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CONSERVADORES
AS AVESSAS

(Entre os revisionistas «destaca-se lu-
«Mimosamente o sr. «Ruy Barbosa. En-
tretanto, se algum «dos nossos esta-
..listas pódc gabar-s. Aa scr o princi-
pai autor da Constituição de a*.- de
«fftvcroino.csié é som duvida o prcclaro
senador «bahiano. E' obra principal-
cncnlc sua, com a collaboração embo-
ra dos seus collegas do governo pro-
visorío. Como clic próprio já disse,
anais do qtie ninguom a fez, peio que,
todavia, não sé 'Sent. inhibido Je
aconselhar a «sua revisão. Por isso
mesmo, pelo wr.pr que tem á sua
obra, — d.isse elle ainda — - que tem
aconselhado a reverçm-.ti'a, rcconlie-
cendo que 

"a 
Constituição dc 24 «defe-

vercirò precisa de ser reformada, para
€0«iiscrvar-sc". li prosegue: 

"A 'esco-

l.i conservadora não 13c oppõc á re-
visão, que, vindo a «tempo, consolida-
na, e, 'retardada não salvará os ele-
mentos vilães do regimen. O nosso

pacto -fundamental não é intangível.
Htm ao contrario, o systema refor-
nativo, estipulado uo seu próprio
texto, pelo artigo na, constitue um
üiecánisníio dc acção relativamente
fácil. Casta dizer que tuna só legis-
laltira, em tinas sessões auntiaés con-
«altivas, cujo trabalho •não seria
incxequivcl executar c concluir cm
seis 011 oito mezes, poderia reformar
a Constituição nas smvs «disposições
mais «importantes. Adoptada em tres
discussões, por d,ois terços das duas
câmaras, no derradeiro «mez de um
anno, c approvada, pelo «mesmo modo,
er:i maio do subsequente, a reforma
teria satisfeito os requisitos constitu-
cionaes dc validade, « introduzido na
lei orgânica da «nação as alterações,
a qne se propuzesse."

'Falou assim o egrégio brasileiro cm
jantíro de 1910. 'São. passados quasi
oito annos, c os factos oceorridos dc
união para tó não serviram para mo-
dificarrlhc a opinião. Agora mesmo
a solução, que sc tein dado aos casos
estaduaes, é para enraizal-a ainda
mais. Nem lia quem julgue a Consti-
luição dc 24 de fevereiro obra per-
feita, ott que não reconheça a «neces-
Bidade ¦de oirjsiuial-á. Para mantel-a
como está, os anti-reformistas, que se
reduzem quasi aos governantes e di-
rigentes c seu séquito, que têm seus
próprios •destinos pessoais ligados á
actual ordem de coisas, recorrem ao
subterfúgio da inopportunidlade. Em
J(Jio, objectavam ao sr. Ruy Barbosa
que ensaiávamos ãprenas a pratica do
regimen. Mas, epmo elle bem repli-
cou, "nem a íiossa tradição, «netin'a
dos Estados Unidos autorizam esta
íragil dilatoria. A nossa, porque a
Constituição do. Império, outorgada
-1Í1 1824, soffreu logo cm 1S34 a rc-
firma do Acto addicional. A dos Es-
tados Unidos, porque, das quinze
emendas ali recebidas pela Constitui-
«rão Federal durante o seu primeiro
século, as dez primeiras foram pro-
postas pelo Congresso, quando eüc
contava apenas dois annos de existen-
cia, ás legislaturas dos Estados, cujo
«nsentiniento receberam tios dois
annos iimrcediatos. Em 1787, era vo-
tada a Constituição americana. Em
-79t tinha passado por dez emendas,
e dahi a sete annos passava pela 1111-
décima primeira." A nossa Constitui-
ção republicana conta vinte c seis
annos ti?: pratica, e ainda, conforme
os senhores da Republica, a «estamos
ei.saiando. Impacientes são os revi-
sionistas, que uão querem esperar no-
vos homens que a executem leal . ri-
KCrosamçiite. Feli__i«ente «não se com-
poe a nação «de beocios, para não
aquilatar da sinceridade com que
assim «é combatida a 'reforma consti-
tncional.

Mas, lia ainda como apreciar mc-
•bor os escrúpulos «dos propugnadores
da 'intangibilidadc constitucional. São
cjles próprios que imuimeras vezes
tèm reformado as constituições esta-
(limes. Quando estas lhes contrariam-a politicagem, são desfeitas como se'fossem- leis ordinárias. Invoca-se, era
taes casos, a experiência interessada
•para não modificar a«s instituições es-
tadtiaes. Relativamente ás federaes,
porem, pretere-se a experiência itn-
parcial o impassível nos ponlos om
que as condemna, para conservai-as,
embora contra as ¦manifestações cia-
ra? e evidentes da opinião. O listado
de S. Taulo contém na «sua Consti-
ttiição a inteIJigente e previdente dis-
posição que obriga a sua reforma
todos os dez annos. Xo entanto, são
os estadistas paulistas dos inais em-
perrados na resistência a revisão da
Constituição Federal, depois de _ó
annos de pralica. Os deputados
tclligcnte. c
estlldan:

assim a Constituição, e a proferir
sentenças nessa conformidade, lá sc
foram todos os «esforços . patrióticos
para a organização da defesa nacio
ital. Porque os constituintes de 26
annos atrás não comprehen^erain o
alcance do serviço militar obrigato-
rio imposto a toda a nação; porque
«essa idéa se tornou definitivamente
vencedora com a experiência da guer-
ra curopéa, sacrifique-se, para não se
tocar na Constituição, o magno e istt-
premo interesse da nação, que é a sua
própria defesa. Não. Uma teimosia
que produz dessas 'funestas conse-
quencias, lia dc scr forçosamente
vencida. Debalde levantam diques á
corrente revisionista «os políticos que
se assenhorearam da Republica, cou-
servadofes ás avessas, que a estão
perdendo. lA corrente é tão forte,
que ba de destruir os diques c todos
os obstáculos á sua passagem vence-
dora. «A teimosia adversa, retardan-
do a revisão constitucional, só pôde,
como liem ponderou o sr. Ruy Bar-
brisa, sacrificar os elemento, vitaes
do regimen. A salvação da Republica
eslá na sum própria «reíonatia, que
torne dispensável reforma mais radi-
cal. Se não, esta ió inevitável. Não se
(Iludam os bons republicanos que não
querem ser coveiros das instituições.
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COlfseiCnciosos, quando
os casos estaduaes, ais inter-

veiíçõss podidas, csiiarram
dr. art. (V, p..,..a _|_cs r,
mais razoável e mais
o 'regimen. c concluem peladado da reforma con
tcx«o nS^i é-sufficieiiteuiente
Pdo que precisa ser corrigido
-_-_ faz isto, entretanto, porque o ,1c-
feito é o que coin-éni, nara ser o
texto interprclado ao sabor das con-

disse

110 texto
dar a solução
conforme com

necessi-
onal. O

claro.

Dentro cm breve estarão approvados
os novos impostos, que vão tornar mais
pesada a vida, já tão oppressiva, dos
que subsistem pelo seu trabalho. Os
nossos governantes c os nossos legis-
ladores não encontraram solução para
a crise financeira, além do expediente
usual dc esfolar um pouco mais um
povo, que já foi tosqtiiádó pelo fisco
a ponto dc ficar com a pelle em carne
viva.

O operário, que trabalha de manliã
até á noite, vae scr obrigado a redu-
zir o alimento da mulher e dos filhos.
O funecionario publico terá dc ema-
ranhar-sc um pouco mais no cipoal da
agiotagem, que prospera á sombra da
miséria nacional. O militar, a quem
o brio da farda impõe obrigações, sen-
tira co'm maior intensidade o horror
da' trífiJilfá-iiesíiíál -que lc' crearam 03
magnatas desta Republica 'dc 

operei a;
que, lendo sido feita pelas baionetas do
'Exercito, procura agora, em um movi-
mento dc negra ingratidão, diminuir
as classes armadas, por ver nellas um
perigo para os seus afortunados domi-
nadores.

Mas, felizmente, o Brasil não será
um valle dc 'lagrimas 

quando come-
çar o anno critico de 1017. Ha quem
sc regosije com a situação c qticn
applauda o regimen que nos trouxe a
este paraiso tcrreal.

Dentro em poucas semanas o Con-
gresso debandará, cantando, como des-
pedida, novos hyninos ao statu quo Aa
«bancarota, da miséria c do desarma-
mento nacional. Que o operário veja a
familia a meia ração, que o serventtia-
rio do Kstado tenha dc mendigar como
um acto de clemência a extorsão do
usurario, que o soldado sinta as sius
angustias pessoaes nggravadas pelo cs*
pectaculo doloroso da pátria indefesa,
porque a politicagem não quer a orgi-
nização militar da nação, que importa
tudo isso aos homens satisfeitos com
este iiicoiuparavel regimen?'

O Congresso vae entrar em férias c,
quando voltar, o povo, a clcrna besla
de carga, terá, pelo seu trabalho pa-

.ciente, accuhitilado a reserva de onde
saíra o subsidio para custear a indo-
lcncia legislativa dos pseudo-represen-
fontes da nação, intercalada de vez em
quando pelas demonstrações republica-
uas que nos estão promctlidas para

que, onde as grandes bancadas se uni-
ram desafiando na Câmara- a firmeza
programmatica do sr. Carlo9 Peixoto,
a condemnação da politica regional não
se fez para S. Paulo e o Rio Grande;
e o mesmo sr. Bulhões abaixou a ca-
beca, no momento cm que o senador
Bucno de Paiva, tendo atrás de si as"Altcrosas", emendou o orçamento da
receita approvado por áquella casa, rc-
duzindo dc 150 a 50 reis o imposto
sobre a manteiga, tão absurdo como o
sobre o álcool, o industrial, bem enten-
dido.

Eliminaram o déficit os portentosas
paes da pátria? Não, não o eliminaram,
nem o eliminarão jamais, com .13 suas
economias dc subisidios comidos ató o
ultimo dia do anno, com a miséria dc
sna politicagem que se defende á custa
de caríssimas expedições militares o
com a pertinácia de suas piriíetas in-
Iransiiuulaveis no circulo de giz do
imposto, donde não saem. Peio con-
trario, o déficit cresce de hora a hora,
em cada reunião que sc convoca c sc
cffectua, na Câmara c 110 Senado, para
salvar as nossas finanças; cresce,
cresce de abdômen, como se fora elle
mesmo o dcglutidor dos subisidios, o
padrinho de pepineiras, o conviva, depu-
tado ou senador, do banquete do orça-
mento, onde se continua a comer á
larga. Mas os produetores do álcool
fecham as portas, mas o produeto é jo-
gado fora nos rios, mas o Congresso
fica sabendo de mais uma industria que
scccuinbc victima da sua inépcia legis-
ladora, cm cujo trabalho não ha o
meio-termo, a consulta ás possibilidades
da coisa gravada, o alcance da consc-
quencia adversa. A commissão de Fi-
nanças do Senado, querendo dar ao
relator da receita o consolo da appro-
vação de aigtun dos seus innumcros
alvitres sem sorte, acompanhou-o na
rejeição da emenda do sr. Dantas Bar-
reto sobre a isenção do álcool Car-
tier: assim se escreveram 110 cartaz o
seu desapoio aos taes chamados mes-
quinlios interesses de zona, o seu deci-
sivo propósito de combater o alcoolismo
c o seu plano de arrancar á producção
ferida o bocado de vinténs com que
logra a salvação nacional, ao seu pa-
recer hypocrito, na conta de chegar dos
favores liberalizados a mãos cheias c
nos arranjos sympatliicos dc ultima
hora. Cliegam-ihc as noticias dos Es-
tados induslriaes, mostrando o que
acontece antes da vigência da tributa-
ção creada o o que ella encontrará
amanhã, sc ficar mantida — fabricas
dc fogo morto, em cuja porta o fisco
btlerá debalde.

Todavia, ainda resta appeUar para o
Senado 110 plenário, chamando o seu
critério a maior interesse sobre o as-
stimpto. Os próprios industriacs lem-
brani a formula de conciliação, por que
se isente apenas o álcool desnaturado,
dc impossível desdobramento no com-
mercio de bebidas. Aié essa formula
o sr. Bulhões condemna irrcductivel.
Mas o Senado por seu voto salvará,
nesses lermos, uma pro.dttcção digna do
seu apoio, sem desequilibrar, com elle,
o orçamento que a Câmara lhe mandou
em desequilíbrio c a sua commissão
anda a entortar por simples desporto.

Uma cláusula ruinosa <tes4c o principio daa negociações
agarrados á concessão relativa ao
pagamento da taxa soibre o rendimen-
to, porque, «fazendo esta concessão
P*"*- do actual futtding, seria pueril

Na secção financeira do Times-ie esperar que os credores fossem abrir
¦3 de outirbro ha ttm longo tópico -nS<. dela, quando a necessidade nos

consagrado ao /H'tdtíi<7, em que se coagir a ir pedir um novo adiamento
.-ctitem.o. boatos «de prorogação da do ípagamento cm espécie. Isto é, se

. Para os fins convenientes, o minis-
tro da Fazenda enviou ao Tribunal deContas copia do doe. referente á quan-tia de 15 :?90$369, para restituição dedireitos alfandegários sobre machinas
de quebrar coco «babassú pagos porMarcelüno Comes & C. na Alfândega
do «Maranhão,

1917, como diversão ao quadro mono-
10110 da nossa agonia financeira. Bem
se compreliende a razão da cólera dos
que, uo meio do paiz em «liquidação,
vivem na ilha encantada para aonde
nflTiicni os restos da riqueza nacional,
sempre que alguém ousa duvidar da3
cxccllcncias desta Republica incõmpara-
vel...

Por ter sido absolvido pelo conselho
de guerra a qne respondeu, ficou sem
effcito o acto do ministro _a Guerra,
mandando trancar a matricula do 2"
tenente Dilermnndo Cândido de Assis,
110 curso da arma de engenharia do
b.xercito.

O Senado deve attender ás reclamar
ções que se levantam contra a absurda
taxação do alcoc! de mais de ,*,o grãos
Cartier de appMcação industrial'; Por
mais prementes que sejam as nossas
necessidades, nada aconselha essa poli-
tica financeira anli-cconomica que, vi-
sando augmentar as rendas do The-
souro, fere dc mort-v cm detrimento do

GRAVATAS - Lindíssimas _ Só „3tasa Manchester—Ilua Gonçalves Dias 5.
O ministro da Guerra dec'arou ao

chefe do Departamento do Pessoal do
seu ministério que, de accordo coin o
parecer da commissão de promoções,o a° Icncnte Álvaro Fi rtado Brandão
deve ser considerado transferido paraa arma dc cavallaria, a 2 de fevereiro
de iqió.

Chegou ao nosso conhecimento nm
f.-.cto_dc estranha novidade, sobre o qual
ccnvèni algumas informações, que (lese-
jamos sejam cm desmentido categórico
dás que tivemos.,.

Pelo que nos disseram, Eiland & C.
apresentaram ao ministro da Agricultu".
ra, no dia 14 de agosto do corrente anuo,
um requerimento cm que, propondo-se a
fazer a propaganda gratuita dos nossos
produetos cm toda a Europa c America,
por meio de films cineuiatographicos,
pediam aquelle titular, para üniit copia,
os films mandados confeccionar afim
de serem cxbibldos no pavilhão brasi-
ieiro de exposição de Turim, o que, sc-
gundo versão corrente, dc lá voltaram
sem ser conhecidos.

O sr. Eiland tem uma fabrica instai-
lada nesla capital, estando habilitado a
fazei- iinnicdi-ataiueníc a copia dos films

moratória brasileira, então «muito re-
petidos na City. Depois dessas con-
siderações, o redactor financeiro do
grando jornal londrino assignala as
vantagens dos titulos do funding, cp-e
ofícrecem ao capital nelles emprega;
do ttm juro de 8 por cento. A expli-
cação dessa aíta taxa dc interesse
consiste em que 03 portadores dos
titulos brasileiros, emquanto não vol-
tarem a receber os seus juros cm es-
pecie, ificarão isentos do pagamento
da Incontc Ta.v sobre os seus divi-
delidos..

A significação e o alcance desse
facto requerem uma •elucidação, que
scn.rá para «mostrar como «5 comple-
ra a anarchia «reinante na acção finan-
ceira cau, (íue se procura levantar o
paiz da «lastimosa situação a que ficou
reduzido. Os portadores dos titulos
do funding estão livres d'o tributo
fiscal pela razão «simples de «que o
governo brasileiro tomou a si a re-
sponsabilidadc de pagar a Inconie
Tax. Examinemos a questío c veja-
mos quaes são os effeitos do modo
como procederam os encarregatJos Jc
zelar pelos interesses do Tliesouro.

«Não foi uma idéa feliz, incluir
entre as «obrigações do governo bra-
sileiro para eom os portadores do
funding o compromisso de pagar o"
imposto «sobre o rendimento corre-,
spondente aos 'dividendos «pagos cm
titulos durante o periodo da suspen-
são do serviço «cm espécie. Teria sido
preferível que, em caso de absoluta,
necessidade, outras vantagens tives-
sem sido offerecidas aos credores,
afim dc induál-os a concordar com
a moratória. «Mas se o governo acha-
va preferível optar por uma conces-
são dessa natureza, o mais rudimen-
tar critério 'mercantil impunha <iue a
cláusula relativa ao pagamento da
Income Tax estipulasse 'dc ura modo
claro que a taxa,'pela qual 'se tornava
responsável o Estado «brasileiro, era
aquclla que vigorava 110 «momento om
que sc realizava a operação.

Esta precaução, que, cm quaesquer
circttmstaneias, seria imprescindível,
imptmlra-sa como uma indispensável
protecção aos interesses do Brasil,
dadas as condições da Europa na
otçasiào em que sa negociou o
flin-ding. A guerra rompera dois nie-
zes antes, as potências bclligerantes,
confrontadas pela crise mais grave
que se podia conceber, iam precisai-
de. haurir recursos fiiianceiroà em
toda. as fontes tributarias'.«ecessi-
veis. Ninguém ignorava que a Inco-
me Tax ingleza seria logo em seguida
muito angmciitada e que, «nos outros

tiv^inos de reformar o funding, te-
remos, aiém das novas obrigações que
certamente nos serão impostas, este
fardo pesadíssimo de _rcar.com as
«taxas sobre o rendimento, que, du-
rante os próximos dez annos, podem
subii- na Europa a um ponto dc extre-
pia-exorbitância.

J.' por anteciparem essa «eventuaí*-
**¦!¦; que os portadores dos titulos
do ftmding estão muito pouco desejo-
stxv.de que, em outubro de 1917, o
Brasil restabeleça o serviço normai
da sua divida externa. Com. ponde-
ra <) redactor financeiro do Times, no
artigo a que nos «referimos, a situa-
Ção, decorrente da concessão do go*..
vcrtvo brasileiro acerca da htcmnc
Tax, fará com que a volta ao paga-
mento em espécie determine «uma
baixa nas cotações dp funding, ao
passo que a renovação da «moratória
delerminai.1 o effeito apparentemen-
te:paradoxal de produzir uma alta
daquclles titulos.

'Sob o ponto de vista dos 'interesses
nacionaes, «ria curioso apurar a re-
sponsabilidadc da autoria dessa rui-
nosa cláusula da nossa buw-ihame
moratória. Não temos á mão o con-
trato ¦do. funding, mas no artigo do
Times, que nos provocou estas consi-
dtrações, lia nma estranha referencia
a'j 'facto 

dc não «figurar a concessão
«relativa á Income Ta.v no plano ini-
ciai. do accordo, parecendo dcprehcn--
^í*:? <-•-¦_ <1«* diz o jornal inglez que
^•idéa foi ulteriormente enxertada na
moratória. lE' uma questão a liquidar,
afim dc sabermos se ao sr. «Calogeras
devemos miais «este genial golpe finan-
ceiro.

Seu presidencial patnicio, o illustre ar.
Afranil) de M.Bo Franco não perderiao seu tempo «im elaborar o seu parecersobre a reorganização do Districto. Mas
sirva--km) caso <fe exemplo. O Br. Wen-
cesláo não 6 homem para comraetter a•.í-lcncfo de pensar a serio, e por muito
tempo, cas coisas que entendam com o
real interesse publico.

Os poKtic-nte. têm mais força kio queelle, e nessas condições,' quando bem
querem «o entendem, inutilizam tod'as as
suas intenções presidenciací), boas in-
Benções da ordem difqitelhsde que está
calçado o inferno.

