C-,
Rua Acre n. 70. Vendas a vare-
jo na Casa Stcphen (Galeria Cru-
zeiro. — Rio dc Janeiro, e cinto-
idas as mchores casas de artigos
para presentes.

<_______tí__.***-"« »•' "¦ .'

^S___i___^
1HS4 atjoa

10S000; ene. 145000.
DE ARTHUR GOMES

Candjdo de Figueiredo — cm

drogarias.

(Verbos) — Com uma apreciação de
br. 3?ooo.

DE F. D'ÀURIA — A Letra de Cambio na Contabilidade — cm br.
6$  Collecções de Modelos e Documentos Commerciaes 5$ooo. — Re-

vista Brasileira dc Contabilidadc-orgão de consulta dos Contadores c
Guarda-Livros, publicação mensal, iniciada cm 1912, assignatura onnunl,
8$ooo, col. cart. desde 1012, a 10$ cada uma.

Pelo Correio cada volume, custa mnis 1S000.
A' venda, no Rio, nas livrarias: Drummond, Alves c Comes Pereira,

á rua do Ouvidor c na Livraria Editora; rua de S. Antônio 11. 3. Em
S. Paulo, na Empresa Editora Brasileira, rua 13 de Novembro n. 2?.

(14841)

Maehina de â iour
Vcndc-se uma cm perfeito oStado.--)!. Tel.

(1.705.)

uma cm
Rua Sele dc Setembro n
Central n. 3.963. Loja

8352 7395

c-éHSl Jê^
GL13 3467

Casa em Friburgo
Precisa-se alugar para pequena fa-

milia de tratamento. Itjspuita para a
caixa postal n. t.iíS.

Cl'. 14.6.2.)

CONSULTÓRIO MEDICO
Cedo-se um com criado e telephone,

á rua S. José n. 9.1, próximo á Ave»
ntda. Informações das 10 horas cm
deante. (F. 15.221.)

(F 14512) I
JÓIAS VELHAS

ou novas, de todos os valores, sendo
de hoa procedência, compra-se qualquet
quantidade e paga-se o justo valor, na
loalheria Vàlentim, á rua Gonçalves
Dias n. 37. Tel. Central n. 994.

(F. 14.555.)

AO COMMERCIO
Traspassa-se o contrato de um pre-

din, com loja c sobrado, no centro da
cidade. Tem armação lu'xu:*í ii'-.c se
presta para cbapelaria, camisaria, sa*
pataria, ctc. Trata-se na praça Tiradcn-
les n. 6--, depois das 2 horas.

ÍI.333-)

(6030)

Antônio Joaquim Pacheco 1 machinas de escrever
Chama a aürajão -Io «r. Augusto

\lvc« Xavier rara v-r üimdar ¦•> nego-
.-in das lar^nias. até -i dia 10 <!o cor-|
rcrle mcí. Findo es*e pia?" n3o accei- j
ta rcdarraçio algas i. Anhaajr — EJ-1
tado do Rio. '*•* •¦».«-.>'

U^iDERWOOD C 1

"URIC"
EM TABLETTES

r*armoceutico Theophilo de An-
drade. Especifico homcropatha que
dissolve e expelíe o acuo urico, etn*
preçado com efíicacia nas dores dj*
rins. arthritismo, calcuios. are:,.-,
bilis, srtereo-sclerose, obesidade, gat
ia. eciemas e todas as_ perturbações
do appcrelho urinario. Não tem dieta.
Grsnado i Filhos. Uraguayana, 91.
Preço. 2$sco. (SS731

FOSSAS SANITÁRIAS
BIOLÓGICAS E SEPTIGAS

(PRIVILEGIADAS)
Approvadas pela Directoria Geral dc Saude Publica c construi-

das de cimento armado. In.tallaadas nn Hospital Paula Cândido c
Quartel da Primeira Companhia Ferro-Yiaria, em Deodoro. Mais de
500 installáçõcs jã feitas em pouco tempo, cm Ipanema, subúrbios
da Central e Leopoldina e nos E5;ados.

Condições vantajosas. Enviamos prospectos para todo o Brcsil.
Henrique & Comp. — Rua Primeiro dc Março n. 43, sobrado.

— Rio de Janeiro. Telephone 6 5, Norte. (1653)

Consultas grátis
Dr. Anthony Lion dá consultas

cratis com diagnostico, pelo scu me-
diador Octacilio Lopes, touos os dias
uteis, da 1 ás 3 horas, a rua Dona
Anna Ncry, 240, Pharmacia.

Compram-se moveis
usados

Mobiliários completos ou avulsos,
pianos, louças, crystaes, etc., paga-se
bem, ncRocio decidido com brevidade
seja qual fòr o valor; na rua \ isconde

A GARANTIDA
813

A NOITE
977

AGAVE
398

de Itauna n. 157. Tel. Norle 1.297.
(F. 13.538.)

Mobiliária "Cattetc"
Tem grande sortimento dí movei!

de luxo c de todos ns estylos. A pres-
taçJo e a dinheiro. F.' a quc vende
mais barato nesta praça. Rua Cattc-
te n. 253. Tel. Beira Mar n.

(F. 10.130.)

COFRES
'Milneres e New York

resistentes contra fogo
to. -Dcpí-síto: rua S.

{ Bichas c ventosas
sSo os mais! Applícam-s*, na ma Senador Etire*
arrombamtn- . bio n. Si. Falão Ilclla NapoH. Attcn-

Fcdrn n. 19S. | de-sc a qualquer hora.
(F. 14.Sn.)' (F. 14.S01.)

ÓLEO de LINHAÇA. 6on.M«W&« BtÜNDEtl5r
ALVAIADE BELGA tÁM ÊRICANO danais (iniÓOuálidacíÉ'',

os MtiHotts • sTotw 00 RIC". MAtNlÀS VC* .'•'**• i-
. .-•pjTHtopRatr ottoni, ia-Rití...-'-.-1"^, • -n,

Ba si ^V
Vviãi-SNr

A REAL
415

AMINEIRA
971

(F I555J)

Dentes, dentaduras usadas,
ouro, platina, prata, cautelas
de penhor; compram-se pa-
gnndo bem, no Beco do Rosa-
rio -t, próximo ao largo de São
Francisco. Tel. 4S08. X.

(F I47?o)

•"*ycH2KiaGt!,íEw.S£'3t
(009S1 j)'d 'A

quasi novas para vender.
Kua Candelária 76. sobr.

(F 1549c

CINEMATOGRAPI-IO
Vende-se um de liom fabri-

cante, aind-» novo. Para mais
informações, na gerencia de*
ta folha. (C. 13654}

Cadella perdida
Perdeu se uma cachorra que attende

5 nome dc Vadronille, raça perdi-
çueiro. Fedese a quem a encontrou o
obséquio de leval-a á rua Santo Ama-
-o n. 14. O animal esti matriculado
sf,b o numero J.9*;. EsUva de
i;:ra.. Boa gratificação

ArTO-CAMTXHÃO
Iso 11. r

(F. 15-31;-) *

Vendé-M um Mulas? de ^
c capacidade de 6 toneladas, em peitei-
to estado de funecionamento. Ksti li-
cenc.ado e em condições de entrar ira-
mediatamente em serviço. Para ver t

col-1 traur á rea do Bispo n. 55, até is i«' hora» da manhã, cnn: o proprietário.
(F. 14.;;>•).:

Oura garan«
tida

e rápida do

(fetidez do nariz.
processo inteira |
menle novo)

DR. EURICO DE LEMOS
professor livre dessa especialidade B»
Facu.dade de Medicina do Rio de Jl-BÕ». Consultório: rua õa Aüerr.tiet
n. 93. «obrais, dai ta ia 6 txAJft»,

Doenças*
dc

cuviúos,
garganta,
nariz 8

bocca

¦616—ri—t-

S£8mm

'AoaaHiDiN
• • -aijoji

• .-UEJ3dQ
'asnsaiuinjj

Rio Mensageiro
Junto a este jornal, — Entrefi

volumes z domicilio e recados ur-
gentes e garantidos. Te'.. 