O ministro do Interior concedeu 90
,',aS _!.«*.Ilce.,1Ci> •• '-"osalilo de Azevedo,

.* official da Secretaria da Casa deüetcnçiio.

mm»
cfÜ? . mIA „ -7 K'*(.».!*c- c resistentes -Caso Manchester — Gonçalves Dias 5. "¦»«¦> wi ;—

Os políticos, que têm feito a desgraça
deste paiz, cslão a assediar o sr. Wcn-
cesiáo Braz, afim de .0 convencer de
que deve nomear para o Supremo Tri-
bunnl- qualquer politiqueiro militante
que, em dado momento, sirva aos
interesses da politicagem, uma vez
ocríipando uma cadeira naquella alta
corte de justiça,

Çomprelicnde-sc o que deseja essa
gente: ir, pouco a pouco, transforman-
do o Supremo num redueto puramente
pólitico, . garantidor de todas as suas
manobras, quando se tratar de depor
presidentes de Estados, c de prestigiar
assenibléas facciosas que de uma hora
. *j-a outra se sobrepõem aos governos¦1'çgacs,.
¦..'¦Np Supremo já existem alguns desses
curiosos specimens dc juizes que cos-
tuniam pòr a justiça de lado, quando
o exige os interesses dos seus ami-

Já eslâó installadas as Asscmbléas
do Paraná e de Santa Catharina, • cm
sessão extraordinária, no cumprimento
de unia das cláusulas do accordo aqui
firmado pelos srs. Affonso de Caniar-
So e Felippe Schmidt para solução dos
limites entre aquellles listados.

. Não ha probabilidade de que se con-
firmem os mãos prognósticos que se
fizeram sobre as deliberações dessas
Assembléas. Os interessados cm que
se eternizasse uma questão tão depri
mente para a communhão brasileira,
como essa do Contestado, andaram a
insinuar que pelo menos os legisladores
paranaenses não homologariam o ac-
cordo.

Nessas insinuações descobria-se o
dedo da politicagem a agir na sombra,
á procura de estabelecer a confusão
nos espíritos, para disso auferir algum
resultado.

Sente-se, porém, que os senhores
que agiram cm tal sentido perderam o
seu tempo. Se do lado dc Santa Ca-
iliarina nada existe quo indique a re-
jeição do accordo, o mesmo sc pôde
articular em relação ao Paraná, muito
especialmente depois que, em mensa-
gem, na qual a'franqueza e a sinecri-
dade são 03 traços priniordiacs, o sr.
Affonso de Camargo expoz aos con-
gressistas do seu Kstado as razõeí que
o levaram a subscrever aquelle ac-
cordo.'

Não é crivei que, depois da mensa-
gem desse presidente, onde a questão

francamente exposta sem circundo-
quios nem palavras inúteis, ainda haja
legisladores que fechem os olhos á
evidencia, para se deixarem guiar por
um espirito dc regionalismo grande-
mente prejudicial não somente ao Pa-
raná, mas ainda ú nação.

Na soluça, desse caso, _ necessário
insistir nesse ponto, não estão empe-
iihados apenas paranaenses c cathari-
iicnses, mas todos os brasileiros, que
compreliemlcm não poder a União con-
tinuar a fazer gastos dc todo o vulto
com a manutenção da ordem no terri-
tono cointestado.

E perante as exigências da nação é
claro que não podem prevalecer 03
[ciúmes das diversas regiões polilücas
em que se divide a Republica,

de seriedade c. critério que decorre do! FACTOS E IMPRESSÕESfactodo deferimento de pretenções de * - ».-»»••-«*»«<»"•¦
»n-ivi_uos que, aspirando serem offi-ciaes, iniciaram sua carreira ou men-tmdo, ou enganando as autoridades comfalsas declarações de edade, acarretan-do futuros e certos prejuízos para oslionestos e leaes que a declararam comverdade, sendo, ainda, muito para no-
tar que taes rectificações appareçam
subitamente, sem conhecimento nem
embargos dos prejudicados I

Snpplico ainda o vosso auxilio nosentido de serem apresentados ao sr.
presidente da Republica as queixas c
protestos que, aqui, com tanta veheincn-
cia quanto respeito, apresemo-lITas,
confiante de sua elevada justiça e cri-
teno.

Espero, rogo c supplico a publicação<la presente que, sendo a simples cx-
pressão da verdade, 6 um nppello á
vossa rectidão, magnanimidade e valor.

Sou, com a maior consideração, de
v, s. att". venr. e cr». — Antônio da
Cunha."

Hotel Globo rT llos Am,raiIa3 -v"uuu Augtncntoti para moo sen numero de quartos. Diária 0$ e 7$.Quartos 3$ c 4Í000.
CAMISAS—O que lia dc melhor e cleran'(e—Casa Manchester — Gonr.ilves üi«is 5.

Os membros da representação pau-lista, 110 Congresso, fizeram ante-hon-
tem uma manifestação ao conselheiro
Rodrigues Alves, por motivo da sua
eleição para senador federal por São
Paulo. .

Interpretando o sentimento dos lio-
menageantes, o senador Alfredo Ellis,
decano da representação federal do
grande Estado, pronunciou um discurso
allusivo á inveslidura do cargo de sc-
nador federal que o Estado de São
Paulo, unanimemente, acaba de con-
ferir ao conselheiro Rodrigues Alves.

Respondendo a esse discurso, o ho-
menageado agradeceu as palavras que
a bancada paulista acabava de lhe diri-
gir, pelo órgão do senador Alfredo El-
lis, e terminou agradecendo ao Estado
de S. Paulo o facto de ainda uma vez
tel-o cumulado de distineção, dando-lhe
uma nova posição para reprcscntal-o no
seio do Congresso Nacional.

Assistiram á manifestação ao conse-
lheiro Rodrigues Alves, os srs.. Lauro
Müller ministro das Relações Exterio-
res; almirante Alexandrino de Alencar,
ministro da Marinha; dr. Souza Dan-
tas, commandante Thiers Fleming, da
casa militar do presidente da Repu-
blica; deputados Álvaro de Carvalho,
Eerreira Braga, Maciel Júnior, I.amou-
nier Godofrcdo, José Lobo, Alberto
Sarmento, Galeão Carvalhal, Dunshee
dc Abranches, Salles Júnior, tabelliao
Noemio Xavier da Silveira, dr. Sylvio
Romero Filho, c outras pessoas.

BRANDÃO*" *^

ROUPAS brancas — Sortimento sem égua!
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

paizes, análogo methodo de taxação \ 
S°S' A 

^'.açSp dos ''"'""'^orpas ex-
seria- empregado com a «mesma seve-
ridade. Comtudo, o Brasil, fechando
os olhos ao que todos viam c 'corran-

trava-gantes que ali têm surgido, a pro-
posito de quanta babozeira os politi-
queiros forjam lá pelos Estados de-

., niincia quaes os juizes que assim pro-do os ouvidos ao que era do domínio CC(Iem. E' para que cada vez maior sc
publico, assumiu o compromisso de

Xão

seu próprio objectivo, a producção do
paiz, dc cuja existência nos C licito
esperar benefícios de maior valia do
que o. du imposto lançado ás ccgvis
pelo nosso sempre negativo systema iri-
bu tario,

Quando a Câmara rejeitou a cindida
da bancada pernambucana relativa á
isenção daquclle produeto naquellás
coiul*.ic..c_, teve em mira, por ccrU\ não
oí resultados práticos da tributação nc-
gativa, mas o alarde iiypncrita do seu

I aV.r r.,*Í!in i!.->.s interesses chamados re-
i gionaes, com o plano macabro dc dar-
j nos a- convicção ila cobertura do déficit

1S c | aberto, aliás não enganando a ninguém
nem se enganando a si própria. Essas

i encarfeidas vantagens, a que o sr. !_:-
lhões, relator da receita no Senado, se

| ateve pelos mesmos sentimentos, nunca

J lhe pareceram viáveis, porque a consc-
j quencia natural uo imposto, multipli-
1 caüo pára o álcool, subia-o a Câmara,

_o„ . - como o sabe aquelle senador, será a«a--V.Se .p_ssa. ISS0 „__ Jt.Iga<Io> ce 1 
e ^ ^^ soh

juizes começarem a interpretar j fisco. 
' 

Entretanto,

pedidos por empréstimo.
Ouvimos que esse cavalheiro se enten-

deu pessoalmente cem o ministro para
obter algum despacho ao seu requeri-
incuto, que teve no protocollo do Minis-
terio esla inscripção: 1>E. -.|-u E íõ'
A 2 de 14 —• 8 — iC. Xo dia 26 do
mesmo agosto, o ministro, cm despacho,
mandou que informasse a respeito o
Museu Nacional, onde deviam estar as
fitas. O Museu não demorou a sua in-
formação, voltando o requerimento ás
mãos do ministro, para o despacho de-
íitiilivo. li o sr, Eiland ainda hoje o
espera.

Entretanto, a parte iutercssa<la diz
haver apurado que o motivo da insolu-
ção do seu pedido é o seguinte: dos
films que o governo mandou fazer por
uu, preço fabuloso, existe só uma peque-
na parte, tendo sido a melhor porção
escandalosamente roubada.

Publicamos isto com as devidas rescr-
vas e desejamos que se apure não estar
o ministro da Agricultura acobertando
1:111 facto dessa ordem como se poderia
dcprchciiiler da falta de despacho ao
requerimento de Eiland & C.

VESTIDOS. CHAPÉUS. ESPARTILHOS
LINDOS E NOVOS MODELOS

Casa Nascimento. — 167, Olvidou.

aproveita
contra o '

itui

vtmencias do momciito. J
que a antigüidade na lei
sempre aí) -rais poderoso
mais fraco.

_''!'•' los i.- dias surge a >C
Çao como obstáculo a idéas
medidas proveitosas. Ainda agora,
uma coiumissão do Senado, e das
mais importantes, julga iiiconstitucio-
Bal o sorteio para o Exercito c para
» /Armada, e entende que, pela Gon-
-Mittiição, devem .ssa. forças se for-
¦wrem

Pela Inspectoria de Obras Contra as
Seccas foi ultimada .recentemente, a
parniração do um noco ua propriedade"Boa Esperança" de Leonardo Josc
de Freitas, 110 município de Sérriulia,
Bali:..;

Ficou csíc poço com a profundidade
de 551:1,00, ilos quaes 141:1.50 foram rc-
vestidos com tubos de 6" de diâmetro
interno. A vásão horária é de 1.500 li-
tros. .•>. água é de boa qualidade. O
numero de poços perfurados pela In-
spectoria de Obras Contra as Seccas
110 município de Serrinha sobe a 22,
ser.do 5 publicos e 17 particulares.

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

11 com o rebutallio da popula-
nio

C3 ns
cumpre

patas do
accentuar

.•Vrara naturalizadas brasileiras Ma-
ria Fraçano. natural da Itália, e Maria
do Rosário' Parra; natural de Portugal,
ambas residentes no Estado de São
Taulo

pagar o imposto sobre o rendimento
até que fosse restabelecido O serviço
normal da nossa divida externa. Os
effeitos dessa «manifestação de assom-
'broia inépcia c inqualificável impre-
videncia eslão-sc fazendo sentir e;
infelizmente, ainda virão a aggravar
miais as nossas difficuildades finan-
ceiras.

Quando se realizou o funding, o
capitalista inglez pagava dc Ineome
Tax 1 «shilling e 3 pence «na libra cs-*
terlina. Com os 'suecessivos attgmen-
tos de taxação, decretados pelo par-
lamento desde outubro do igi-t, aquel-
Ic imposto é hoje dc 5 shilíirigs na
libra. Jsto «é, o Brasil está hoje pa-
gando, em virtude dos termos inepta-
mente imprevidentes da funesta clau-
sitia do fitiiding,-o quádruplo do que
íwgaria ise* os nossos financistas e
governantes tivessem tido o «lidado
de especificar que a Income Tax pela
qual nos responsabilizávamos era a
que vigorava na data da realização
da moratória.

Alas não ficarão abi os resultados
dessa concessão desastrosa. Todos os
que acompanham a marcha dos acon-
tecimentos europeus sabem que a ta-
xnção nos paizes envolvidos na guer-
ra está ainda longe de ter attingido
o seu limite máximo. Não será para
ninguém .motivo de surpresa, que a
Inglaterra e 03 outros bclligerantes
Ifi vem o toniiqucle tributário a ponto
de pedir ao contribuinte quarenta ou
•mesmo cincoenta por cento do seu
rendimento. Se tal acontecer, ficará
o exhausto Tliesouro brasileiro obri-
gado a augmentar o ônus da stra di-
vida externa com o fardo addicional
de mais quarenta ou cincoenta por
cento dos juros devidos.

'Dir-se-á que esse perigo eslá «elimi-
nada pelo restabelecimento dos-pa-
gametttos em «espécie dentro cm onze
mezes. A objecção é improcedente.
Em primeiro logar, até outubro de
101., os impostos sobre o rendimento
podem ter sido elevados na .Europa a
um ponto em que se verifiquem 03
prejuízos acima apontados. '.Mas 

ha
ainda outra consideração mais séria.
Por emquanto, a questão da volta ao
pagamento cm espécie não está defi-
nitivamente resolvida. «A nossa -situa-
ção financeira continua muito confa-
sa; a crise econômica aggrava-se
cada vez mais, á medida que maiores
íc tornam as diffictildades para a col-
locação dos nossos produetos nos
«mercados estrangeiros'. •Nw.tas condi-
ç«5es, somente um optimismo insensa-
to pôde eliminar a possibilidade -—
a pròbabiliçiadc dirão cnes-mo 'alçuns
— do Brasil ser forçado, em outubro
do anno pro-imo, a negociar uma
prorogação da moratória. Se tios vir-
mos eni tal contingência, estaremos

torne o numero dos juizes nessas con-
dições que os políticos não deixam em
paz o sr. Wencesláo Braz, contando
leval-o de vencida, dada a sua prover-
bialissima fraqueza de espirito.

O contrario do lembrado por esses
personagens ao presidente da «Republica
c o que exigem os mais legítimos in-
teresses nacionaes c a respeitabilidade
das. instituições.

O que í imperativo é a escolha dc
um juiz de competência e austeridade
comprovada, como o integro sr. Pires
e Albuquerque, pnra preencher a vaga
do sr. Enéas Galvão.

Os que tím tudo a lucrar com a
conservação das instituições republica-"
nas tal como sc acham biasonam dc
raiva e de zelos quando se fala da
Republica, do seu profundo desequÍH-
brio c da inferioridade dos seus pro-
cessos políticos c administrativos era
comparação com a monarchia de Pe-
dro II.

Mas que dizer de um rcgimen, em
que alé os juizes da mais alta corpora-
ção judiciaria do paiz são nomeados
por força das famosas itijuneções po-
lilicas? Sem duvida alguma, Isso ó uin
regimen fallido, necessitado de refor-
ma. Não a façam, e elle cairá dc podre.

. «Foi declarado sem cffeito a nomea-
ção do capitão dentista do Exercito
João Alves, para servir 110 Collcgio Mi-
litar desta capital;

Fei hontem noticiado que o sr. Wen-
cesiáo E«-az já se vae dcsintercssãmió
da reorganização.' do Conselho Mtinici-
pai, apenas ligando aiitla alguma impor-
tancia á prorogação do mandato dos
intendentes e ao adiamento das eleições.

Daqui a dias, até mesmo a esses dois
assumptos o presidente da Republica
não dispensará cuidados <le espécie nl-
guiu.. E' isso o que suecede invariável-
mente cm todas as questões pelas q;;«aes
a principio se interessa vivamente o sr,
Wencesláo.

A reforma 'Ao ensino, organizada pelo
sr. Carlos Maximillano, ahi está para
densmstrítl-b. O sr. Wencesláo entcn-lcu
que a Lei Orgânica do sr. Rivaslaría
estabelecia a anarchia no ensino. Por
isso incumbiu o çcu ministro do Interior
de "2>rri_ir os ponto'3 que o governo
licilá julgou falho?,

1O sr. Maximiliano esforçou-sc por
fazer bom trabalho, e este na Câmara
teve como relator um homem de com-
petencia provaIJa como o deputado Au-
gnsto de Freitas". O -presidente d.a Rc-
publica ficou radiante quando soube que
a retorin',-. tóo sr. Maximiliano ia de
vento em popa, apc.-.nr dos ataques «de
um grupo úc descontentes, ataques que
o sr. Freitas inutilizava com vantagem.

'De nm momento para o outro, porem,
ihfltiériciá. estranhas começaram a
actiiir junto ao sr. Wencesláo no caso
das equiparações por exemplo, o viu-se
então o presidente da Republica perder
todo o Seu cntliusiasmo pela reforma
que, já produzindo effeitos dc lei, ainda
não foi referenda:'..» pelo Congresso,
corííição ossencial para q::c tenha intei-
ro vigor.

Se corJiccesse tem « psycholopa do

O capitão d*j mar c guerra Tancredo
Burlanraqui c um grupij de «officiaeâ de
Marinha, naturaes do Estado dc Minas,
mandaram tirar em avulsos, a conferen-
cia pronuiiciadtj em Bello Horizonte,
pelo deputado Nelson 'de Senna, sobre o
thenia . Patrfa e Raça" e de que rece-
liemos tfl» exemplar.

Ao que referem informações forne-
cidas pelo Ministério da Guerra, o sor-
teio militar tem sido bem recebido em
todas as regiões da Republica, estando
o general Caetano de Paria bem espe-
rançado em promover a renovação dos
quadros do Exercito por força da appli-
cação da lei dc S de janeiro dc 1908.

Estimaríamos que o conseguisse o
ministro da Guerra. Ao tempo em que
foi votada, essa lei levantou protestos.
Mas áquella época não havia a confia-
gração de todo um continente para evi-
denciar que povo sem educação militar
é povo destinado a ser vencido pelos
que a possuem.

De mais, a lei não teve quem sc in-
cumbisse dc a recommendar pela im-
prensa perante o publico, sempre rc-
ccoso da quebra da tradição. De sorte
que os seus frutos foram quasi nullos
até agora, .porque sem transição dc cs-
peeie alguma sc pretendeu transformar
um povo provcrbialmcnte avesso á vida
militar cm uma nação militar por ex-
ccllencia, c isso violentamente, como
se uma empresa dessa natureza fosse
coisa fácil dc ser levada a cffeito.

O general Caetano enveredou por
caminho differcnte do seguido até hoje.
Pela persuasão c pela propaganda, tem
procurado obter 11:11 resultado mal ten-
tado pelos seus antecessores 11.1 pasta
da Guerra.

E a verdade ó que tem sido mais
feliz. O essencial ú que s. ex. leve
avante, do um modo integral, os seus
patrióticos intuitos e possa assistir á
gradual transformação do Exercito, de
profissional que é, cm força que cor-
responda o mais possivel ao objectivo
da nação cm armas.

Da boa execução do sorteio ao scr-
viço militar obrigatório não vae grande
distancia.

BIBLIOTHECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás _i horas, no
Lyceu Je Artes e Officios.

Escrevem-nos:
Recorremos ao prestigio e conceitodesse órgão, pedindo empenhadamente

clamar contra algumas das ultimas reso-
luções do sr. ministro da Guerra orde-
nando que, no "Almànacli Militar" se-.
jatn alteradas para monos as edades de
alguns officiaes, as quaes, desde mui-
tos annos, constavam como verdadeiras
naquella publicação official. Em admi-
nistração passada um ministro justo ebem intencionado, estabeleceu official-
mente um praz.i para emenda de cda-
des o qtie. como de direito c justiça, foi
sempre observado, havendo, agora, a
quebra çlesse proceder, o «pie vem ferir
os direitos da totalidade dos officiaes
pertencentes aos quadros onde se tem
leito aquellas. alterações, implantando o
desãhimo, afugentando o estimulo, e
augmenfarido a descrença na justiça e
a supposição, aliás confirmada, dc queneste paiz infelizmente, as melhores
leis são desvirtuadas cm beneficio dos
enipistplados e com o sacrifício dos hu-mildcs c desprotegidos, e com o descre-
dito de uma classe, onde deveria im-
pcrar_ a equidade, justiça e critério.
Supplicamos. sr. redactor, o vosso va-
loroso auxi:i«> para que não se cffe-
ctuem tão clamorosas injustiças quetocam ás raias do escândalo, atíenden-
dq-se a que 03 beneficiados pelo sr.
ministro «ia Guerra, estavam uns, e cs-
lão cutros próximos a attingir o limite
«le edadé para reforma, só agora oceor-
rendo-lhes a luminosa idéa de refor-
m.ireni as datas de nascimento I A com-
placencía do sr. ministro trará dc-ços-
tos e futuras diffictildades para o go-verno. poi.?, de certo, fiiv^írão recíama-
ções dos prejudicadosi. Não c justo quesejam nrter.ilidos taes pedidos de recti-
licação de edade por muitas e muitas
r.-.zões, avtiHando eflíre e'Iss a falta

AOS NOSSOS ASSIGNANTES
Approxiniaiido-so o fim do anno,

época da reforma do iissiyiinturiis,
pedimos nos nossos assignantes
inundarem rcformal-ns com a
maior brevidade, pelos motivos
qno iilmivo expomos.