Ç- |S

GltAXI»!-:
LARGO DA

Q»a

v.\.
LAPA

ara tamilias e cava.r.eiro» d«
— '•<¦ Opr.mos aposentos, rica*

sente mobilados de novo. Asceniore*
:ci-pnone em tedas o» andares, to-
li-sdü.es e coxíatsa de ¦• craecL.

Y-L. TelfP» * Grasdhotel" U3«73l
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ODEO.
qorfi HOT> mais um esplendido triumpho para 8KLBCT PIOTUHES a fabrica proferida pela escolha

"o^i^'|eS4%ÍllJ^ 
S P0l° flrr°J°das HUUS monto8°nB somPr0 ercndiosds.

Jâ liontem cila c o QOEON apresentaram o trabalho quo
110.112 se repete de

CONSTANCB TALMADGE
ti mimosa heroinn do "O Véo Cinzento" a loura o
linda creatura que encanta pela sua belleza '•exquiso'

pela sua graça e gosto.

€pjiimifiount CINEMA_AYENJDA ?_k
I!J^

y^-sSS" Ha Brasil dos famosos tilnm PARAMOUNT-ABTCRAPT
Primeiro enlubiclor, no Brasil, aos i»mm»«—

iilH

&%-

%»?

p

Que me importa?
E'o drama magnifico, estudo perfeito da alma feminina.dt»

uma creatura adorável, mulher ainda cròànçú, pur*
quem a vida dc prazeres era tudo, e o muis — quo

lhe importitvit ?

Vinde vor — Constance Taliiindgè — como creança incon-
sequente, como moca leviana como mulher que reflecle,
mulher que ama, mulher que se sacrifico...

E' soberanamente perfeita, linda, e verdadoiru
nou senti mentos

mm
1 l|-|>"llltltCII-»Ui «.*»•¦» 1 -__¦

—— „.„:«. ovfmnrdinario exito do anno na cine-
HOJE, emflm' ° ma'°r' °mTt0g,a"hií!1 

R" de Janeiro

O MODERNO I
r

::y\

¦¦¦ 
nm„r.fimmn ,,m sua grando belleza, possuo ainda — ÜVItJTT

uma con°eSa°ogtÍSmil do ifpí, do BUD ÇISHER, parada FOX F^MB
E «JEKJF — em mais

com a
Analisando com mais algumas indiscrições de SIBÜRU BAKltUTI

Sociedade eis gante carioca
em quo passam pela tela, deliciosamente caricaturados, os vultos elegantes que freqüentam o ODEON.
Segunda-feira - Novos episódios do bello film em series Je GAUMONT

interpretado pelo querido Kené Creste-
TIUMINH -

niiMPii vrnrntÃPÍIOS — Apparelhos Gaument e Palhó completos, ultimos modelos e todos os
%jiaij demais 

accessorios, recebemos pelo ultimo vapor prcçosjnodicos.

^ , . ... ,.m npllirula nno foi durante cem mil vezes cshibida nat
rjm artista famosiss.mo, em um pj«g-^ tfindo 0 presidente Wilfeon deixado

principaes ^m^^f^:^^m4^m

DOUGLAS FAIBBA-NKS
í JutZL «cios de rmafhg^U^i f 

«JJ"™ «™° i'5™8 '"""» «-

Um peHliut* cs.upct* d. 
^«p;^:" 

*"'"" "" '* <""*'

*» ••»«¦» cu.tou w» g.^ gsiS""c 
"C!C"""r""""
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O iwnnERNO MOSQUETEIRO • <!. A
V

WALLACE REID
üiaoo «^~ ae arrojo e de audácia

O AiiTnMOVEL TRIUM-PHANTB
-~* ^-^ ' '" TTT TA* m. m .m. .*. .*. .