Outrosim, todos aquellcs qno to-
mnrem iissiuniitura nova RECE-
RKR.ÃO o "COKREIO PA MANHA"
DESDE JA* não so lhes descon-
tando o periodo qno falto, pnra
completar o anno.

Tendo o "Correto da Manhã"
adquirido nos Estados Unidos
além do nma nova machina ro-
tativa das mais modernas para
conseguirmos rapidamente a nossa
m-ando o sempre crescente tira-
gem, 6 machinas pnra impressão
dos nomes dos nossos nssignantes
cm cada folha, acabando do uma
vez com a etiqueta collocada so-
bro cada jornal, como a remessa
do jornal cm listas pnra as agen-
cias dos Correios — pedimos a
todos os nossos assienantes que
mandem reformar, desdo jií suas
assinaturas coin todos os csclu-
recimentos. quanto a titulos, no-
mes, sobrenomes o moradia, afim
do irmos desde já preparando os"paqnets" 

qne têm dc servir para
a nossa expedição,

Além disso outros melhoramcn-
tos estamos preparando o quo
inauguraremos dentro do menor
proso possivel.

Os preços do nossas nssignntn.
ras, APEZAR DO ELEVADO PUE-
ÇO DO PAPEL, continuam ainda
os meemos :

Assignatura annnnl.. 30$000semestral 18$000

Todos os pedidos do assignatura,
assim como ordens, vales, cheques
o valores devem ser dirigidos no
gerente do "Correio da Manhã",
V. A. Duarte Peliv, Largo da Ca-
rioca, 1.1.

Em virtude da escassez dc papel
o çom os grandes trabalhos decor-
rentes da installação que estamos
fazendo,' não nos foi possivel im-
pri 111 ir o almnnnk que todos os
annos distribui mos aos nossos as-
sifrnaiitcs.

Todavia pnra compensar, darc-
mos 110 nosso próximo anhlrcr-
serio um brinde de real valor qno
substituirá com , vantagem o ai-
manakv '

 *¦» *É* ¦¦ 
PERFUMES — Especialidades — Só naPerfumaria Nuhes — í.. S. Francisco _;.

Aos nmijRis ile seus paesDiz U. í,iiiz cm Paris:—• Comprem loucas o crystacjI«.a antiga Casa Muniz.
1» —

Pingos & Bespingos
~m «ni raia dc natação hon-

tem realizado, pelo Club dc São
Christo-.ão, os concorrentes co.
briram 6.000 metros cm tres
horas.

flonita proeza I Que cforço inzmle I
Um l«c!lo raid dc sensação I
Vê-se, por isto, perfeitamente,
Oue os nadadores dá nata são.

O presidente «Jo Partido Conservador do
Psrá tiffirniou n.::c o partij,* esti unido cm
tcnloi 03 nr.inicipios, cora excepção do dc
Vigia.

— 1',' caso para arranjar tinia corda com
que sc amarre tambem a Vigia p.ira levar
a boai enbo a candidatura _o=i<]o.

77 .» Pcrnamhvco rjí* tcvnir-
se o Congresso dos Prefeitos.

Ii' a primeira tes que nm
Congresso desse gênero se rc-
!'•*<? 110 Brasil,

«— Oue «li.ilio, — commenta o Nilo —
como ií quc :;:c escapou uma fita desta 0:-ciem l

Que vem a _*
tismo ?

F," uai recer
naci'.iial-

Ah ! já sei. .mnlsáo de Es:ote

* *
t"m cida-íio no voltar d::m caterro fòi rou-

tado cm tirai carteira contendo dinheiro e
papeis <lc importância.

K af-ra ? perguntou elle ao commis-
sario.

Afora, quando o «nlior fizer orações
so defunto nio esqueça taaiheai de rezar
por aiimi do cobre..

Crrano & O.

A caminho da paz
Os factos tém-se revelado com uü

chabolrco prazer de desmentido, qu«não ha proplieta. nestas coisas da guer-ra, qire não sinta os sais créditos niat¦parados com os diários fracassos da»
suas previsões. Estamos já «distantes
das_ horas iniciacs da grande crise eu-
ropéa, quando políticos; financeiros, di-
plomatas c militares nos douravam as
esperanças com a aífirmação de quoteria breve a luta com a divcrsidaãe
uc meios offensivos, com os encargos
csmagaVIores eom que não podiam as
nações, com a marcha triuinplial das
grandes massas do homens armaHos
que tudo levariam deante ile si como
trombas gigã-téseas c tudo esmaga-
riam como colossacs cylihdros nivela-
dores. Quem se «ão lembra do que sa
Uísse. do que se escreveu cm todas as
latatndcs, em todas as linguas, do qiinse affirinoti com todos os caracteres dí
inevitáveis certezas, como sc 03 lio*
ntc«n9_ carecessem <lc ser suggestionados
de risonhas promessas ao entrar na
tremendo ni.itaVlouro da guerra? Hlicje inesino, 110 terceiro anuo Ua luta,
idênticos processos so utilizam pararcliustecer uma confiança que legiti-
niamçnfe sc deveria süppõr auniquila-
da pela triste realidade de tão formi-
davcis desmentidos; Como se o passa-do não existisse, como sc tudo nãofesse mais que os píolegòmenòs vio qu.eslú para vir, os homens como que s«
embriagam com as palavras de fií mi-lustradas por inezinlieiros dc prestigio
que se comprazem em envolver as ter-
renas paixões que trabalham 03 povoacm luta em cüfèniistifcas expressões cm
que a Justiça, a Ijibcrdade e o Direito
nos appareccm com o oneroso officio
de encobridores de interesses mais sen-
sjyeis e palpáveis que os que coslumam
ahnienlar-se tle ideologias.

Ora, «lioje, pcraiilc a grandeza Uo cs-
pectaculo da guerra, cm «face dos pro-Wemas múltiplos que acalian. «por pórna hora da paz, quando sc evidenciai'
a fuma econômica da Kuropa, o abai-xamento do seu prestigio «no concerto
do mundo, a talioa raza qtte vae feitade t(Alo o Uircjto que antes regulava
as relações dos povos entre si e defi-nia os limites da à-tividàdó individual,
nao sei de escorreito juizo que se de-tocha a «discutir as causas próximas ouremotas Uo conflicto, pois que essesInsantinismos estéreis antes perturbamque serenam a consciência collcctiva,
que carece de repouso para encarar 09vitacs interesses que por necessidade
própria ha qne estudar c procurar rc-

ALFAIATE «olvcr de conformidada com as futu-
Av. Rio Branco. 10». ra? possibilidades. Para o inundo in-teiro «mais sobrclcva siber quando òcemo «finVlara a guerra que assentar de

J'e,r ,so . ü>llètnanliâ cabe a responsabi-
lidado definitiva de uma luta que, noaspecto grosseiro dos seu.i interesse»,
a muitos se afigura como contraria aelles. E nãová dizer-se que o proble-ma da paz importa apenas aos povoseni; guerra. A repercussão que os acon-tecimentos vão tendo ainda nas nações
pcriinazmcntc «neutraes, o encarecimen-
Io da vida, os encargos mesmos daneutralidade, a perturbação das rela-
çoes econômicas, o desequilíbrio do in-tcrcambio commercial, tudo isto consti.tue motivos de preocavpação que Icgi-tinia a pergunta anriosa dc quando *
como vae terminar •• guerra.Depois da gloriosa campanha da Ga'.licia, quando os exércitos russos, rotoscm Gorhco, desalojado da cortina â«forles que defendiam a 'Polônia russa,desfeitos c seccionados em toda a linha,nial podiam conter a marcha victoriosados exércitos dos impérios centraesimomento houve em que sc julgou nuaa paz se faria sob a pressão do partida
que na Rússia mostrava tendências con-
citiadora.. Malograram essas esperai.
cas as «maquinações da Inglaterra c daFrança e esse longo periodo de pertur.nação, mal aproveitado pelos governouinimigos,: azaram uma nova, preparaçãode exércitos russos recostados na Ásia
c municiados com recursos de todo o
gênero vindos da America, do Japão 4
da mesma Inglaterra. Uma paz isolada
com a Russiu seria, a breve trecho, unia
paz com os restantes alliados. A Alie.
manha, alliviada da pressão russa, cm
pouco tempo destruiria no oceidente os
núcleos de resistência. _oi esse o mo-«menlo critico dos alliados. A perma*inencia da Russia «na, guerra salvou a'
1' rança e a Inglaterra de unia derrota1
para evitar a qual são, ao que parece»,insufficicntcs os seus actuaes recursos,

_ A nova offensiviv dos russos, faci-
lilada por graves erros do alto com--'
mando austríaco, pela miragem de unia!
fácil victoria na fronteira da Itália,
pela Jeslocação da9 solid.i,s tropas Ai
Galicia, substituídas por divisões de tcr*«
ritoriaes incapazes dc conter a nova
tromba de soldados russos, ardorosa-
mente dirigidos por Bmssilof, não sfl
salvou a Itália <le um possivel desca-
labro irrcmeilioivc!, mas concorreu panjo levantamento desse espirito moral
necessário aos «povos para vencer. Unw
ficou-sc o commando dos alliado9, opc«
rou-se uma «melhor conjuneção de es<
forços e não ha negar que melhoraram
as condições cm que vae sendo condu-
zida a guerra, cujaj principal iniciativa,
cm todos os cainnos, passou dos exer-
citos austro-allcniãcs aos exércitos do<
seus adversários. A situação da Qua-
drtipla é incontcslavelmentc «muito, ou-
tra e melhor do que era ao findar o se«l
gundo anno da gucrrai.

-*•*.-!*
19 agora? Segundo a frase pittoresc.

de Lloyd çGcorge o exercito inglez nãtf,
tem (-elogios nem calendários, üs aper-
tos do tempo não contam pois como fa-
ctores da victoria. Lutar-se-á quanta
fôr preciso até que o suecesso corôo
os seus colossacs esforços; um dia, um
mez, um anno, muitos annns, todo o
tempo dç que' careça para a vencer. Eis
o significativo da boutade do enérgico
ministro inglez.

Alas poderia isto ser assim?: Parecc*i
mc que não cni absoluto, Hoje, como
cm tempo escrevi, penso_ ainda que a
guerra terá a sua decisiva solução 110
oriente... Hoje como hontem em mim
vive a crença, de que da Russia depende
a boa 011 má sorte dos seus alliados.
Uma nova derrota dos seus improvisa-
dos exércitos seria o fim de tudo. B,
ao ver o feitio que .1 guerra vae lo-
mando nos sectores do oceidente, a sua'
voluntária paraliz.vrão defensiva 11a
Curlandia, tia Macedonia, o empenho
posto cm conter a invasão russa que
ameaçava romper a Jinha dos atistrò-al-
lemães no Pripet c destruir 03 austriap
cos na Galicia, a concentração de todo9
os esforços sob a mão vigorosa dc ilin-
dcnlmrgo para uma nova campanha ao
sul. contra os exércitos russos recen-
temente auxiliados pela entrada em
guerra da Rumania, estou cm julgar
que ahi se liquidará a luta e que vi-
elnriosa oti vencida a Allemanha pedirá!
a paz a tempo dc não ter perdido todos!
05 elementos de peso com nue deseja)
entrar na discussão das condições.

Haverá 110 que digo, talvez, erro do
•previsão. Mas factos que uão devem .
deiiiprar-se se incumbirão de confie
auar ou de invalidar o «pie avento.

Todos, .sabem já como a Rumania se
eniparceirou com os oceidentaes na
guerra. O; factos não são dc natureza
a acciesccntar os titulos que costumam
enobrecer o caracter dos povos. A!
Rtnr.ania era. até á véspera da sua en-
trada 11a guerra, uma alijada da Aus-
tria, ligada a esse império nor mu '.ra-
tado solennc c, no."que parecia, pelai
gratidão dos grandes serviços prestados
ao povo nunaico na suai longa lutai
'contra Bs pretensões, iniperiaXsías da
Itussia. Os motivos', alkga. os n-, com-
immiça.ão diplomática justificativa _dn
sua mobilização além dé pueris e in-
conS-íst.tiU?, 5^0 e"i "COtitráHire...«t çn\\}
as affifiiiátifas que cm Berlim fez ao
parlamento o ciianceller Eetliman-IIol-
hveg. Ao passo que negociava coin *
França c a Russia a sua intervenção,
Procurava desvanecer com falsas pre-
messas dê' ¦neutralidr.ile a desconfiança
alterna, de sobreaviso desde que. ao co-
meço da guerra, a süggéstãó iníc-rvert-
cior.istrs do chefv do Estado, o rei
Carlos, fora repcilid- pelo ministério
liratiano. Uma tal politica não noilia
passar despercebida ao espirito previ.'

es;a historia de esco-

íuiníc do patriotismo
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•or doa íw-ierios centraes, attentoa
ffim as subtilczas «essa política uti-
litarista e sem ¦princiai.-. Bn,«t»nt0'
durante .os dois annos decorridos a

IRvimania, segundo a malevolente ex-

pressão -.uma gazeta 4^K$*g
eincrccbcndo para vir, a ul. ma hora,
rS/i. vencedor que melhor
lhe premiasse a tardia intervenção. Pt-
Earain, .sepamdo se apura dos factos,
miais na balança ns Wtcrtas da Kussia
mue os deveres de tima gratidão P-'
serviços passados e -hoje, nos pântanos
tio Dobrudja * nos ásperos cerros dos
Alpes da Transylvania, os soldados ru-
«naicos procuram romper as linlias ai-
ileinãs e assegurar-se da invasão da ap-
jiòtécida província austríaca.

iMililairmcnt. a situação dos rumai-
cos, á hora actual, não - brilhante. O
irapid. movimento invasor dos bulga-
tros e allemães, sob o comniamlo de
IMacl.eii.eii, depois de apoderar-se de
ÍTutrátean c da Stlí.tria, oppõe uma
ifonnidavel barreira ao projectò russo
de descida ao longo do Dobrudja para,
entrando pela Bulgária, atacar os
exércitos que sobre o St ruína e p
Vardar sc oppõcin i marcha do exerci-
to de .Sardil. Ou -por instiffi.icncia
das tropas russas <iuc haviam transpôs-
io o Prurh ou pela rapidez da opera-
«.¦ão militar do 'Mackensen, os rumaicos
.oraín batidos ein Tutrakan onde per-
líleram mais de vinte mil prisioneiros,
talem dc muito material dc guerra, c'desde então .ieou por emquanto asse-
Kitraila a situação do exercito búlgaro
íimça.ado.

Áo oceidente os rumaico. dispersaram
as suas forças para invadir a Transil-
",'à.nia por diversos logarcs. Recuaram os
eiuslriacos e este primeiro suecesso en-
icorajou a ousadia rumaica. Ultiinaiiien-
te os naisttoJalleniãe.; sob a direcção tío
Kcuoral von Falkeinayn, bateram a cli -
<rcita runia-ica em Ilerinanstad, em Torre
Vermelha, uos dcsfiladeiros do Viilcano
_, lápcaãir da nspereza do terreno favo-
aa.vel a defensiva, o impulso dos alie-
mães ameaça destruir o exercito ' ru-
maico, cujo alto commando passou já
ns mãos do rei Fernando, a quem os
francezes acatam dc nomear um aces-
sor, o general Berlhclót.

Os eniticos militares não julgam bem
ns disposições tomadas pelo estado-
maior rumaico e coniprchende-se fácil-
micntc o empenho posto, em evitar o
descalabro militar da Rumania, pois que
«ninguém, avisado scVlnc a importância
politica desta campanha dos Balkans,
jióde ignorar que o insuecesso russo se-
ara dc ccilo o fim da guerra, ta almeja-
da paz.

Desde sempre julguei que os destinos
dos impérios centraes se decidiriam no
Oricnle cjue tem sido o eixo de toda
íesta política guerreira, determinada pela
iparlicipação da Rússia no conflicto. E,
lioje mai s «lo que nunca, sc pódc com-
nirchend.r que ta inutilização das victo-
oias alcançadas tro ¦anno ultimo nos Bal-
Icaii. a reconquista da Servia, a derrota
«los búlgaros, importaria além de um
dmmenso desprestigio para os auslro-
-illemãcs, a qivVlti de Coiistaiitiiiopla, a
lotai ruína da politica turca c o .final
Moqur/o dos dois impérios definitiva-
nitetile estrangulados. A importância
<!cí»'e suecesso serve pana commciitario
«lo qíie seria para os aluados a derrota
«los exércitos ruanaico-russos, cuja si-
(inação actual, sem ser critica, carece
«lc solidez. E não creio ousado aventar
que nos planos do alto conimiando alie-
aiiilD deve dominai- a idéa dc congregar
os maiores esforços para, aproveitando
tis inevitáveis ferias invernaes, cm ou-
¦li-os «ec-ores, levar a termo com decisão

DES. PAULO
UM ENGRAÇADQ

EQUIVOCO
TELEGRAPHICO... .:

S. Paulo, 25 dc novembro,—;"E' pro-
vavcl que os nossos benevolos leitores
conheçam a passagem de uma das car-
Ias daquelle grande espirito que foi
Camillo Castello Branco Branco, que
fazia chronica e liumorismo com as
acenas- da própria vida. Contava Ca-
millo, ao destinatário da sua missiva,
que a filha, então internada num colle-
gio, tivera uni «quivoco 'lamentável: fe-
cliara no envcloppe sobrescriptado ao
namorado, a carta destinada ao pae,

2>'óquem e d'além..^
Hova mensagem do sr. d. Manoel,

•-Commentarios merecidos.—A Fran*
ça e Portugal.-Invocações históricas.
--Quem são os traidores ?

A nota politica portugúeza. mais
importante da somiana que findou

vindo este a receber a carta que era. f0j certamente aquclla que se refere
3 — como escreveu elle, , , ._*.__. ,i_ _i_-„; », ,,para o namoro — como escreveu

o grande escriptor, na sua castiça lin-
guagem.

Achou Camillo muito engraçado o
caso c devolveu á filha á carta do na-
morado, reclamando a sua.

Deu-se cm S. Paulo um equi-
voco mais ou menos análogo... «ri-
tre namorados politicos. Esteve ul;
itiinamente em S. Carlos, onde foi
assistir á inauguração do novo e
imponente edificio da Escola Normal,
o sr. Altino Avantes, presidente do Es;
lado. Naquella prospera cidade, que c
das «iuc mais áttestain o progresso do
interior paulista, o presidente foi hospe-
dado fidalgamente pelo coronel Salles,
presidente do diretório politico local
c irmão do sr. Padua Salles, membro da
commissão directora do Parlido Repu-
blieano.

Depois dc regressar para esta capi-
tal, o presidente Altino Arantcs incum-
biu um dos seus auxiliares de telegra-
phar ao chefe politico de S. Carlos,
agradecendo-lhe a hospedagem. O tele-
gramnia seguiu... direito ao sr. Ro-
drigues Sampaio, presidente da Câmara
Municipal e chefe da opposição na pit-
loresca cidade. Dentro de poucos nu-
nulos toda a genle sabia, em S. Car-
los, que o sr. Rodrigues Sampaio rece-
bera um amável telegramma de agra-
decimento do sr. Altino Aranlcs.

¦ A politica do interior desadora esses
equívocos. A imprensa da terra gemeu,
estranhando o facto do presidente do
Estado agradecer ao chefe da opposi-
ção as homenagens que recebera do
chefe governista. Ecoou aqui o facto ,c
só então sc deu pelo engraçado cqui-
voco, liuinoristicainente commentado nas
rodas officiaes. Seguiu imiiicdialamcnte
oulro despacho para. o coronel Salles,
contendo os (agradecimentos do presi-
dente. O sr. Rodrigues Sampaio ficou
silencioso. Se não fosse desmanchada
a differànca, não era impossível o ad-
vento de uma transformação no seio
da politica de S. Carlos... Quanta
coisa tini acontecido no mundo, a pro-
posito de equívocos dessa natureza!—-C.

Ilebor. . . todos bebem, mns s_
bebo bem quem bebe

CASCATINI-A
¦'—n m • — 

Uma íesta em homenagem ao
maestro Nepomuceno

No salão da Associação dos Emprega"-
dos no .Commercio realizou-se a soiréc-
concerto em 'homenagem ao maestro

firmeza a campanha oriental onde SgSS
nllcniã restabeleceria denma victoria

movo o brilho da situação anterior, per
klido com a recente tentativa dos .russos
si» ..ul.

iPcnso ainda que a decisão da sorte da
t/morra depende dos factos que pecorre-
nem na Rumania e na Maccdonia. Uma
«lerrc-la ..'.lema não só abriria o caminho
tios russos pela Btilgátíai contra os ttir-
cos que perderão para sempre o dominio
.los catíreitos, mas lambem inutilizaria
lodo o esforço búlgaro contra os allia-
ilos reunidos em Salonica. Dcsd; então
os impérios centraes ficarão definitiva-
anento bloqueados o apenas lhes restará
o recurso de uma paz mar. ou menos
generosa. E! no oriente que. a guerra
item (le decidir-se e por isso sc compre-
thciide o interesse que despertam as opc-
¦i ações apenas iniciadas cm que um pa-
liei Importante incumbe aos exércitos
rumaicos. Ülleriorincnlç relatarei os fa-
dos militares já oceorridos em aue pa-
trecc que a sorte das armas favorece
os soldados de Falkcuayn.

Outubro de 1916.
ST. (TAzevedo Castello Ií.nnco.

— m m t tm -

Instituto Nacional de Musica
O ministro do Interior enviou ao di-

redor do Instituto Nacional de Mu-
sica o seguinte aviso:"De accordo com o que ipropúzcslés,
em o officío 11. «>_, dc 16 do corrente
3v.cz, declaro ter resolvido que neste
Instituto se observe o seguinte:

O artigo 17 do regulamento relativo
ti orchestra é extensivo ajos cúros ou
moIos que. por determinação do dire-
ctor, houverem dc ser executados nas
RÒlennidadcs, festas c recepções do
Instituto, excoptuando os repetidores,
nncslres e contra-mestres que, por in-
sufíicienein dc conlícclmentos musicaès,
não estejam em condições dc tomar
parle em taes exercícios e ficando òbri-
j/ados aos ensaios todos aquclle. (ue ti-
verem de entra,-" uos coros. Estas dis-
posições appliçam-se aos aluamos de
ninhos os sexos.

Os acompanhamentos das coro? serão
feitos pela orchestra, regida pelo pro-
iessor a quem competir, 011 ao piano
mi liarmonium, por qualquer aspirante
(iu repetidor dc .musica, mediante dos!-
.iiiPr.no do director."
.—¦ ¦_ o <!» «rw

Ft»i, uma manifestação de carinho, cm
que se esmerou o elemento feminino
que a organizou.

Ao homenageado não faltaram ap-
plausos e saudações, desde a sua cn-
trada no edificio entre alas de gentis
creanças e senhoritas que despetalavam
rosas e lhe atiravam á sua passagem,
até á sua presença no salão que íoi as-
signalada por applausos ruidosos..

progranima teve execução brilhante
e os que delle sc encarregaram recebe-
ram applausos e ovações cntliitsiasticas.

Na i" parte 4 senhorita Laura da
Fonseca saudou-o, recitando uma poe-
sia de Belmiro Braga,

Etn seguida um grupo numeroso dc
creanças fez entrega ao maestro* (lc
lindas "corbeilles" c ramos de flores
naturaes, recitando a menina, Nadir Ba-
ptista uma poesia de José Brasil.

A segunda parle do programina con-
slavá de: .„.,,. «¦'-«"_

— Chopin: a", Galhofei".; A.- Ne-
pomueeno: b.. ._5oclu.no, Op. 27 N-,
senhorita Zelia O. Atitran; II — A.
Nepomucenoi a), iDòr; sem consolo;
b), Ária de Einali "Ablll", canto, sc-
nhora Julieln Corrèaj;' III - A. Nc-
nòmttccno: a), Improviso; Chopin: 11),
Nooturho, Op. 48, n. U, í"jno. senho-
ríta Branca Bilhar: IV - Golterman.
1" concerto — Andante Allcgro vio-
loncctlo. senhorita Car.inen A. Uraga,
V — Chopin: 1° Scherzo. piano, senho-

Marictta Freitas; VI — A- J>e-
ai Trovas; b). Sempre,

 senhorita Guinar B. Stampa;
VII — Moszkouskl: I.es Vagues, _pw.no,
senhorita Jacyra F. Amorini; \ III -'

A. Nepomuceno: As Uyaras, c 11111
curo gentilmente regido nelo maestro
ft Dufriclic, cm que tomaram parte as

sr'as. G. B. Stampa;¦Julict.a xÇprrea,
koquette Pinto, Florinda Ribeiro, Al-

lniquerque Salgado; senhoritas
Tlragr, Autran, Bilhar. 'Freitas,

„, ., Martins, h. Ruas Nabuco de

Abreu,'Baptista '.'ranço. Silva, Neporau-
ceiio e SáJiortes^^,, _

nta
pomueeno:
CP|llt0,

Dclsi.
Amo-

Onnuflo o scnbov tiver «le eom-

pi-nr moveis, lcmbyo-sc da

RED-!
NO KXKIICITO

Os exames ila Escola de
vetei, navios

O ministro da Guerra mandou c.e.la-
rar que devem ser mandados apresentai'
ao general Ismael da Rocha, director
(lc 'Saude. por terem dc constituir a.
comniissões julgadoras nos exames do
1" c 2" períodos do curso pralico de vc-
lerinarios, os médicos: i" tenente dr.
Luiz de Uma Bittencourt, da t» compa-
.nhia de mctralliadoras, capitão dr. An-
íonío «le Castro Pinto, do 2" batalhão
dc artilharia c o capitão veterinário
Augusto Ti.to da (Fonseca, do 30 grupo
«le obuzes.

 — > -_>»_—¦'

A íesta das creanças pobres
A associação dos "Damas da Assis-

tencia á Infância" continua a trabalhar
.-letivamente, para que tenham o maior
brilhantismo, este (Umo, as tradicionaes
festas destinadas aos milhares de prote-
gidos do Instituto dc Protecãço c Assis-
tencia á Infância do Uio de Janeiro.
Pedem essas senhoras, por nosso inter-
-íie.lio, a iodos que receberam listas de
subscripção o favor de enviarem seus
donativos para que íiossaan dar curso ao
jirogranima dos alludidos e caridosos
festivaes. . ..,

A conimissão de senhoras incumbida
•Ia organização da "Festa da Creança
eoinniuiiica aos protegidos do Instituto j
dc .'rotecção e Assistência á Infância I
«lo Kio dc Janeiro que devem procurar
,.s seus cartões para a álludida festa I
.na sccrelaria do estabelecimento ate o
dia 1. dc dezembro, iniprorogávçliiiçnle.
, -•- ¦¦__-_¦ o ¦_>••*>»**•— i

ÜS MISSAS DE HOJE ;
i..'?..i:ii sc as scguinles, por alma de;|
Joaquim Dias Azevedo. 113 y horas,

n.i egreja dc Santa Rita:
los(': Graça Fernandes, ás q horas, na

>.çr i.i de S. Francisco dc Paula:' 
RÍcardiiia (lc. Vasconeellos, ás 9 l|-,

na egreja <le S. Josc.
líiigenio Martins, ás 9 liora?. na ma-

ni? de X. S. .> Copacabana;
Anisia Ac dim, Cavalcanti, ás . ho-

ias, na egreja de Santo Affonso;
Manoel' Gomes Pereira, ás o horas,

ra egreja de X. í. do 1.cuides, c:n
Villa Isabel;

Luiz José Monteiro, ns o hora?, na
ecrci.i de S. Francisco de Paula:

Sarah lí. Torres Monteiro de Bar-
ros ás - lioias. na matriz da Gloria;

Júlio da Cosia Narciso, ás n horas.
11a' egreja do Sagrado Coração de
Mari";

Alfredo José do Couto, as 9 'i-, na
niatri/ de Campo Grande;

Álvaro Alvares de Azevedo Macedo,
ás o horas, na egreja de S. Francisco
de Paula; , . ,

Dr. Sccimdino Ribeiro, as S 1'-', na
tereja Ac Santo Anionio dns Pobres:

José Antônio de Serpa Monteiro, ás
f 

';'¦:. 
na cereja do Carmo; t

Anna Meias de Gouvêa, ás o i|-, r.a
egreja de N. S. do Parto;

Alice Varella Siaines de Cuslro, as
jo horas, na matriz de S. José;

Cândido Ectrcira Guimarães, aj g 1 :,
•a egreja dc Sanlo Anionio dos Io-'. rcf '•

Joaquim Gomes dos Santos, a» 9
f*s, na Cathedral-

Ali tviilo é lionito, moderno,
muito beiii nciibiulo e os preços
o cmullijõc- tio pagamento suo

iücoinpnrayois.
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ORVILLE DERBY
(F.m honienasem a Orvillc Dcrby, rca-

lizar-scá no Museu N-acional, hoje, ás

16 hora-, a inauguração da sala que to-

mni-á o nome do notável seienrisra, de-

á s«gunda 'nvensagem de «1-irei o sr.
d. Manoel á imprensa que em Por-
togai apoia o partido imonarchico.
Digo «segunda nrensraitem, porque
pela .egtmda vez el-rei se refere ó
guerra actual e á alliauça aiiglo-lusa,
á qual sua majestade deseja que todo
o paiz <_ê absoluto apoio.

(Não -sabemos, nós outros que vire-
mos no Brasil, quaes 

'foram as pala-
vras pelo tsr. d. "Manoel dirigidas á
imprensa. monarchica, senão pelo que
mencionam os telcgrammas da Ha-
vas, sempre suspeitos, sempre tminca;
dos, sempre uítra-partidarios e até
mesmo ultra-reptíblicaiios. que para
i'.í*o lhe dli diitheiro o thesouro por-
ttiguez. Temos que esperar outras in-
formações, procedentes de Portugal,
se a censura as não retalhar, como
usa fazer, ou dc otrtra qualquer ori-
gem, escapando 'áquella censura. To-
_avia, a Havas inforirta que el-rei,"idepois dc mostrar que os problemas
nacionat. estão «uborétnados á que-
stão da guerra, -recommenda aos seus
partidários ¦r-uc continuem <a <dar todo
o seu apoio d alliauça litso-britattnica,
que foi renovada por seu saudoso
pae, o rei d. Carlos."

¦Para a .leitura dessa mensagem, que
ainda não sabemos por quem foijlida,
representando <o monarcha exilado,
houve uma importante reunião de
jornalista1-!, na qual estiveram tam-
bem presentes delegados dos joruacs.
monarchicos das províncias.

iA phrase que sublinhámos, desta-
batido _ 'do tclegraimima da Havas, dc
que el-rei r.commendou aos seus
partidários que continuem dando todo
o scu apoio á alliauça, prova que os
jornaes monarchicos, obedecendo a
uma «levada orientação politica, c
mesmo opprimidos pelo actual estado
de guerra, 'nenhuma opposição têm
levantado á acção do governo da rc-
publica, o que, de resto, quando 'não
íhes fosse cs_a orientação . indicada
pdlas conveniências políticas, ser-
llios-ia imposta pela censura republi-
cana, que não se limita a impedir a
publicação de inoticias sobre miiovi-
mentos de tropas, dc navio., etc, mas
aproveita o ensejo para .lão permittir
ncniiuma' espécie de commentarios
contrários ao regimen. ©alíi resulta
que a .mensagem real nada niais pa-
rece significar do que applausos aos
monarchicos

Mas esse acontecimento singular,
du mensagem do sr. d. 'Manoel, '.linda

pódc ter outras explicações, para
quem esfa, como nós, muito longe dc
Portugal.

O inspirador e conselheiro do rei
exilado 'é o marque» dc Sovcral, e
esse diplomata, que jamais teve a rc-
cortnncndal-o qualquer outro titulo
¦além do de amigo dilecto do rei
Eduardo VII, é mais inglez do que
qualquer filho da nüliiilosa Londres.
È' certo que esse diplomata, inainistrç
de Portugal na Inglaterra, quando
Magalhães Lima e seus comparsas ali
foram pedir ao governo da nação
aluada que não hostilizasse a rcvoltt-
ção que ia fazer-se para derrubar o
tnulti-scottlar tlirono d,e_ Portugal,
nem esquer mandou a el-rei ou ao so-
verno o 'menor aviso do que sc pas-
sara c que era tão do dominio pu-
blico que pouca gente, na capital in-
gleza desconhecia o fim visado pela
missão republicana que Magalhães
Lima chefiou. E' o mesmo inarqm>
de Sovcral, que 4icará muito tr.in-
quillo agora uo seu faustoso viver
londrino, quem niais incita tíl-rci a
que aconsèllve os seus a irem... mor-
rer ingloriamente cm campos dc ba-
talha onde «e-dirimem pelas armas
prevenções gananciosas que irTão i:i-
tercssaimi a Portugal! Mas ainda lia
outro comirientario a fazer: a segun-
da mensagem, insistindo no mesmo
assumpto da primitiva indicação real
relalivameiit- ao franco apoio á
'alliauça anglo-lusa, prova que o sr-
d. Manoel sabe que Portugal £ con-
trario á guerra; que a 1.o_tiHdade á
remessa de tropas para a França é
grande, é mesmo geral; c <me, sup-
pondo erradamente que são os imo-
ivarchicos os propagandistas dessa
hojtilida_e, pretende com a sua men-
sagein que os seus- partidários façam
propaganda 'favorável' á remessa das
tropas.

'Só daqui a um mez saberemos qual
será a attitude dos jornaes inoiiar-
chicos, mas afigur.T-c-nòs que cila
será a mesma adoptada até agora:
não 

'iostili_..nd,o a acção do governo
republicano, lnvjilar-se-ão a dar as
noticias que a censura não prõhibh.
não tirando ú Ropublica as glorias
que cila possa obter com a entrada
na guerra, mas lambem não assumiu-
do nenhuma espécie de .esponsrrliili-
dades directas ou ihdirectas 'iios de-
sastres de toda a ordem que Portu-
gal já está soffrendo c quo lia dc
soffrcr dc futuro. Assim, a Rcpu-
blica não poderá aceusar os monar-

maiitêm no uso da mais

mente ter maior aiiwor pátrio do que
os seu's presumidos detractores,

Zeferino Cândido começa por iem-
¦brar, no seu capitulo Portugal -.
França, que a França sempre _ n<is
olhou com desdém, proourando infe-
riorizar os portugueses. 

"Para cá dos
Pyrineus começa a África c vivem
os selvagens. 'Por eufemismo, somos
todos urteridionaes, c nos seus nappas
e compêndios dc gcographia' sooícfâ'
todos 'hespanhóes."' '; ". 'W~'M

tNingucm .pódc ^luvid-T¦-. <le rjÉíjlfe
essas verdades c da ignorância 

'Hrí-íi,-

ceza cm -rtateria de geographia, pois
que repetidissimas vezes tt-ni Jsidp
attribuida ao 'Rio dc Janeiro a quali-
dade de... capital da Argentina!

Depois, 2-eferino -Cândido conta
que os francezes têm pretendido dis-
cutir o descobrimento da America dp
Sul, do Brasil c até dstoda a.Amè-'
rica, "incifando uma viagem do ima-
rinheiro normando Jean Cousin a
tocar a costa do Novo Mundo, não
só antes de Cabral, mas até antes.-cie
Colombo!"

D. João II teve de castigar "como

mereciam os navios francezes que pi-
rateavam as naus que voltaram da
Guiné, nas próprias'entradas de nos-
sos portos".•E, proseguiudo nas narrativas liis-
¦taricas, o illustre escriptor lembra
que quando Portugal sc emancipou
do dominio licspanliol, ciin 1640, d.
João IV fez uma alliança com á
Françn, que então estava cm guerra
com a Hespaarha, alliança offensiva e
defensiva, <-ue foi negociada com Rj-
chelicu. Pois embora PortugiiSj *tí-.
vesse que sustentar a guerra de vinte
e oito annos . com" a 'H.spanha, a
França nunca lhe deu auxilio de qual-
quer espécie! Depois, c na vigência
desse tratado, a França, dirigida en-
¦tão por Mazariuo, íez com a Hespa-
ilha o tratado dos 

'Pyrineus, no qual,
em -artigo secreto, a França tomou o
compromisso de ajudar a Hespanha
na reconquista dc Portugal!

"Aquclle caso tor.nou-sc publico,
diz « escriptor citado, c «mereceu dc
Voltaire, certamente insuspeito, um
protesto indignado, dizendo 110 Sé-
culo de, Luís XIV, que elle marca com
nodoa indelével a' bandeira da
França."

Vem depois, no livro a que me vou
reportando, a narrativa da invasão
de •Portugal pelps soldados de Na-
poleão.

Nesta altura, reproduzo integral-
.menta as palavras do dr. Zeferino
Cândido: '" '

"'Ainda vive na alma do 
' 
nosso

Politica dos Estados
O governador eleito do

. :< Amazonas
;. Mana'os, 26 (A. A.) — Chegou Iion-
tem,' a esta capital, o dr. Alcântara Uacel-
¦SÚJ. gowrnador cleitlo c reconhecido do
üstado, sendo recehiilo por grande numero
de politicos c muitas outras pessoas, repre-
sentantes «lc todas as classes,
' A pedido do dr. Bacellar não houve fes-
Ias ofíi-toes. Após o seu descmharnue, o
dr* Bacellar seguiu para o palácio do go.
.verno, afiai «le cumprimentar o governador
do. Estado, com quem coiifercnciou longo
tempo.' ... . *> * *'; 

- A candidatura Rosado
' VisW.it, 26 (A. A.) — Rcali_ou-se nn-

^ehontem, a reunião do congresso dos de-

|cgados do Partido Cuuscrvador, 'tendo o

^.residente communicado a adopção da can-
áldatura Rosado, affinnando que o partido
ic."tá unido era todos 03 municípios, com
txcepeão do de Vigia.' 

BELE'ir, 26 (A, A.) — Coírc multo
activa a campanha eleitoral para o próximo
i|i!eitot movimentando-se unidas todas as íor-
ça? políticas do listado, consubstanciadas no
partido situacionista e avolumadas com a
adliesão do Partido Conservador, chefiado
[,.ío coronel Pedro Chermont, o grupo que
nas ultimas eleições fez, em picho livre,
no actual governo, ura senador estadoal,

A imprensa synipathica á situação t com-
posta do "Estado do Pará", d'"A Tarde",
d'"0 Diário" c d'"A Noite"; todos sus-
tentam renhido combate contra a opposi-
.ção.

Na grande reunião eleitoral operaria, cn-
tre muitas outras favoráveis ao partido si-
tiiaciouitsta c A candidatura Rosado, foi pro-
clamado que esta é amparada por todos o.i
elementos da victoria, prescindindo «le co.
micios para prestigiada, resolvendo realizar,
na pro.-cima quinla-fcira, uma grande maiii-
fes.açiío diis ¦olasscs trabalhai! o ras, de ca-
racter público c politico.

a lí *

Os democratas cearenses estão
animados

l'ò~t__>. ali (Do correspondente) —
Os «Iciiiocratas «stão aniiiiadissimos com o
próximo pleito.

A candidatura avu'sa do artista Thcophi-
lo Cordeiro está sendo combatida pelo pro-
prio operariado, parecendo que deixará
nr.iierlc candidato em má situação. Outro
t.:.ista, o sr. RayrmíiHlo -Ramos, publicou
r.a "hollia do Povo" um artigo demonstran-
do que os democratas sempre tiveram o
íísejo dc eleger o próprio Cordeiro depu-
lado estadoal c seu collega Joaquim Muniz
\crca:lor dc Fortaleza, quando os opera.
r!os, isoladamente, nada conseguiram; cs-
tranlia que Cordeiro sirva de joguete dc
meios adversários, visando prejudicar o sr.
Corrêa Limai

—I» — I »i '
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"São Lourenço" ¦_. Cigarros po-
pularc. dc fumo

ííio Novo, para 2110 réis, com valiosos
brindes — LOPES SA' & C.