Ma próxima semana, outro actor _ ;
querido- e populanssimo

Ciooo actoa

uu sua ultima
creação.

• \\

íVVWVV1» ? ?<.-»»»»^* ====== .¦^^:^.l,.!,.,,li,.iiiii,li.iiiiiiiliil|iiii.iiiii.iiii,;iiiliiiiiiiiliia'iiiiiiiiiiitii'.i'.i'.i. i . . , . .

í ELMO, O PODEROSO será um hymno á fori;a !

CINEMA IZRXS
Propriedade de J. Cruz .Júnior •¦Una da Carioca ns. 43 e 51

Quem já descobriu quem soja '

o Aviador Sinistro 1
Quem não se prende ao mysterio perfeito, (leste film
em séries que empolga desde o primeiro episódio ?
HOJE - teremos mais 2 episódios dc

Õ duello Jífi/sferíoso
im«z fjsr^riss ür^ívõsAi^ac,íô^n^^r

5° cpisodi° " 
4 BOMBA AEBEA

O Aviador sinistro, cn sua obra de destruição deixa cair mais
uma bomba dc effeitos terríveis...
6 P ° ° 

O RADIO BETENTOR
Um pequeno apparellib teícphonico. sem fio, .-icciotiaclo pelo radium,

descobre o paradeiro tle Aline .Como alcançal-a ?

Cinema IFirm
'TÍÕJlf - O mais sensacional dos è«MCta™»^ HOJE

Trabalho de uma grande artista o ura bello fllm nacional

Clara Kiinball Young.a celebre actriz , O lindo o popular romance grande
yankee, tía sua ultima creação, emII
7 grandes e magisiraes actos de viva

emoção de Se.lzenick

romancista brasileiro José de Alencar

Ü lindos e esplendidos actos da
Cnpellaro-üilmmoção ue niMinwiiir.iv ,. ,*„.„„..¦„,!«.,

Ninguém deixe de vGr este {írti^d^iM^ogi^nmi^
2.»feira-Enna Sarodo no drama Trlnmpbõ cia M^fc^^^^gl

na engraçadissima eomedia Carlito beróe c cayatazl-Na próxima semana
Theda Bara em SAI.OME'.

GLUBS AGUIAR
JÓIAS FINAS. OBJECTOS DE

OUROí PRATA E PHANTASIA,
DE GOSTO

NA IMPORTÂNCIA DE 350$
a prestações de 5$ semanaes

Joalheria Aguiar
RUA DO OUVIDOR N. 148

Tol. Norte, 6280 ||
Os CUJUS AGUIAR são organiza- ! §

dos com aoo sócios cada club, sor- a
Içados em 70 semanas, recebendo cada ;
sócio prostatnisla utn ou mais objectos, a
que melhor lhe convier escolher, ate
a importância dc .1505.000, P-h •<}¦«> =
PREÇOS MARCADOS PARA VhN-J
DA no stock existente na JOAUll»- =
RIA AGUIAR. „ ã•Recebem-se assignaturas para o =
Club. . „ „ „
3. PEREIRA DE AGUIAR & O.
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CINEMA
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fl ELECTRO-BALL-GIHEMA I EíXesSilS^'ra
•* *.? -m

a linda filba das campinas do Far-
West americano, é sublime cmHelcn Gibson

O S3ESTT IDEIF-SaüXrSisOiO.
nas de cmot,ito que

«• «

51, Kua Viscoude do Rio Bruuco, 51
A mais popular e querida casa de diversões

desta capital'! HOJE - Programma novo - HOJE
lt —_«—___——__._______—.___——————.»•..•..—^———^——"""""^

romance que se torna sensacional pclas
npresenta

UMA IOIA, MAS UMA OBRA PRIMA — é o que reservamos
„., . tiróxinía SEGUNDA-bMilRA -- 2 irr.-indes jrtist.-is, ambos
Sueridos - 1"rANKLIN FARNUM e MARY MAC LAREN, cm

-:- -:- VAIDADE HUMANA -:- -:-
¦um film que c mais do que unia maravilha — Vinde vel-o e dizei
a vossa opinião. _^^_____^________

ii "-'Completará o programnia, um outro grande drama
TE DA SORTE.