CliVB l>OS FliXCCIONARIOS
PÚBLICOS CIVIS

A conferência de nniriiilifi
Amanhã, nu 4 horas da tairde,. fará

na sede do Cluh dos iKüncoiòiiario. o 
secretario. Major Carlos Al-] lar — magnas de resentiiiiento»

Fo! o seguinte o discurío proíérido .«lo o rei, desempolgaram contra num
dr, Abreu Fialho por oceasião da rece-
pção do dr. Arthur Mosca como membro
da Academia de Medicina :"Quando o doutor Arthur Mose=, en-
gairado no lustre do seu paraiiymplio ou ya-
lido de antiga amisade, convidou-iucaacoin-
iniuliiil-o até os humbroes desta casa, 110
dia do seu solcnne recebimento, feio cm
termos taes que me nâo pertiüttiram uti-
lizar a adverlencia de Seneca — quem
pede a medo ensina a que lhe neguem.

12 accedi á gentileza, pondrS, entretanto,
110 tempo a esperança de que o dr. Ar-
tinir iMoses voltaria a si da illusão, e aaro-
vtltaria u minha dilaçSo rara procurar ad-
vertidamente mais diligente c valioso pa-
driulio.

Voaram assim alguns mezes, «nas neste
cm meio, como quem repete uma pesqiu-
za ou renova uma investida, o dr. Ar-
ilmr Mosca voltou amavclmcute a carga,
desta vez com dnua prefixa, que ainda pa-
rece nestas iinergciicias o uiclhor remédio
e o mais promplo estimulo contra os re-
nílssòs;

Então, prometti. 1" promettendo, pode-
rei tardar ás minhas promessas, mas não
recuarei dcllas, qualquer que seja o óbice.

Por amor dc sua reiterada insistência,
anui estou «11 na minha mal avisada estrea
du orador acadêmico c Introductor diplo-
n.Gtico dn dr. Arthur Moscs.

A assistência desta douta corporação,
cnviczaiido. olhos dc lastima l-ara o novo
acadêmico, perguntará entre desolada «.'
surpresa, sc retinas tão af feitas, aos niys-
terios «Ia inicroscopia c ás siibtilczjs das
analyscs não poderiam ter joeirado, pciici-
rado melhor escolha entre a fina-í.or des-
t,. Academia. . , .

Tambcin cu penso que o rcclpietulano
era digno dc melhor companhia, c faltan-
«lo esta, que u 1111 ca faltaria entre tantos
engenhos ílorenles o afiados, melhor f-ra
que até aqui viesse pot si mesmo, porque
não vinha sú trazendo 11 recoiiiiucudaçao
dn scu esforço a do seu nome.

De resto, que estou cu u dizer? — la-
lavras, «,'uc lein o dr. Arth.ir -Mosçs a
mostrar ? — Übras. J.'ois as palavras, ja
u dizia Vieira, entram pelos ouvidos, e as
obras pelos olhos, e a libss alma rende-se
muito mais pc.o» olhos do que pelos ou-
vidos. .

Entalado nestes apertos, nao sei como
desatar a incumbência, como franquear a
difiiuuldade, como desempenhar 11 encargo,'«uno a heterogenia de unidades c fracçoes,
receio nãu dizer coisa com coisa, mos mal
at,.d:is razões, nos desconcertos, na desen-
xahidez deste discurso.

Dc mais a mais, ainda contra o fObre
de mini, outras coisas conspiram, bou um
cvadldó desta coiiiinunidadc o o cxcellen-
tirsimo sr. presidente, o egrégio proíessur
Miguel Couto que encobre com o seu amo-
ravel sorriso a sagacidade de 11111 philoso-
liho subtil e profundo, so presente fora a
esta solcnnidaiie, c;faria a incdir-nie ns pa-
lavras uma a uma, ati que cu talasse ao
uovo acadêmico nos seus deveres liara com
a Academia, porque é certo que do estado
menor daquelle cmmciitissiiiio confrade
nesta casa sou cu aquelle relapso cabo dc
esquadra que só Ae nio <m raro. attende
aos toques de clarim das quintas-feiras.

'Mas estou certo que favoreço a Acade-
mu com a minha ausência.

.Razões tinha eu de sobra para negar ao
dr. Arthur Moses o meu assciituucnto .*
sua honrosa lembrança. »X. tudo cslana
acabado. ,

Houve tempo eni que cu. com a pura In-
tenção de não ferir notórios nieliiidrcs, de
nãii rasgar a cortezia com uni min redon-
do c secco, rodeava vocábulos, dizia por
mais palavras o que poderia declarar com
•uma só, confiando 110 bom entendimento
ce quem mo ouvisse ou deixando nas cn-
ticlinl- 3 a idéa real. .

«Mas cheguei ao paradoxo de incidir na-
quiho que cu qulzcra dolibcradamentc evi-

m mÈMmÈm ^_^ im^;m%Mm^^ i m *&& ^i§§ - &
viram relatos persuasivos a geração
que os 'presenecou -c sof fren, n iiptí-
cia dos terrores da invasão fraiiceM
no principio do século passado. O
povo fugia em massa, deante dessa
onda avassaladora, que 'tudo talava,
saqueava, destruía.".'Não é á sua hi .tòria; não e a sua
invasão ria península que a França
dc hoje .vae buscar a força moral
para verberar, como tem feito, a con-
ducla da 'Allemanlia na ócctipá.fio da
llelgica c da parte da França onde
vae passando o linveruo.

"(Aquelle 
para quem seja suffi-

santo palestra, sobre o thema: ."O
funccionalisnío publico c a politica",
para a qua. são convidados todos os
fititccionarios sócios 011 não do mesmo
club. _ » ri > m

COM A MGHT

O ponto terminal à linha dos
bondes de Humaytá

Com lira crescido numero dc asMgna-
tttras foi dirigido ao iPrcfeito nm abai-
xo assignado .pedindo par.-it a linha dc

se dizer breve c cspalmadaiiicute o med
IieinTineiito. singularizado cm 11111 ilfid sem
ronícito, sem enfeite, sem dourado, mas c
nue até certa epoca da vida ns uiterfcren-
riv.s de gente que 6e tem por de bom jui-
zo tolhem-nos o passo c forçam a outras
directivas,•Por estes c outros ensinamentos e que
cheglici á minha divisa "Direito no .um,
íi.-nlo cm inim, a só por só com a minha
consciência''.

B daqui não sairei mais,
As razões .criam muitas, no caso do dr.

Moscs, mas a ami6adc falou mais alto d"
qiie todas, porque aqui não havia coufli-
cios de coração c de cabeça. Destes livre-
nm Deus, porque cu, .or mira, 111c nao
lenho podido livrar 1

Não sei se neste momento não irei cu
cculra as iboas maneiras, evocando coisas
«me o tempo deliu, recordando, pesaroso
mas sem rcinordinientos de coração, sentido
mas tranquil.o dc consciência, o que me
têm valido esses sacrifícios dc nniisadc.

Num velho carcaz c a um canto, coher-
t.-.s com o pó do olvido, jazem todas aqucl-

-Ias .flecha, hervadas que ns arrcmcttidas do
amor pronrio ninguado.se não dc exaltados
partidários ,cm. geral mais realistas do que

ciente motivo de atlimadvcrsao a x.on- 'hon^,5 
J- Hiüiiayta ter.íninàr no fim da

ducla do soldado, que estude a Insto-: nja do lliesmo llomc c não poueo antes
ria politica c diplomática dessa epo-1 com0 acontece actuàlmente.
ca nicinoravel, para apreciar a jus- ] . Uma commissão procurou o senador
tica a lealdade, cotn que Portugal j Francisco Sá c pediu a s. ex... que ac-

srs f. .,r?',ms'tm ^f^A^o m% -
ciliar, pcia xiausa- , ! ponto razoável."'Fui paz còmnosco, .na vigência ae iE, cm si simplcs-e'justo o pedido; èí-'S ... „ ,., „ ,
tratados de alliança, o ííeneral IJitroí,! pCrando, por isso, os moradores do fi-1
í.rand,e imarcriial do palácio do' im- ira] (]a irlla _c ílinna.tá que o Prefeito 1 *« l.n .. J_
perador d_s francezes, íoi mandado os áttenda e a I/^iit não crie o menor Km | ||I II ti il II
negociar com a licsnaniia esse tra- i embaraço aos desejos dc um considera- _UU1 lVlll« *_*-»

tal; de PoiUaineblc^assiijnado.m í vel numero ile .«,, dientç. 
{._

29 d::_outubro (lc leo,, cnl« .Car-1 _e_;_m03 a0 p;.crciln'c ú Light. e que,
aqui deixámos consignado.

_f_<-_i »»¦¦

O que sempre em «lim vive, o eu guar
da intacto, ainda ó o meu ¦'respeito, pelo
passado, commovida homenagem a sinceri-
dade dos meus aflcctos uos tempos que fo-
ram. . .lá cheguei a conohur que, cm futurai,
relncarrmçõrs ou inctempsychoscs, e pru-
dente quo «u reforme 01 mcni moldes.
Na hom tictual, já é fora dc tempo.

Quarenta annos representam bem o ulti-
mo marco de osccnção im vida Já sc re-
montou á altura, c já se abrangeu mundo,
largo. "Velinuis, nollnius, ceiiesclmus . (S.
Jcróriymo). ,

15 então, emancipado de prcsunipção pelo
temVo c pela experiência, como sc dizia cni
linguagem de velha tempera, iá se abriu
mão dc muita coisa inútil, de-lBi-Veitana,
imprópria jura a edade. muita coisa, porem,
que teve sua hom dc brilho, sen momento
oppo.tuno, sua existência .necessária, c «letiuc
ninguem sc despede ou recorda sem reba-
tes dc saudados.

Não é sem niedosa emoção qu* cu revivo
a figura daquelle bacharel em letras, cm
edade como do is ou 17 primaveras, de ca-
bcllcira em desalinho byroniano. fitice-nee
Ae tartaruga c fita larga, á-la-moda de seu
i-irino. Custa avincada pelas rusas. catadura
sombria, um Arcado original, qu-- comiiunlia
fábulas c fazia caçadas uoelicis de imagens
pelos campos afora.

Nestes tempos estava o bacharel cm pie-
no viço, c poderia facilmente dar conta <los
seus ¦recadn.s oratórios. Tudo lhs era azul
«iclo (lcscauipado dos ecos, as esperanças
vcndejavain, flbrcjava-llie 11'nlMi.i a poesia
da vida, cotn todos os seus encantamentos
c feitiços. Kra como uma «ndoriulia cua*
mando a tiriinavcra!

O dr. Moles perdeu com a minha vc-
lhiec, porque ao revez dc . tudo auui lo,
aniarellc-iaiu as esperanças, já não iiorbu-
lha mais a oratória, estancou-se a fonte iioc-
tica, c tudo aaora c prosa rninerraiicira,
palaVrn emperrada c frouxa.

Do bacharel daquelles .-mnos. so nao
pódc o tempo «lesfnírizir o carregado «ja
sobrancelha, nem transfigurar a cara de
poucos amigos, cada vez mais j.àttlHitar-

Foi-se 11 gréilha leonina, une tremia com
o tremor da voz patlielica, ua sua toada fu-
ncrea, c agitava-se ao vento d-, i-hetorica
condorcirii, realçando, reforçando com o
fhythmo dos seus movimentos a valor «lc
tr.pos.

No entender _o bacharel, ninguém me-
lhor do «nio elle encarnava a itefiniçáo de
cloqticncia do scu velho professor «Io rlieto-
rica — poder da intelligencia. dominando o
animo alheio nela maneira, mais própria de
persuadir, commovcr, deleitar...

1'oi-sc o pinec-nez com aue espiava os
sens triinnnlios oratórios por sobre a multi*
dão cxtactica... 1'oi.sc, não digo bem, por-
que o «uardo debaixo de ctlquctí. authenti*
csvdo. á íiüsá <le que alfíutü dia poderá ecr
disputado 11 peso a'ouro, «elos collcociona-
dores 'dc coisas raras.

I,á sc foi aquclla innocente vaidade, qne
acompanha os verdes annos, c que nesta
coade desafia com a sua hyuertrophia a
rodas ns apothcrapias oolyvalcnt.s.

Não sei maj» em que salgueiro ficou
pendurada a minha desentoaila flauta paslo-
ril, quando a troquei oor um instrumento
mais pesado e menos rjoctiuo — „ clava «to
pcSáinisníp. Hutão aprendi com 05 carran-
cudos pliilos.ophos daquella doutrina a «c-
negar o inundo!... Alguma coisa polo me-
nos, approxiraava-so daquelles hihosos nio;
.alistas — a minha barbaçuda carranca, ya
então cavalgada de doutoraes nasociilos.

O' tempos!
Tive impulsos, tive violência», tive fni-

.petos tive paixões. K dizia, como 'l,a Ko-
chcfoucauld: As paixões mo os únicos ora-
dores que persuadem sempre!

—Tive ódios, c vagabuudeaiiib nela me-
ratura «Ia época, repetia eiuiiliaticaiiieiite
com o Znla de 1866: I.a liaiue est sam-
tc!...—Tive inimigos, e repetia com Tácito :
Não estou com ulcios termos — agarro pc-
Lis «ruelas o meu inimigo c o cstraogulo!

Ha milito reneguei dc Tácito, cm verda-
<le o digo, mas aqui chegado, c a meda, cu
me penitencio ein oitblico, c cm adiutorlo
idos meus peccados, dc dois crimi? cxeçrin-
dos, inspirados por aquclle cndcmomliado
historiador — um incisivo quebrado a imi
meu condiscipulo do Colleeto 1'cilro II, c"una tentativa de afoeamcnto dc oulro con-
discípulo, mim booiro da rua de S. Joaquim.

Vallia-me Deus. que não me- negou cora-
gem para confessar lão negras eUliias I .

Vae senão ouando, surge o medico, aju-
dado pelos' mctliódos da Medicina, a que
tanto deve, a melhor sentir a vid.i e n me-
lhor comprcheuder o mundo, sujeito emlio-
Ta ás contingências daquelle. essencial apho-
ri-mo, tão exacto nara coisas inclieas. como
para as relações sociaes: Vida curto, arte
longa.. ¦

Não saciava a sede das leituras, 111:13 vi
que a escolha dos livros, nos divinos pre- |

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRÜÍ

—(Foram abatido3 no Matadouro de
Sant.-» Cruz, .para o consumo desta ca-
pilai: 4&i rezes, 52 porcos, 14 çarnei-
ros e 31 vitcllas; scntlo de Durisch Si
C, 39 rezes; de Cândido Espíndola de
Mello, 36 rezes c 4 porcos; de Arthiir
Mendes & C. $4 rezea; de I.inia &: I-i-
lhos, 31 rezes, 7 porcos é 4 vitcllosj
dc iFrancisco Vieira Goulart, 54 rezes,
20 porcos e 13 vitellôs; de João Pinien-
ta de Abreu, ai rezes; Cooperativa do»
Retalhistas, 8 rezes; de Portinho & C,
17 rezes; de Augusto -Ala. ia <ia «iou.1,
25 rezes c .14 carneiros; de- Basilio ia-
vares, 1 rez e 13 viteílos; de iFernaildes

de _\ P. d«* Mascondes, .4 porcos; _.
Oliveira & Ci. 31 rezes; dc 'Edgard d«
Azevedo, _6 rezes; de Alexandre Vigo.
rito Sobrinho, 9 rezes e _ porcos, c d»
Sobreira & Cí 20 rezes e 4 porcos.

iForam rejeitados: 3 i|4 4|8 rezes, J
porco e 2 viteílos.

KNTKKrOSTO __ g, DIOÜO —
Vigoraram os segmintes preços:

Rezes, de $750 a ,80o; .porcos, d»
i$050 a i$l_o; carneiros, i?8oo, vitel.
los, .900 a i$ooo. ...
Par* 09 Ar-nm-ens iPrigoriCicos do Cac»
do Porlo foram abatidos em bania Crua,
afim dc sereni exportados, 41- rezes.

¦ »*•»» »¦¦ --¦-_.

NOTICIAS
DE MINAS

previa tudo, não resolvia tudo. h cu ainda
íui a miiilia maior lição na escola «10
mundo, que c como qiiein diz — apreii- cr
á .própria custa, 110 .domar . as fcrocidadcs
bravias. no murar caro a.boa.fo. nn lixar as
asperezas péj;«q"es 110 ceder ao império das

(CoiiUi-tla lia Ia imgiiui).

los IV c Nápoleãõ J, otule íoi. de-
cretitdp que PortugM deixaria de
-„stir como nação indepondente.- A
pròvincia do Minho, com a cidade do
Porto por cálice.-!, formaria o reino
da Lusitânia scptcntrionál c seria
dado ao rei clã 'Etruria. As pr-oviu-
cias do Akmtejo e Algar.fi forma-
riam unv pritiçipãdo, entreguei 1 ao
principe da Paz, o celubre ministro
dc Carlos IV, com o titulo de princi-
pe dos Alga.ves; As restantes pro-
vincias. 'íraz-os-Monies. Beiras c Ex-
tremadura, íicaTOiiii cni deposito,, até
á pa.t geral, como garantia para a
restituição á H.spaiiha de Gibraltar
e da ilha da Trindade''¦•Em conseqüência destas boas rela-
ções c eht-ndimci.tos, Portugal foi
invadido .p.la Fraiíça, passando por
Hespanha, e juntando--, a Junot,
couimandantc cm cliefc das íovças
francezas, o general hespauhol Jiuin
Carraf... em Alcântara, ücand
sitas ordens, segundo o
creto dc Fontainelileau-"

mATAlili-NTO l»AS MOIiESTlAi"
PKTiAS GRANDES MEDICA-
COES rUTSICAS, P1_0 ES-
iMÍCIALTSTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pulos raios X. lnstalhição especial para
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchi_ cm. hysenia. De
10 ii-> ás 4; largo da Carioca, 11, 1"
andar.

COM A PUEFI-IVURA

HyiMQ Nacional

, . , , , ,- j.,. ; chicos, que se
vendo fazer o elogio da obia dc Derb>, extr-ordi|iaria e ,singl,lar das forças
o professor Cosia Senna, director da . (|i). p^Iibicai 11 ClifÒ podam ser aprovei-
Bacola klc -Minas dc Ouro Preto.. 1 jadâs contra qualquer regimen: a for-

Sob o titulo — "Jazidas mincraes ça fa inércia. E, -em toa lógica., elles
bra-ilci-as'" — fará uma prclccção o .não podem ler outra altitude, já por-' 

iprofcssor A. Betim Paes Leme, che- que não niotrarchicos >c não devem ter' ' 
politicamente ligações com os adver-
saries; já p.rtjtia os republicanos
acintosamento os repelliram e, ape-
_ar da apregoada União Sagrada, ou-
tra coisa não fazem ainda os carbo-
uarios de todos os matizes senão cou-
limiar a pcrí.guil-os, a injuriámos, a
infamal-os c a anneaçal-os.

'Quanto á alliança anglo-lusa, reno-
vada por dl-rei o 'saudoso d. Carlos I,
bom 1. repelir ainda unia vez que
ella é meramenu- defensiva é qüe
não 'autoriza, considerada nos termos
exactos tio tratado, Portugal a enviar
tropas para a .''rança...

sr. ip
fe da secção dc mineralog-i, geologia e

pálêontt1iò.ogia do Miísní.
O minislro da Agricultura compare-,

cera ao acto.
__¦ »<¦» < »!¦

VISTA.-!- REM! Compre 11111 ter-
no na moílii por *13!5 011 50S, R.
Uviigunyunii 145. CASA PIK1S.
_._,.-( ¦•_¦¦ 1» iTT o —

COM A SAUDE PUIÍLICA

1*11111 r.claninçfío tins mò.wulovès
ilu vim Vovreira Yiiiiinu

A Directoria de Saude Publica pre-
cií.i lançar suas vistas para uma sar-
gela existente á rua 'Ecrreira Vianna,
cm frente aos prédios ns. 35 c 37.

í*c:n a necessária limpeza, coberta «lc
capim, as águas nãó podendo escoar,
ficam ali estagnadas, desprendendo, nu-
asmas e crèanilos mosquitos, que inva-
dem as casas, ntneançaiul. :i s.utdc dos
mie foram residir naquelle local.

 «__-> «t>-o-_-—
todos Iiebem, mus só

Unia justa i-eeliinineão «Io in-ofus.
soi-ndo mii.nlclp.nl

ITcm sido coir.ituia:_is as queixas rc-
cebkkis «obre o rctardamenlio do paga-
ii.cnio dos professores adjuntos, coad-
juvantes e auxiliares dc ensino prima-
rio 110 Districto Federal;: Allcgoin, c
com justa razão, que só lhes é feito .0
pagamento dc vencimentos qi»nd.o ja
eslá esgotada si lista de funca .narios da
Frefeitura, e justificam com o mez que

accordo sc-1 corre, cm que todos já foram pagos, do
I mez de outubro, menos o professorado,

qne ci-tida espera a boa vontade da iJi-
.:„!,,-! rectoria dc Rendas 

"Municipaes...

I Ila ainda adlluzir que o professorado
| no mez de novembro tem despesas ex-
í traordinarias, pois do seu bolso.pagam
¦ i« prêmios c demais despesas, aliás obri-

_aionii's. com o encerramento dus aulas.
O prefeito municipal, qno tão boa

vontade tem demonstrai, para eom o
professorado. poderia aiixilial-os. nessa
justa pr-tençilc. dando as provideiieias

ho-

T-cber.
bobe bem quem bebe

CASC.VriNtTA
«««-«---B»-»*--»-"

PARANA^SANTA CATlI.VT.1 X V

Em torno tio ncopWlò .sobre a
questão «lo limites

Florianópolis. 26. (A. A.) — O Cott-
. rtsso Le. islalivo nomeou hontem, uma
cominissão especial para dar parecer so-
bre o accordo para a solução da.qucs-
tão dc limites, sendo eleitos, preside-ile
. dr. Caetano Costa e relator o dr. Ar-
tinir Costa. ,

Florianópolis, 26. (A. A.) — Tende a
norm.alizar-.-e a situação no Contestado
¦conforme coniinunicáção do 'dr. Alton-
s_ Camargo, presidente do Paraná, ao
coronel l_ppo Schmidt, g-vemador
deste Estado.

..«rr__a<^-_Og»-_C.-ft«l»- —

MUSICA

Concerto Elpidio Pereira
O maestro Klnidio Pereira realiza

..manhã- 110 theatro Municipal, ás 8 i|_
da, noite, uni concerto offerecido aos
membros do Congresso Nacional e de
cujo progranima constarão escolhidos
trechos de celebridades nntsieae»..

Na niniha clirçunca anterior, para
elucidação dos .portuguezes qtre vi-
vem no Ur;i.-ii e «ão têm tempo,
pelos seus afíazeres, para sc entrega-
rem a estudos 'históricos, narrei fa-
ctos recentes que servem maravilho-
sainciite como demonstração do que
tem .ido para Portugal a lealdade da
aluada pela qual se pretende agora
que vão morrer ..'timidamente, por
uma causa que não é nacional, alguns
milhares de iildeões arrancados á paz
do seu labor, afim de sereni íatisfei-
tas ns ambições gananciosas dos pre-
par.idores da guerra, Falei, pois., da
Inglaterra. Hoje, vou falar da Fran-
ça, c vou apoiar-me flum livro inagts-
trai, obra do dr. Zeferino Cândido,
talento de primeiro quilate, c que vi-
veu largos annos. 110 Brasil.

Pertence a esse notarei homem de
letras o recente livro — O canhão
vence... A verdade convence.

Zeferino Cândido «• pela neutrali-
dade. Elle entende, tal qual como o
autor deslas linhas, que a entrada de
Portugal na etierra sefá uni desastre
nacional, qualquer que seja o ven-
cedor.

'Xão p.sso transcrever paginas do
bcllo c educador livro que tenho
deante dos olho? c que a censura
condemnou, mas que devia ser lido c
meditado por todos os portugnezes,
á começar pelos que não vacillam em
atirar o '..podo de. traidores para cima
dos lionrbr.os dc quem prov» íacil-

Depois dc. transcriptas as
que ahi ficam direi: eu vi, em muitas
das nossas egreja. aldeãs c mesmo
_m templos isumptuosos, os 'indcle-

veis vestígios da rapinagem c do des-
respeito das tropas de Napolçãp.'
Por li devem estar ainda etinegreci-
das as lages dos templos onde a sol-
dadesca fazia fogueira... para se. aque- 1 (|11C 0 cas0 requer,
cer contra os rigores do frio. As se- _..—

pulturas dc Pedro 1 c da linda Ignez,
qne depois 'de morta foi rainha, fo-
ram arrombadas pelas hostes de Na-
poleão, que dcllas roubaram todas as
jóias de valor. O cadáver de Ignez
¦de Castro foi atirado para uni canto!
O mosteiro de Alcobaça, ondo estão
aquellas sepulturas, íoi saqueado cm
regra, e os novos vândalos até leva-1
ram o '«100110 caldeirão d,c cobre que;
servia .para fazer a comida dos dra- j
des. c que era tão pesado, quo tinha I
dc ser movido por utn guindaste; E;
a par disto, os assaltos aos lares do-
mestiço,, os ataques ao pudor de don-
zcüas c de niulhercs casadas, inntt-
meras das quaes enlouqueceram de
desespero e de vergonha! . 

¦
Tudo isso é lembrado ainda hoje

pelos velhos, e eu ouvi pelas aldeias
dd Alcmtejô, da Exlremadura e do
Minho, narrativa', quo causavam
iiorror.

¦Quando hoje leio as coisas teírjcas
que os 'francezes . os inglezcs nos
dizem, em relação a atrocidades alie-
ma., penso que quem fez cm For-
tugal o que lá fizeram os francezes,
em. 1S0; c 1S0S, não tem direito a
aceusar ninguém. . .

Ze.erüio Cândido lembra aind.ií o
celebre caso da Charles cl Çêorgys,
uma barca) fr.iuceza. u.çgreini, que
íóra apresada por ter carregamento
de escravos. Passou-se isso etn i£\."".
e José Estevão, o grande orador par-
bnienlar, fez então a propósito no-
tabUissinio discurso nu Câmara ; dos
Deputados:

O cotu.mand.ute cia Charles cl
Gcort/es foi, pelos tribunaes .portu-1.
guezes, condemnado, conto aiègreiro, 1
a dois annos de trabalhos publico

iRòma locuta cst... .
O ex-director do Instituto Nacional

de Musica veiu trazer, pelo "Jornal do
Coniniercio", a sua autorizada içalayra
a respeito das modificações de "anda-

monto" que appareccram na execução
do hymno nacional.

Cuida, talvez, o leitor que a' inter-
vciição do ex-direotor fosse "desin-

leressada", 011 signiflíasse "laudo" se-
reno de 

"artista a derimir uma contro-
versia?

.Se assim pensa, o 'leitor engana-se
redondaincna'. Q ex-director do Insti-
.tuto sentiu-se obrigado a sair cm de-
lesa das modificações que, a titulo uc
"revisão" ordenada .pelo governo^ lhe
approuvc enxertar no hymno de I-ran-

, cisco Manoel. .
1 Taes attentados á integridade da obra
1 do immortal compositor brasileiro, _ cu

os denunciei um por um, numa serie
de artigos, publicados nesta folha, em
i.jii, sob o titulo "A propósito (io
Hymno Nacional", e entre elles sa-
lieiilei o absurdo que resulta de uma

; invocação solenne, posta a martello e
I com musica "inventada" pelo douto cx-
| director do Instituto, sobre uma passa-
I gem melódica, durante a qual Francisco
• Manoel mandava que o coro silen-
; ciasse". E o absurdo, além do abuso
! da cqilaboração, toma-sc intolerável, por
i isso que o coro é obrigado a proferir,

dr uma assentada, rapidamente:

O' pátria amada, idolatrada Salve!
I Salve!

! guerra a d. Pedro, primeiro do Bra-
I _ii e quarto de Portugal.
I Esses .títulos não tinham valor 'lc-

gal, pois reprcscntavaim; apenas uma
aventura financeiras de banqueiros
judeus. Pois bem: Portugal foi ar-
restado pelas ruas da amargura; nos
muros do Paris apparccerain grand.es
cartazes iiisiiUtioso. para Portugal;
a bandeira portugúeza andou imptt-
nemente arrastada pela lama das ruas

parisienses, por desordeiros contraia-
dos para esse fim. "Uma reclamação
foi 'apresentada ao governo portu-
guez. diz Zeferino Cândido. Os rccla-
mantos puderam contar com certos
elementos politicos. que levaram a

questão até o parlamento francez,
onde o ministro «los Estrangeiros, de
então c actual, üolcassé, teve para
com Portugal cruas palavras de
ameaça e do desdém."

Tudo isso é bem recente. E. dos
nossos dias. Tudo isso, porem, c
ignorado por enorme porcentagem
dós porKiguezes qtte vivem 110 Brasil.
Oue elles leiam, «que elles meditem
'.obre o que Portugal deve a essas
trações, pelas quaes se quer que vão
.xiorrer os nossos soldados fora da
sua pátria c por uma causa que nâo
. delles. E é para sc dar a esse
mon&truòsó crime o característico de
questão nacional, que a republica por-
Utgúezá c seus adeptos apregoam a
tuüão sagrada e o congraçamenlo d.

I iodos os portügúéz-S!
Aos republicanos 'honrados e de | não

\ boa fé pergunto atinai quem são os
I traidores.: 

"se 
os que querem Portu-

i gal vivendo ma paz c na tranquillida-

um verso de' quatro syllabas,
um dc quatro;
um de tres. ,,...' ...
Uma quadra cm versos heróicos,
mri terceto na mesma medida:
uma quadra cm versos de quatro svüa-

bas;
um verso de dez syllabas;
um verso de seis syllabas.

Eis o conceito que o cx-dircclor do
Instituto fazia da "unidade métrica" do
Hymno Nacional...

O ex-director opina: "O hymno de
uma nação deve ser 11:11 canto que, in-
dependente do acompanhamento instru-
mental, possa ser "entoado". Ahi está
confirmada a deturpação por elle pra-
iticada, com o abolir o que no hymno
ó "obrigado" a instrumental. .

Proseguindo, o cx-dircotor pondera:
..Nem em todos os logarejos «lo interior
encoiitr.iin-se pianos ou grupos instru-
mentacs que possam avocar o acompa-
nlia-.neuto do hymno."

¦Se cm logarejos do interior não. ha
.piano nem grupo instrumental,, ainda
menos poderá haver conjunto coral, e,
mesmo havendò-o, ver-sc-á na impôs-
sibilidade de acertar com as estropiadas
"emendas" que o ex-director do Insii-
luto poz 111 musica de (Francisco Ma-
noel.

'Imagine o leitor quo aqui na capital
da União, onde pianos e bandas de mu-
sica não .scasseiaai, alumnos dé esco-
Ias publicas cantavam este verso:

"Enlre as onda

Neste teor, como se fossem uma pa-
lavra só, as quatro syllabas finacs sao
assim pronunciadas: Salvesalve! (um-
das).

Ora, o mais rudimentar;tbom senjo
manda que a locução . salve'., sendo re-
íictida, obedeça a uma interrupção, que
waiiiiiiaíioabucntc c indicada pela pon-
Inação e musicalmente deve ser itra-
diízida pela pausa. ...

O "revisor" confirma a intrusão do
rebárbativo enxerto cora este argumento:
"Estainos convencidos de que melhor
situação dc saudação á pátria não exis-
te no hymno". E Francisco Manoel, que
exactamente "nesta situação" exigia 'si-

lencio" do coro, oulro remédio nao
terá senão conformar-se, lá no mundo
de alem, com as corrigendas que o pos-
hiilmo collega resolveu impo.-lhe 1

Vê-se, portanto, que a conversa do
ex-director do Instituto respondo á iden-
tica necessidade que urge a um pae na
defesa do mostreiigo gerado dc corinubiO
livbridb... Roma locuta cst! .'Outro 

argumento, não menos infeliz,
trazido a lume ó este:

"A verdadeira expressão do hymno
brasileiro está cm que «He-pódo scr^can-
tado como marcha, como fazem os poi-
lus" com a "'Marselhez-''.

Em que ficamos, afina!? O hyir.no
deve ou "pôde ser cantado" de cerlo
ou dèterniüiado feitro? O. próprio"emendador", pelos modo?, vácilla entre
a certeza c a" "possibilidade" de uma
execução exacia. precisa.

Descabido é O confronto do Hymno
Nacional com a Marsclheza; Des-
cabido porque a Marsclheza não apre-
senta soluções (le continuidade; cada
estrophc poética é inteiriça c, .por isso,
a musica não offerece compasso algum
de descanso para os cantores, o que sc

ifica na obra de Francisco. Má-
: .(-:. 1 qual, temos dilo e repizado,

coro cal.ir-se, dupaute

mar <i o ceo
[profundo"

com acecníttação rythniica sobre a syl-
laba — as —110 tempo forte do com-
passo. Diziam:

. "Entre ás onda:, clc."

Ora, se tamanha perversão gramnia-
tical e Outros deturpamentos de rythmo,
como os lia muitos, 110 correr do hyni-
110, encommondados pelo illustrado ex-
direclor, são .perpetrados em plena luz
da nossa civilização, á presença dos
allós .poderes da Republica, como hão
dc imitar "poilus" os moradores de taes"logarejos", sem piano, sem banda e
sem o amparo de quem possa podar as
corcovas que o cx-director do Insti-
luto de Musica pregou na innocente
obra dc Francisco Manoel?

Nesla grave contenda, afina! das con-
tas, vê-se, de um lado: o ex-djrector
do Instituto, que relocott a musica de
Francisco Manoel, e fez a emenda peor
que o "soneto", cortando notas, aceres-
contando outras, inventando canto, onde
o compositor não admittia senão instru-
mental; de oulro lado, uni modesto e
cohsciencioso profissional que, mesmo a
conlra gosto, respeitando as cincadas
magistraes do sábio ox-direclor, com-
«nettçu o íeio crime de moderar o "an-
(lamento", para que o coro exclamasse:
Salve! salve!, seai se parecer com pa-
pagafo...

Pergunta-se agora: q-.ial dos do*s será
mais criminoso, o que alterara a obra
de Francisco 'Manoel, ou o que, usando
de um direito de interpretação, tratam
de dar o devido realce á uma intensa
exclamação dc patriótico sentimento?

Diccni paduani,
Enrico B0-.C.0NG1X0.¦*C-t_X^.__»i{ttail

« Oeorges na qual fot 
jrroraw^ 

1 , 
,„,,. 

mode3to Portu ,
bandeira francezal ludo humilha- ,
ções impostas a Portugal. | j-ncjaDepois, a quoslão dos títulos1 do 

j 
-^ - . traUorc-?

empréstimo que d. Miguel contrai*»

OS AUTOMÓVEIS

Mais duas victimas e a
policia não dá

conta dos motoristas
Na praça Onze dc Junho,

daineiite passando, Sylvio Vieira cia Cos
niánda o coro calar-se, durante oito I ti, de 16 annos, morador no morro da
tempos. Na Màrselheza a csirophe tem Favella, foi colhido pelo automóvel

¦ como unidade métrica a redondillia ] 11. 31O, que viajava em completa dispa-
resolvendo como puder e souber maior, ao passo que o Hymno Nacional,! rada.
sua? divergências intestinas e os j .raças á sabedoria do cx-dircclor do j Gravemente ferido foi receber cuida-

próblehias das suas finanças e da sua Instituto, anda aos solavancos de uma ! dos cirúrgicos no Posto Ceniral de As--• ' 
nietrifioa.ão cpie varia, musicalmente, de sistencia, sendo depois mandado para
periruio cm periodo.de phrase em phra-! a Santa Casa dc Misericórdia,
se, de compasso em compasso, cot. uma O "chauffeur''.., fugiu.
inconstância assombrosa.., | —Tambem na Avenida Beira-Mar,

A craveira poética, engendrada pe!o j Manoel Lopes, de 28 annos, nacionali-
ex-director do Instituto, mandou que o idade portugúeza, foi victimado por um
poeta .escrevesse; dos taes carros,
uma quadra cm *ersos heróico»; | Teve o

Pois bem: o ne.mro teve o apo.o uo d, „
gov.ruo 4o «cu pau; a Ixança rtrH ü 

-^ 03 
horrores 4, uma

gon Poríugal a por emltberdade^o 
glie.hli nà qilal 05 exércitos da In-1

couimandanto da barca. Naus iratiçc-; ,.tcrr. u j ,:ra se têni C3go.a_o
zas toram a 'LisboaJbusçar a Charles)^ h 

. ...u re3ukado;, apr«ciaveis,

•TOiUI.0 UORIZONTE, 25 - . (P°
correspondente) — Ficou transferida
para . dia 3 dc dezembro próximo »
sessão civina para a enr-ega de ciuler.
netas aos vóluntnri-s de manobras e

juramento á bandeira pelos meservislas
alumnos do Oollcgio Arnaldo. For oç-
camião da _o_en.nid.-de será oflerecida
á mocidade patriótica de Hello lion-
_on.lL. "iclas moças desta capital, nma
rica bandeira naloioual.

A E. F. 0«S»ite de Minas pediu
á estação da Central aqui provwlcti-
ck'r cafros para o ¦transporte de 26a
rezes destinadas á estação de Sitio, nos
diiy 28 c 20 dtste.

Já regressou dc 'Santa Kit-a <i-
Sapucaliy o dr. Delfim Moreira, pre-
sidente do 'Estado.

Em companhia de s. cx. vieram *
tenente-coronel Vie-rà Christo, seu aju-
daíit- de ordens, ic o dr. Américo I/o-
pes, secretario do Interior.

PIR-VN11A. 2.1 — (.Do correspo»
dente)  Na ifazenda do sr, redro
de Paula Pires, .estimado cavalheiro rc-
sidente nes... lo_ar, foram lia tempos
descobertas tires jazidas dc niinor-os.
As jazidas já foram examinadas por
competentes geólogos da liscola de.Mi-
nas, sendo verificado que unia c de
cobalto em alto theor, e outra dc mau-
ganez. O sr. Pedro de Paula P.ircs
está disposto a fazer contraio com
quem sc apresentar cm condições «le
explorar as .efuridas miinas.

JUIZ DE FOR.\, 24 — (Do corre-
spondente) — Acaba de apparcccr nes-
ta cidade A Pátria, bem redigido pc-
riodico sob a direcção do sr. Satyro
RI.mies.

_- Está para. breve o appareciinen-
to d'0 Dia, vespertino que virá á luz
sob a direcção do sr. Albino Estevcs.

V.ILI.A PARAGUASSU', 24 — (Do
correspondente) — TVala-se da funda-
ção de um estabelecimento «le instru-
cção nesta vitía, constituído dc inter-
nato c ..-çiernato, ipara o sexo ma. cit-t-
no. Envidain-sc esforços para quç as
nulas se iniciem em janeiro próximo.
O corpo docente será organizado «om
elementos da nossa âlilc social, clc-
mentos de reconhecida capacidade in-
tcllcctual.

Conhecido o acolhimento feliz que
o povo deste município dispensa «ri to-
das as iniciativas que _se. relacionam
coni o progresso local, _ justo que se
espere o fel.z êxito da idéa em que-
stão, que, por esse motivo, natural-
mente encontrará um amniador ampa-
ro da nossa população.'Um ligeiro estudo da vida local Iii-
dnz-nos a vaticinar o êxito dessa aus-
piciosa iniciativa que virá preencher
tinia grande lacuna de que Paraguassu1
sc resente.

-- A Caniara 'Municüpal desta villa
cogita dc contrair um eiiipreslimo nes-
ta praça, emittindo. para isso, apólices
<ie 200Ç000. vencendo juros de dez por
cento no anno.

A grande elevação 1103 preços da
càrnc bovina tem .¦jnu.uKh. cxcessly-l-
mente os boradeiros que se acham etn
grande actividade.

UBERABA, 23 (Do correspondente)
— Depois da discutida temporada po-
litica, cm que desempenharam papeis
salientes o dr. Francisco Salles e os
coronéis João Quintino e Manoel uor-
ges, respectivamente chefes dos parti-
dos vulgarmente conhecidos pelos macios
iionies de Pàcholas e Araras, tivemos
nesla aristocrática cidade (dizenios
aristocrática (ão somente porque cl!a é
cogiioniiiiüda .-1 Priiiccza do Triângulo',
a temporada semi-lyriea que nos pro-
pqreionou a conipauliia italiana Ma-
réscii-Weiss,

O sr. Francisco Salles, político Ira-
quejado c ambicioso, não iem motivos
para grandes alegrias pelo que, polili-
cimente, colisegttm nesla terra. Aba-
lando-se dc flello Horizonte cheio da
maior boa vonUidc em harmonizar a
5)o!i!ic.'i local, s. cx. apenas con.se-
guiu... deixar as coisas como esla-
vam...