O JOGUE-

ELMO, O PODEROSO será um hymno á força I

Ã boneca de cera
é um grandioso iilm dramático o iu

cinoo partes

THEDA BARA

Bilhares e outras diversões

i.t
5,s
í!*f*.*
ya
*,»
'] Ping-pons, __ __   _
8 Artisticu e abundante ilIuminaçSo eleçtriea
Ú Banda do musica militar — HO.J.Í3I
|| Ao Electro «Bali -Cinema'.
I| As diversões começarão ás 5 hom» da tarde^>mJ3Õ02

Vox Film Corp.
"ÜÕJTE

A incomparavel estrella (la FOX

6 canto da Sereia
Super-producção da FOX FILM COIU\

Drama de amor e do eterno sacrifício da mulher
pelo ente amado.

HOJE

HOJE

__zn__mt__mmsmBmsxiMmma^i^BmmmA

XÜ jES -A- -L-j
HOJE

• Apresentamos: THEDA BARA a eximia
nrt!sla, primeira estrella da constellação FOX, a
incomparavel interprete de tantas e tantas obras
primas, reappurece bella como nunca, na novel
creação

_ O A
SEREiA

_:- ú actos Fox Super-Standard —

I wmm
w.i SKSÍ

âM,

rn®

Bell ssimo
drama de

amor e sacri-
(icio, encar»

nado superi-
ormetite pela.
arte incon-

fundi vel de
Theda Buru.

No mesmo programma, a continuação da sensacional serie de Pathé
NewYoik N0 RASTO DO TIGRE

Mais dois novos episódios ultra emocionantes do famoso romance in»

terpretados pelos arrojados artistas ^¦Urlrr

Onde se destacam os importantes feitos do dcc.dido Pe.lro Stroiis,
n noío reVeJor. Certeiro o terrível b t.tdido a contas com a justiça. O*

ultEetllrosos Pianos do vcllu.co Kaudolpho üordon 1 fer.scStn-

ções e ltictas assombrosas 
SEGUNDA FÉTUA — (iltidys lírockw ell a apreciável artista tia FOX

em^cTuuítãsem l»or amor, em 5 actos. - O ult mo ep s .dio da

serie de FORD, o Mywtorio nümicloso. om S actos- l-'"-s

_________________^mm^mmmmmmm

O grando successo do dia
O malhor programma;

Resurge a citiumatògrapliiii euro»'{
pi!>a. A prova eslá cotisubstiiii» '

ciada no ilcslumbrunte e *
sensacional Iilm

Iil 11111
5 actos nela linda e goniiil actri

ENNA SAREBO
Quo 6 um trabalho moderno e
uinòo oiiHiite, onde sobram os \

altractivos o a sensação, onde im-;
per.t a belleza soberana da sua 

"

brótagonista, onde1 resulta a liu»;
mogeneidade dos demais •

interpretes. ".

m
Apresentamos, ainda, o famoso

~CHAftUE 
CHAPLIN - O CARLITO

Io actor cômico moâopòíísador da graça o do riso. a
Icuios menores movimentos ninguém resiste .sem soltar
luma gostosa gargalhada. Representtra o ultru-graciosi)

e grotesco flim

. O HEROE CAPATAZ
inueéum accumulodecois-tspiigraçiidas n risíveis, que
I arrancam a tnseza ao indivíduo mais meiat eólico
= niin ovista na D-atòa. Vinde otíi;t'iflcíT-võs da vinlaüe.
I^líi^L',1-1" ¦¦ '" !!SÍS '¦ m,*""!w^=--

-..-—.,.....,.,.  . . . '.M .