Senhores da situação municipal; os
politicos que obedecem á orientação do
sr. Manoel Borges ficaram irreducii.
veis nas suas pretenções, pelo que não
foi possivel, uo que diz respeito á
administração municipal, um accordo
com os chefes contrários, dirigidas pelo'
velho politico João Quintino. Apenas
um simulacro «le accordo foi firmado,
isto para que não fosse, de todo, impro-
ficuo o sacrifício que o sr. Salles fez
em percorrer a zona do Triângulo.

Mais infeliz do que César, s. cx.
aqui chegou, viu e... não venceu,..

A brejeira Clara Weiss, no en-
lÉpnío, foi mais feliz na sua louruéc,
Como bom conhecedor do seu officío,
o sr. Maresca soube preparar o terretio
de onde pretendia fazer boa colheita.
Desenvolvendo activa propaganda da
sua companhia, conseguiu lc.ar todas
as noites ao theatro <Je. S. Luiz o que
está cidade tem dc mais representativo
entre a nobreza (o clero, se lá foi, es-
teve disfarçado com as vestes civis; e

povo.
A sra. Clara Weiss, não sendo nc-

nliiinia Aspasia ou Corina, conseguiu,
todavia, graças aos recursos da arte e
de sua brejeirlce, impressionar aos e!c-
gantés afortunados da torra, o.s quaes,
dizem as más línguas, tiveram que abrir
as suas bolsas c levar uma vida diffe-
rente do inethodò aconselhado pólos po-
sitivi-tas, isto emquanto a Clara, do

alço do S. Luiz, clareava a sala com
as chispas que irradiavam dc seus olhos
maliciosos...

Mas, como tudo neste mundo passa,
os suecessos da Maresca-Weiss estar»
caindo no esquecimento do publico, que
já vae se preparando para ouvir a nova
companhia de revistas o vaiidcvilles
prestes a estrear entro nós.

1'clo bi-s-manal local Lavoura a
Commercio, um dos seus optimos col-
labóradores, que sc assigna cam o pseu-
donyiiio de Silas, que, pelos liiodos, ó
um velho chefe de familia, chama a
attenção desios para o que podem ser
cm coisas dc moral cs cspectaculos da
companhia Arrudas.

Diz Silas que a companhia Maresca-
Weisq foi commedida r.o emprego dn
sal e da pimenta co-.n que temperou as
suas operetas, e, mesmo que tal nãf»
acontecesse, não havia' grande inconve-
íiiencia cm tojeral-as, n-.ais on mono.
salgadas, porque os versos eram diioi
cm lingua italiana, o que não neonte-
etiá nos. cspectaculos da Am as. cm
que as piadas serão todas dila= ein fa-
cilimo portuguez, seja elle castíssimo ou
cheio dc senões como o empregado nes-

I Ias linhas. Para Silas, desde que a
.. I falia de moral seja externada cni lmgua

descuida- j esrángeira, o mal não . muito grande,
com o que, em parte, concordamos...

Depois de.passar algum tempo n.i
cidade de Araxá, está novaníçhtc enlre
nós o dr. João Teixeira, distinçto cli-
nico e.presidente do Circulo Catholico
desta cidade.

Pelos resultados obtido3 pela j.-.nta
.puradora das eleições nara um depu-
lado e um senador ao Congrésbo Min

tudo: homens c üidepen-

com itt...us i.ranrezes; parj .fa_er ai íucenio SILYE1T5A,

um verso de
um (lc onze
um de sete,
um de oni.j

sf.e syllabai,
liaba.. j nanheiro d.

Sant» Casa.
O "chauffeu

I fcem fugiu.

meçrao destino do seu com

ro, o dr. José de Souza Soares (car.d -
dato a deputado), obteve 110 município
2.332 votos, tendo o sr. Bueno Bran.
dão (candidato a senador), obtido 2.233,

iiifortunio, indo parar á 1

como o entro.

Para esta secção, nccoltnmos to.
das as noticias de interesse geral,

tjjrj. 1 ficando as mesmas sujeitas «o ç.K' tei'i«.> (lp .cüíicçãoí

'•*_**_
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AO OJ-ÚB MILITAR

* nn
{'«¦;)! Sc nn gravura, </' aXreila', as

(ão

CV.n a assisti nci.i Jo sr. Xilo TV-ea-
Ilha", presidente do listado do Kio de
Janeiro, Toi liontrni inaugurada n cx-
posiçSõ demonstrativa <lo systciust de
tiialcriacs e arcliilectttra, trabalho ilo
sr. A. Fontes Junior. estabelecido a run
tl)r. Francisco 1'ortclla 1.1, eslação do
3'orto du Madaintt, ua visinlm cidside
<le Jyitítíicroy,

JixamiiKida si olaria, os interessantes
r. tiuis tijolos, que nierédcrani as liie-
lliorcs rcierejk-ias «los profissionaes, o
ur. Fontes agradeceu a presença du
quantos lá se achavam, explicando o
iiiutlo dc sipplicar o material dc sua iu-
-. en-.-íio.

O tijolo tem tt íórma de T, sua diu-
posição e:n paredes ú rígida por uma
regra', dc modo a tornlir caias iierfci-
lamente Iraviidit-s, «> tijolo nctualinctitc
usado rão trava entre si. Mera collo-
cação por superposição; sua segurança
rstá unicamente nn massa e peso, em-
tjiutntu qtn; <i sy.sienia KóiHcs e.iraetc-
riv.a se pelo tnivaiiienio «-ouio nenhum,
ajudado este ainda pela massa e -peso.
Além «llsso, os motivos são fáceis de
desenvolvei- nu cohstrtteção ílsis pare-
des. o cousirsicior encontra Iodas as
facilidades pnra obtenção dc effeitos,
etc, etc.

I--.' lima especialidade para st constnt-
cçào Ac ounm.*as íiixorifican.

Systenta: ¦- - O systcnia Fontes com-
prebende:

Tijolos rcctiliuos, tijolo.; cnrvclinos,
tijolos oiiavinlos.

Os lypos são dois e empregam-se sós
o.i tnn i:t)!iihii]arf.o.

«l seii custo, ja por si só, conslilue
grande vantagem, pois cm comparação,
jj (': inc-ior cjue o lypo e.Miinmiit.

Accrcs>_tMittMiioí) a isso, a velocidade
que ne oblciii st grande diminuição do
custo da mão Av. obra( ;i r<;.lue<iVO dc

paredes construídas com os tijolos
lio Porto da Madanw, no listado do

cerca de selenla por cento em arp.a-
massa, ete., etc. Taes vantagens ainda
mais se multam quando a parede a
construir for de sysienia Fontes, inter-
corrente ou rm tijolo sirsnado.

"Sysienia de architcctiirit Fontes":
— Cai-aeteri/.a-si; o sysienia dn sr. A.
Fontes Junior por formar as paredes
com inter-eorreiielas, perfeitamente dis-
postas em simetria, com aberturas
niaiofes ou menores.

As vantagens são múltiplas, o custo
e emprego do material pódc assim scr
reduzido de io a do "i", sem o menor
prejuízo para a solidez da eonstriteção;
as paredes ficam então com condições
tliermicas, acústicas, aiiti-neusticas e
hygicíiicas, pois existe a faixa isola
dora de ar, os raios solares projectados
sobre uma face são ein muito ali etnia-
dos no effeito e tornam o ambieníc
fresco; n parte isolantc por ficar .ni
orifícios dispostos em pontos convenien-
tes, estabelece a tiragem inferna'; elas
paredes, ficando assim a habitação
secca, sadia e 'hygicitica; as condições
acústicas e iiiiíi-aeusticas se compre-
jiciidein logo, pois as paredes sendo
oeas é claro que pouco sentimos o que
se passa externamente, e no interior
teremos melhor estabelecida a resoiian-
cia.

As paredes vulgarmente chamadas de
meiação ficam perfeitamente definidas,
prevenindo f|tial.-|ticr questão, O tijolo
armado i obtido com o mesmo pro-
cesso de intercorrencias, sendo estas
em escala maior, cheias de concreto
ou o que fõr adequado, recebendo a
parede a proporção de sua elevação, o
molde c dispositivo que o ãrchitecto
entender.

E' mais vantajoso que o cimento nr-
mado, elimina-se os caixões dc madeira

modelo Eõnte
Kio,

Junior, cm e.vfosi-

que tanto (empo e despesa acarretam, é
rápido c solido.

"A 'Kxposição", ¦— A exposição é
composta de peças e fragmentos dc
architcetursi. Vimos o exemplo de pa-
redes, -desde o frontal até á espessura
de ini,io. Nos estylos vimos todas as
escalas representadas, c na ornamenta-
ção sobrcsitein verdadeiras novidades
dc grande cííeito. Agrada ao visitante
logo o monumento dç entrada, por si
só stifficiente para uma demonstração
pratica, elle só representa toda uma
arehiiecíiira; os .1I4 de um arco Je des-
carga, artisticamente combinado, de
effeito maravilhoso; o grupo de co-
liiuinas em pedestal; a parede egypçia,
as varias compositas, etc, etc., a; caixa
d'agua, o serviço sanitário, galerias de
esgotos, nqüediicto e dispositivo para
irrigação dos campos; a câmara com rc-
r.ovação de ar própria para salas dc
diversão ou rhealros, ele.

A' solennidade estiveram presentes,
além de grande numero dc convidados
os srs.:

Mattoso Maia, secretario geral 00
Kstado; sr. Octavio Carneiro, prefeito
dc Nictlieroy; coronel losé 'Ribeiro,
commandante da Policia do 'listado;
dr. Licinio Cardoso, srs. vicente Car-
doso, prefeito de S. Gonçalo, Ilenri-
que Milliomens, coronel Domingos No-
gucira, deputado Ferreira Aguiar, dr.
Octavio Fábio Sodré, Conrado Borlulo
Maia de Nieméyer,- dr. Rodo'«pho Ma-
cedo José livangelista, coronel Agos-
linhò Sampaio, dr. 'Floresta dc Mirim;
da, dr. Mórales de los Rios, Manoel-
Rodrigues de Farias, Muno Mallcs,
Henrique Lago', dr. Alorsuid, Henrique
lloll Créso llraga, dr. Nelson Ribeiro
de Castro, dr. Oldeuiar Vachcco, Jorge
Mafra, T.ucei Callado, dr. Carvadio
Borges, dr. José Pessoa.

ll .1 ll|l?vl«.l>t \l L> Ttl , 11,1 lli H I Ul it k l|l H ^
irregal. que por telcgratnuia se escusou I
r motivo de saude. J
b'òi aivifovavla a acta da sessão aiíic-i

CÂMARA PORTUGUEZA DE
COMMERCIO E INDUSTRIA
ti e.ous.-lb.o. director dcstti Caiüsirii

acaba de realizar a sua 15" sessão, sob
a praVdencia dó sr. Io.--.'- Constante c
..'•uu a asíist.encra dos seguiuies mem-
jirosi (I. T;i'l)opln, vice-presidenfé; An-'««mio Gomes í-'-c-aies, tliésourei-ro; A. .1.ilo:nc:| Uarbosa, secretario; 1'int'itio
Corrêa .!u lincha, .1. Teixeira Ue Car-
valho «V C, Artliur Galião & Seixas,
/¦enlia, Rainns_ & 1'., Costa, -Pereira H-.
''.. Castro Guiiüão íi; C. e Dias Garcia
il Comp.

« om|.vtreccratn toiubcili os vogues do;
primeiro corjsekho d«'-rcctor, srs. Accacio
Arthur dos Samos l.ri-te e coiiimeilda-
dar .l«>;"f> Rejiialdo\\'e Faria.

_. O pre.-il.inte, alirin-do ;t sessão, jvrsli-
sius.-r.cia do sr. Gabriel Nlarqué
I. q-itc por «.-.-li

r
boi ap

ríor t* intsiou-se im exanio 'Jo expe-)
dieii-te. >

lúitomio-s; «a ordiMiido dia, foi li.ds--'
r»>.'íi:nr:i:'e pelu secreinrio íi carta Ao
fi.-iíb:lor do Jnstitii-lo de Cegos Brttiice',
!<c Ligues, di- Lisboa, solicitando a in.•: ,v.-.: 1 da Câmara como .soeio prote.-' " A'i iMSKn.ui.ao, tissini como unui
eiieulsir Ida Associação llumatii-lsiria dos
1'uin.ljfcirps -y-o!untarios de Lisboa pe-
.iludo auxilio paitt a compra dc uni cai--
io-ni:i;:i.

O prcsii&ntè é ,le opinião que qual-
nuer das duas instilitições é ilignn de
i.« lu a protecção mas, não estando na
(Viril -dos 'ICsrí-atiUos da ('amara, o au-
>.:«!:o moiicxt-! io a .jiialíi-ucf «a.ssnciavíio
«i-- b'-.i-.'ef!-ce:icia, .1 epllootividadc, deve-
Kp limitar a n.'cu:nuitudar aos sons as-
Hocndíjs u.170 íliípeiiíieiii iiid.vidwiliiicit-
le siiiut.Kas àgrc-iniaçõcs todo e qualquer
..:?:;'ii') ao «;¦•,» alcanct*.

D si-. Toseira de Carvalho manifes-
lon-st. Ac i;'rcürd'i com a tninião do
jiiV.íidci.fc, resolveudo-si! por ultiiuò of-
ficiar áíjttHIas in-sli-íuivôus, apresetrían-
1l.1i o ni-jtivo por que não podem oer at-
if-iUk-íts as .^nas ;;olÍi'italões.

•1 presldenue coniinutiicou ao cous-e-
!l»o nn;.' ficou coi.stiíiiida a Co-Ji-iii-ràfiõ
r.-p-ví.-i dos Alliados Ao Uin Acr Janid-
ro. \i retiniôcs terão logar na sede da
Cativara, para oiule os sócios poderão
dir:jíi-r ;>-; suas reclaiiih^Ões,

Fiii pilo mesmo presidente communi-
i- a directoria vialado o novo
Íiua-Mcein), íjhc se manifesto;,

«.'a ni.-llior vontade, quanto aos
l:rabã'iho.. cm que li*rá úo ooilíibónir
no conselho VlitVcto:-, do ijual faz par-
te. como vogsil naio.

Tanibeiii por próposla do presidente
foi deliberado -exanir na acta uni vow
úc louvor o •agitidccitivento -ao sr. Tci-
veira de L-VIireu, pelo Iirillianti.-in.i i|tte
(í<u, â eõftferei-e.-i realizada, a convite
da «lii-.-olorin. no salão «tio "Jornal do

cm 30 «Jo mez passado,
. "Gaiiibiüntcs da emigra

RctUnier Gra"«'es Saídos
7, 'x\ Kozario

da bbii.fpojjõèfl para -Senhoras e Meninas
e demais artigos dotodua as s-dCes.

BAPTISTA BfliflN
Sua inexplicada

morte em Madrid

c.í 10

ita-nv

( iitiimert*io
sobre o [lie
çãn poilui:u

prop
Kl

"idade
,,i 10: app

Zutiísia Borde
'bicerravamns o nosso serviço dehomem, quando tivemos a coinmttnicii-

çao telegrapliica de que fallecera iiacapital da llcspá-nlia o nosso joven pa,.tricio e pintor João líaptista llordou.
:1

11 secetarro iwdindo a palavra, con-
.-. :-.lou se com a presençii ,i r.-tiniã?

«-i-M-;«.i|>o tios srs. eoinineiidsi Im- J
ynsildo de l";:ria e Accacio Arlln-.r dos
ii.-:; Leite, vogiiis do 1" L-;«ns.«iito di-
soi da Caniar.i, e quo Rciitilniciite,--i-- a'.i uo eotni'te da direcloria parai.iarrin p:jrt-c r.oi trabalhos do actual
luellio. lv.-ttsi convicto, «ie.xarou. de¦• .-. si.-i a,--;.!» s-.-iá a mais provelt-osar.i :« Câmara, atiçiideiido as iii-iiiimc-
1 ',:¦::'¦'. i:. les «!:- patriotismo e boa•'.il-- «;-. e i.s (Lstiiistt-cin.
O sr. Ac-caeio l.cite, asrriid^ciMi as

..s -; eloyio^Mts du secretario, dizeutlo j"poria 5,'inprc "s seus boiiá ¦fsttut.os '
il->pesiçfio :1a Cauisint Poriu„ut-,.-:

iiunieicio «: Induslr-a «Io Kio de

O niallogrado moço era natural desta
capital, filho de pães francezes,

Pobre/ Bordou entrou para a discen-cia dsi, «Kseolsi iVaçioiial de Bellas Artes,
sendo discípulo do professor J. Baptista
da Costa. Não podendo, «porém, prose-
Ruir nos seus estudos, afim de con-
clliil-qs -Hoidon teve que abandonar a
Kscola. procurando 110 conimereio, du-
rante ires suínos, os meios de subsiste»-
cia.

A sua irresistível vocação para a arle
fel-o, eomtudo, voltssir a eiln, dedicar-
se, e -bordou, de facio, entregou-se á
pintura, exclusivamente, obtendo com
cila áquelles meios.

Laborioso, intelligente; c infsitiçavel,
o joven sulista conseguiu imprimir ás
suas prodireçõcs uma originalidade toda
pessoal, forçando a acccitaçfio dellas,
iCiu pouco tempo, n:«, verdade, as com-
missões julgadoras dos salões premia-
vam os trabalhos de Bordou; e a jui-
gadora da XXII Exposição (leral da
Escola,, realizada cm ipij, còhfeiiti á
eompusição Poesia da lardc, uma dsyi
mais bellas do ms^logrado paisagista
brasileiro, o prêmio de viagem á Eu-
ropa. Em março ultimo, Bordou viajou

ala por una- .para o Velho Mundo, para, especial-
-mente, Portug.-il e Hespanha, no goso do
seu prêmio, tão nicrccidumcntc obtido.

^--|E foi em liladrid, onde se achava, (|iie'"" a morte o surpreliendeu, ante-lioutem.
liordon deixa, nesta capital, a stiu

progenitora, «pie vive muna viuvez do-
lorosa e pobre.

UMA FESTA NO CLUB DE RE-
GATAS BOQUEIRÃO DO

PASSEIO
Na tarde de hotilciii, realizou o Clubdc Kegalas «Uoqueirão do Passeio umatlrahentissiiiio festival, para iiiaugii-rsjçâo dos retratos dos seus sócios be-nementòs, Almirr(nte Alexandrino deAlencar, o conselheiro 'Rodrigues >,AJ-

ves e o conde de .K.-ontin.
Todo o edifício do club, na rua de.Santa Luzia, eslava festivaiiièiite orna-montado c 110 salão de lionra, para o

qual deitava ttm palco muito elegante,
eslavr, cheio de convidados, muitas fa-unhas c sócios,

No saguão tocava uma exeellente
banda de musica da Mariulia e ainda
ahi se achavam as mesas onde deveria
serservido o chá s\os convidadotí.

.Na sala em cima, numa espécie de
caraiiianclião, fui executada a festa. A
um canto desss-, sala esinvsi.ni os reira-
tos a serem Inaugurados), sendo cobertos
pelo pavilhão do club.

Aberta a sessão, o sr. Alberto Tci-
xeirn, orado.- official, pronunciou o scii
discurso Os beneméritos, nllusivo á
inauguração, e, ao findar a sua oração,
foi a bandeira i-ctiii,.la e os rei ratos
appareceiam, sob unia salva de palmas.Antes de ser iniciada a sessão so-
leniie, o sr. Norberto ilillencotirt de-
lidou a assistência, dizendo, com hu-
inàitr tio numero Miscclam',,. internado-
nal. diversos episódios da guerra, .pas-
sados aqui, entre allemães e italianos.

«Depois de tudo, passou-se á execução
do progranima com o concerto. Eoram
ouvidos trechos dc operas cantados por
Nascimento Filho, -.Mario Pinheiro e a
senhorita lssi.bel Jsiynot, sendo feitos os
acompanhamentos pelo maestro Luciano
üallét.