immmm.. .-^—nm»--n ________mtt*ttmWaaWÊaWtMBBm\Í £-.,..
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XHEDA BARA — A inimitável interprete de
Cieoiíiitra c de tarifas outras obras pri mus que o
PVI11E' tem apresentado, deslumbrará nessa pro-
diiccãti extrai não só pelo seu encant.) pessoal, como
pelo enredo fascinante deste drama, que 6 uma ver-

«ladeira lição de moral.
THEDA 15ARA—Encarna a aci.riz theatral cuja voz

maravilhosa encanta, perturba os homens . . .

ii CANTO DA SEREIA
é o canto do vicio e do amor que 03 leva á ruína,
á perdição e á morte, ó a voz que seduz e destroo'tidos 

como um vendava! macabro.

A suprema encarnadora da
maldade e da volúpia, a actriz que
sabe soberanamente impor-se ás
platéas, as mais exigentes

Interpretará

SEGUNDA-FEIRA
JL exeeranda princeza e bailarina paga

ALCME

jwwip^^ww»!^^^^^g™!^^^^^^^^^^=

NO MESMO PROGRAMMA :.— O lindo e pittoresco
Iilm documênturic

B 8 A R R ITZ
e suas praias de banho, o celabre recanto do Su1
da França. ..

Imitando-lhes os lascivos meneios que a hisioria nos descreve, a perversidade
que a levou ao crime nefando de mandar degolar o Apóstolo João

Baptista, para depois de morto sugar-lhe nos lábios frios m
contrahidos os beijos qu-'. em vida lhe haviam sido recusados

8 actos de maravilhas e apparatos nunca excedidos em outros films. Poça
editada pelo expoente máximo da cultura cinematographica

FOX - FILM CORPORATION
que nella versou os pi derosissimos recursos da sua technica impeccavel

Na segunda-feira no

Cinema CEÍlSra?I^^L
¦^4-i.m—-»>--'•-
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ii ; Um espectaculo attraente pela !
PIOJ© , variedade e pela qualidade «
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O Templo das
Celebridades ____&\_3T AÈ&JBbt

O exhibidor dos
Grandes Films
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A FONTE OCCÜLTA
A historia animada de uma grande cruzada de bondade empre-

hendida por um mancebo de nobre coração contra um
potentado perverso 1

PROTAGONISTAS Bí0> _ _

HAROLD LOCKWOOD
o mallogrado artista americano, que assim revemos numa das

suas ultimas rncarnnçoes. c

VEIRA SSSSON
uma joven actriz que allia em alto grau as graças do talento

e da belleza.
3NTo na.osmta.0 programma: „

UM TEMPORAL DE NEV& 1

— Uma obra notável, posada por uma (las mais celebres

,T
HOJE artistas americamis

Drama em 7 partes da -Sclznic Tictures Corpwntion», descrevendo
o trágico conflicto entre o poder do ouro manejado por um .

miseraveCe o poder da bondade, que divinisa uma alma Jemtnina .

Protagonista :

Clara J(imball Ifoung
a formosa actriz que veste as suas creações de um excepcional

esplendor de belleza, de graça, de poesia 1

"si;UUM>A-Fl-;iUV - Mais um ..master-piece.. da METRO PICTÜRES CORPORATION :

rTõôiA DA AI-A M E PA ==

Segunda-feira-Um lilin cômicoèum film dráinatico.amlios magistraes

ODJO AOS MOIV1EIM©
Cine-drama da Marca Vencedora TRIANGLE FILMS, tendo por

protagonistas :
-:- WIXMKREI) ALLEX e JACK MERED1TH -:-

BOBOTE3 EJ3VE APUROS
Uma vertiginosa comedia da *KEiSTONE»,posada por 2 celebridades

CHÁRLIE ( HAPLIN e MABKL NOIOIAND -

¦f AMERICA £? Praça Saenz Pena ^ HOJE: SILENCIO MY.STERIOSL», 1- 2- > e 4- episódios e 
^rama

Homem conlra 'nomens
COMO CONCEBER A VIDA <& Amanhã-Lyda BorelU em DHAMA I>E IMA NOITE -