Houve st seguir a distribuição de pre-
,r,iios das regatas do «Uoqúei-riio c de
lembranças aos inferiores da Armada
Nacional, que são instruetores- dos rc-
servistap «Io elab.

«foram taiiibem inaugurados os rcira-
tos dos membros da directoria -passada,
tendo fiilsido por essa oceasião, em nome
de iodos os associados, o sr. Xorbcrto
Uitlencout. !

«.Executado o prògriiinni.., foi servido |
o chá aos convidrjdos, isti.endo depois j
uni pouco de gyinnastica os srs. Jorge
Li «pes c hsigiba Novaes, que foram ap-
plau-didos.

U festival ícniiiinotl havendo anima-
dissintas dansas.

•mi-»

interessante conierencia
sobre siderurgia

Poi deveras interessante a confe-
rencia realizada no Club Militar pela
dr. João Fulgencio de Lima Jlindcllo.
lente de nietallurgia da Escola Militar.

S. s. tratou de assumpto de magna
importância, qual o da siderurgia na-
cional, emprestando ao seu trabalho o
maior brilho, pelo interessa e impor-
tancia dos pontos que estudou c expoz
com minúcia.

Num exordio muito interessante, o
orador fez considerações econômicas
sob.-e a explorarão de algumas das nos-
sas principaes riquezas meudlifcras, isto
é, sobre as condições de explorabili-
dade do cobre, chumbo, zinco, mer-
curió -e pyrites, estas ultimas empre-
gadas ua fabricação do acidó sulphu-
rico.

A siderurgia é o ponto principal da
sua conferência, e sobre essa industria
firma o orador theorías muito oppor-
tunas.'

.l)e'.cve-se pi\ -fartas considerações
sóbre a fabrica de Ipanema estudando
as condições naturaes dc que cila dis-
põe e apresentando, por fim, a causa
do seu fracasso.

Isso feito, coma quanto fizeram o
Japão c a Rússia, estabelecendo eo:n o
maior er.ílo tal iiidiisi»!a olficialmen-
te. aconselhando para nós a mesma pro:
videne-a, uma vez «pie pouco ou quasi
nada se pôde esperar da iniciativa par-
ticular. Continuando', o orador íe-/. o
estudo dos factores naturaes da side-
rurgia, dèlcndo-se etn consi-Iei-ações so-
bre cada liili destes.

Dos minérios, salientou o inangancz
e o ferro, argumentando baseado cm
dados interessantes. Xão se furtou a
¦referir á maneira -por tpic são taes ri-
qnezas exploradas no paiz — sem lu-
cro real para elle — l>eias empresas
estrangeiras. .

Quanto ao fer:-o, affirnia que as em-
presas exploradoras não cogitam da
fundação da industria nacional, ntifc-
rindo, entretanto, .pingues lucros da ex-
portaçíto, operação que, parece, é a sua
uliica preoecupação.

hV-re, èiii seguida, o .problema dos
combustíveis, expondo com minúcia c
clareza as condições -em que nos eu-
contrainos relativamente- a taes clciucn-
tos tão necessários si industria de que
trata, referindo-se aa modo por que po-
derão ser a?rove:iados o carvão de nia-
deira e os das jazidas do sal do
paiz.

Depois de evidenciar a necessidade
da fundação da industria siderúrgica.
como já alludira em principio, volve a
tratar da fabrica de Ipanema -o das suas
possibilidades de exito.

•Oppõe, dados os fins que se pre-
tende dar aquelle estabeleei»nenío, ar-
fltiinchtós que o levam a contrariar,
por uma questão de technica. o juizo
que faze;u sobre a sua capacidade.

Rèfere-sc á apparelliagèni do ^esta-bclècinieiito, siiggeriiidb .modificações e
niosiraiidosc apologista da elei-tro-Side-
rurgia. Nessa altura s. s. fala da fa-
bricação do aço uo Arsenal de Oucrra
desta capital, -e allude aos resultados
•muito lisonjeiros. colhidos pelo dr. Au-
giisto Uarbosa. na cidade dç' Ouro 1'ré-
to, com os fornos de sua invenção.

Ao tratar do fabrico do aço tio Ar-
scual, o orador se refere aos niagniíi-
cos produetos da Usina da Esperança,
«Hieait tem sido iraballiadosipelo iuiel-
ligente e operoso major Borges Enrles,
•para o fabrico de -projectis para a ar-
tilheria. Ncsle ponlo, apresentou duas
granadas eni corte, lima, modelo «la
casa Krupíl. e outra, fabriesida no Ar-
senal de Guerra, com o ferro puro de
Esperança, para ser comparadas pelos
•presentes.

Finaliza, depois de se revelar ardo-
;roso adeplo da clecsro-siditryisi. une,
a seu ver, é susceptível de grande des-
envolvimento no paiz. aventando idéas
sobre como deve proceder o governo
para o estabelecimento effcstz dessa in-
dustris'. pela erca«.-fio de usinas nos He-
•partsiinetitos da Guerra,.'Marinha e F,á-
liada Central «lo Brasil.

Gomtudo. cão deixe
<lr* visitai' u exposição de niovtiís T,o
Mobilier, á rna Chile 31 ; verificar os
preços e condições de pagamento.

A GUERRA

'A entrada da fonte dc C'piavó-
da, ua Dobrudja, recentemente.

Otcitpada pelos icuto-btilgaros

No Mosa e no Soninio
As «iterações estilo sendo pre-

judieados pelo mau tempo
Londres, ;6 —"?Ã7"]I.) - Cüiiiiuti-meado do general llaig:"Ao sul <|o Ancre, nas vizinliáiiçàs

do reilucto de llohenxolleni, aetividade
da artilharia inimiga.

Bqiiibardranios vários pontos impor-tantes das linhas adversas.
Apezar do tempo, que continua im-

peluoso; os aviadores ingle.es presta-iam efficaz auxilio á ãrtilharin, corri-
gindo-lhe u direcção dos tiros.

«Durante o dia perdemos um apparc-
lho.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

As iropíis dc von. Falken-
liayn juntam-se ás de

Mackcnscn
Nora y.„l.-. 26 ~ (A. A.) __ Ra.diograpliani de }j,.rii.,i coiiinmiiicaiido

que as tropas ,le von «Falheiiliayri ope-rsii-am jitncçSo com as de von ÍLielsen-sen, segundo ali se aiimincia oíficsal-mente.

Os alliados oceupain Xisopolo,
1111 Miiieiloiiiü

Londres, 21, — ,-.\. \,) _ i;,„a „otilomcial envinsla de Salonica infonua'Jlr,c °,s 1!."lilíl"«í. 'iuc esiio operando na-Maecdoma, clieguram a Nísopolc; oc-cupando-a.

Nas linlias italo-anstriacas
OS ITAlilANQS IIIIPKÍ.V.ILM UM

ATAQIK i)(>s AUSTRÍACOS
Homa,, có — (A. 11.) — O ultimo jcoinnninjcado official iinnuucia que as

tropas italianas repciliram um ataque I
inimigo na direcção de Sano,

Xa zona do v.-ylle do -Adigc o na lia-
cia do alto Asiieo observaram-se gran-des movimentos de tropas austríacas, os
quaes forsi.nl obst sidos .pelo fogo da ar-
tilhsiria italiana:

Os nossos syirntilaniis puzeriun em
fuga unia esquadrilha austríaca que lati-
çiui bombas cm Agnedo, Criguo e Pri-
niolano.

VMA XOVA ASSOCIAÇÃO

A CÂMARA DeIoMMERCíO E^ 
INDUSTRIA HESPANHOLA

Esteve muito concorrida a grande re-
união da eolonia hespanhola, realizada
hontem, á tarde, na Sociedade Héspã-
nhola de Beneficência, á rua «la Consti-
tuição, para a organização da Câmara
Official de Commercio ç Induslria lies-
panhola nesta capital.

O3 trabalhos foram presididos pelo
sr. Garcia Jove, ministro da llrspaiilin,
secretariado pelo sr. Miguel KspiniVs y
Bosch, que actiialnicnte exerce as fun-
cções de cônsul interino..

! Os trabalhos íoiani iniciados com a
leitura do relatório dos trabalhos pre-¦liminares, para a installação d.i nova
associação. Concluída csrsi leitura, (o:
a assembléa convertida rm collegio vlci-
toral para a eleição dos membros da
colônia hespanhola que deviam consti:
tnir a nova ãggreniiáçãõ, líltabclcceu-só
por essa oceasião forte c acalorada dis-
cussão, devido a unia preUuiinar levnn-
tada .pelo sr. Samuel Xtincz, q.ic ilida-
gava se deviam scr votadas pessoas au-
sentes á reunião c que constavam da
indicação apresenta Ja pela junta pro-
visaria;

O sr. Cónstant:nh Siqueira de Riba
eonibsteu essa preliininar, A eólohia
desejava trabalhar jielá obra iiiici.rla e
por isso nenhum liespanliol seria csi-
paz de recusar os seus serviços si Ca-
anara, nao encontrando justificativa
nem para as palavras nem para a ani-
tude do sr. Xunez, a não ser na egóis-
mo de alguns dos compatr'ot.is prc-
sentes.

-O sr. Samuel Xsificz voltou ú tribuna
para lamentar .1 altitude da presiden-
cia, que conscilia sile:icioiam«:-.-.e que
o sr. Constantino de Itiba o offendessc
nos seus sentimentos patrióticos.•listas palavras despertaram geraes
protestos da assembléa, que procurou
assim dar uma prova de consideração
c apreço ao seu presidente,

O protesto 
"ma:s 

vibrante, formulado
pelo sr. José Fernandes! Gonzalézí em
termos enérgicos, obteve stpplausns da
assciiiblca, o que motivou a retirada do
sr, Samuel Nuficit do recinto das ses-
suo1..

;Scgiiiii-se a volação, que recaiu nos
seguintes nomes, para -a constituição da
conunissâo: d. Jo«>c M. Amoedo Doníiit-
guez, d. Jçronimo llcllo Riv-cra", «1. Vi-
etor M, Ualboa, d. Pedro Biosca; d. José
Blsuico Ameijeras, d. José Bouzas t'.on-
za'i-2, d. Silvestre Campos, d. Knrique
Caries Ortiz, d. José K. Carreiro, .I..A11-
tonio Castro, d. Manoel Castro Goitza-
lez, d. N. Castro, d. lidiiardb Costa
Mregòícs, d. Kvarislo pàiuingiiez «Sou-
to, d. David Duran, d. .fuan fístevez
Vítsqttez, d. Casiano L'ernsiudez y Al-
varez, d. Venerando Verii.indez y Al-
vare;;, d. José I'crnandcz Dòiniilgiiez,
d. Camillo 1'eniatidcz Carrido, d. José
1'eniandez Gonzalcz, d. Alfredo l''igue:-
ras, d. Juan Galei Sola, d. José Garcia
Barbeira, <!, Manoel Lopes Molin.i,
«1. Nicstsio Mnrtínez líernandez, d. S.
Marlinez, d. Júlio llediua, «1. Juan lfr"an-
cisco Moreira Gonzalcz; d. Manoel L.
Vardellsis, d. Gabriel 1'erez, d, Antônio
Aurélio Perez Gil, ti. Kiiriquc Perez
¦Molina, \\. José 1'irazn. d. Praticisco
Piiigdomech Colon, d. Ctisiniiró Santa
Maria, «1. Manoel Senin, d. José Vaz-
quez Ferro, d._ Francisco Vidnl «Cnuí-
nas e d. Joaquim Vivas Martin,

Só XA CASA I»OHlV(í|Tl«:sK .JOM'
íiua Asscniblcál .10 — é que so eii-

conlra manteiga fresca mineira supe-
rior; irilo, 3?Soo,

O CAMPEONATO IT0.T8Í
O Botafogo empata com o Fluminense e

o America vence o Bangú
O

chuva, hontem, enndescendeu comveteranos adversários de desporto
que sao o Fluminense L. o Botafogo.Ha algum tempo que iá nus halíitmosa assistir
debaixo desse
modo que nos õbrigii ,.o uso do prosei-

ou d.i
liontcm

os

que ja mi!
s jogos esüre
lèinenfo menos

que nos
yalivo <lp cbapéo de cltüv.•le borracha. Xa tarde «le

mya-
llllilO.I,

com-

Varias noticias'

M:

eoninieiirslador João Keyii
.-. agradeceu ei;ua-linénte s

«.!¦! <:. Goiiies Barbosa,
r.s paiiiívr.is üo *r. Accitüio

tda mais hí|vwulp a tratar,
rr.corrou íi ..cs^rin.

lido 'le
s pala-
fazendo

I cite: ;
o presi- ¦

MOVEIS A PRESTAÇÕES
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M. GOMES DE ANDRADE
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1 A Pastelaria Paulista
llip ! llii> llurisili !

IIAXH1«;.\TÍCÀ !
A

tora

NOTICIAS DE PORTUGAL
IMboa, r«. ( \. 11.i

ua còminefcial Pinto Alves, ;
«le Cainitú Pereira S Pinto,

I fabrica de pasteis denominada Pa.,-.
| rir. Paulista, inaugura amanhã, íis 5« ras da tarde, o seu novo estabeleci

ulil.i
A. II. 1

•ar:,i 4

• O çapili
ítv, unia

.Setúbal,
ai.-.isu'Ti'.í;
-• U depulád.o
oit-sc ao regi-
como capitão-

In
Sá

lustrial, na avenida Salvadorituiustr
a.

>H A INDEPENDÊNCIA
MOVEIS

RUA UO THUATRO N.. 1

¦> —

o\Vis r Só piVdc -. ciider cm comi
ções vantajosas a firma Í,KA\- I
IUSO .UAIíTINS * O., nta do

Ouvidor «33 e 93 «• nos antigos aríuazèüs
tua dos Ourives ns'. 39 a 43.

INSTRUCÇÃO Mll.lTAli

Os exercícios hontem
realizados pelo

Tiro n. 7
Com o èffectivò de 3S5 atiradores,

o Tiro ti. " fez uma marcha de guerra
do quartel-general á Qüiiifá da Jioa
Vista, nn miidriigadsi de liontcm,

A' meia-iioiie, partiam da easèrna do
7 03 exploradores, ipie. eram seguidos
•pela testa da còhiiuha e pelo grosso do
lialalbão. Xa Qniiita', tora-.n destacados
para o morro do IVlégrcipho, escalões,
«llie se carréípondiiun com o resto da
tropa por intermédio de sigiialèiros o
cstafetsts de ligação, t) lliciua desenvol-
vido pelos atiradores foi o seguinte:
serviço d'3 seguran«;:t etii n-.:irclia, ser-
vii;o dc st.£uva_K'ii cn estação, ,srwii;n
de ügsi.fio. ;híiíísh-;';o .de distancia e
cw-eroicio (lc c.omííatc.

I.) lialalbão íoi organizado coin as a",
í". õ" e 7" iurnias dos candidatos ao
o.vjnie para rcsen:st.-ss do J-.xerciio, por
estarem as outras turmas escaladas pa-
ra fazer exercício de tiro de guerra,
na linha de tiro, exercicio esse que só
terminou ás 5 horas da tarde dc liou-
tem.

O exercício de combate íoi feito sob
a direcção do inslructo.r do tiro si. 7,
que. era auxiliado pelos officiaes ati- i
radores, reservistas de 1908 c 1009. |

No próximo ciez de dezembro, 01
batalhão do tiro ti. ;, com todo o seu jeífectivo, seguirá para Santa Cruz,
afim de fazer combates simulados entre ,
as suas companhias de guerra. ]

'mim « * > 
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Tiro Naval Ãluilranté Barroso!

qvv/j i)Kii;.\i)i:n a i-ii,iia

E saiu seriamente amarrotada
1'rançisro Fernandes de Oliveira, ou

melhor "Chico Uarullio". é um indivi-
duo que, como o seu nome indica, é
dado

I barulho
« costuma
I «le rua
! Costa.

•llonlci
üai.Jo".
ra da C
correu «

yálentias.
sempre,
algumas
era .t.ci

Elle gos
para

« enxu;
I,uizá

Uma prova de viulios nacionaes
A delegação brasileira da Associação

de Propaganda Salilréira da Chile rca-
lizòa antc-liont-etn, na coníciiaria. l's«s-
choal, unia ¦prova de. vinhos nacionaes,
provenientes do vinhedo «lo nr. lloonc
«le Cau.v, do municipio dc S. üotuingos
do 1'rata, e:„ Minas.

Para -este fim, o dr. Cl, Medina oífe-
receu nm "lsincli'' aos roprejuuiíl 11 tes
da iniprcnssi, durante o qual foram ser-
\idas todas as espécies de vinhos. A
cíula uai tlo3 convivas íoi -entre1.'.:,; ujii
cartão, onde se solicitava a designação
do vinho que mais agradara. Keccbidõs
os voto.-;, verificou-sc que o vinho sem
adulia.ão. marcado com obrèa aniarell-a.
ohtivcra nm voto; o vinho coin adtt-
bacáo íiieoin.p!etn, designado com a
ohreia. -azul, obiivera cinco \uíns, e o
vinho com adubacã.i conipleta, -ntarcadò
com a obreia verde, obiivera oilo vo-
tos.

Durante o lunclr'.' falou o «Ir. Dias
Martins, director do ser\:«;o de «agri-
cultura e representante io titular des;si
pasta, quj brindou a Assoeiacãn Sali-
írfir.. e oá srs. Ií. Ma^er, jitíio V^sler j

e dr. ti. Medina, Jesejaiido o pro-1
gresso da sua industria de vinhos na- ;
cionaes, agradecendo o sr. Mc.lina. que j
declarou que o fim desla prova eni
demonstrar como a qualidade do •-iulio
pôde ser influenciada -por uin.1 aduba-
cão racional.

I.IIUAIM) COM OS IIATISDOKKS i
Ml. CAJtTKUtA.S

Foi no çütc.ri'0 c ficou som a |eiii'l«.'ii'ii I
O sr. Alfredo Borges Guimarães,'

despachante da Alfândega n residente)
á rua Affoiisu Penna, foi lioiilciu ao I
enterro Ac nm a.iryu, que residia, ú ruu I
Santa Alexandrina.

Uni larapio aprovctlou a ennrn.-sãrt Ao !
momento é roubou ;t cíirleira «tio ='¦. '
lluimarães, carteira ..-sta que continha
papeis de importância, duas cautelas «;
cena quantia eni dinheiro. i

U lesado procuro,! a policia do ij'
dislricto e aprcsenlon ,t sua queixa.

AS MUXIÇõMS li Alt.MAMKXIOS
qi;k o Aj/Miiu.vru mu

POURXIii' ÜXlüK DA GKKCIA
Nova York. 25 «- (A. II.) _- 'Pele-

grainir.a de Atlieiias infoniiii que a pri-meira entrega de armas reclamada petoalmirante 'Du Fournet, coniinaudaiito da
esquadra íratico-ingleza do Méditerra-
nco, consiste em dez -baterias de 1110:1-
tanlia.

Xo caso de recusa o almirante Dn
Fournet tomará uma resolução decisiva,

As tuodificufõe.s ministerines
1111 Alleiniiiiliii

Londres, an — (.A. A.) — Por lele-
graniiiias posteriormente vindos de
llayu, dando noticias das modificações
iniiiisteijacs na Allciiianlia, foi ronfir-
niada a nomeação do sr. Zinnhcriniiiin,
que era sub-sccrètario de Fstado daí
Rcíaijões Hxtcriores, para ocoiip.tr essa
pa.sia comp ministro.

•Pára os logares dc suh-secrétarios fo-
mar nomeados os srs. von der Buclt
<• von .Stiimm, ficando assim confirma-
das sis noticias que tinham sido a esse
respeito propaladas.

Os irulistns gregos uno querem
que se.jn iiitilliadii o uiuute

Aüiuctos
Londres, 26 — (A. A.l — Telegram-

mas «le Athcnas coiuniunieam pura aqui
que os realistas gregos insuflados por
agentes alleináe? e secretamente prote-
gidos pelo rei Constantino preparam-se.
activaiiienie para impedir que os allia-
dos ariilheni o monte Adinctos,

l"m protesto ilo endeul Mercicr
eiitregiK! 11 von Uissiux

fur/i, 26 — (A. II.) — Us jornaes
informam que o cardeal Mercicr diri-
giu a vou llissiii;.', governador allemão
da Bélgica, um novo protesto contra
os crimes tino as autoritlaJos gormai-i-
cas ali estão cominetléiido a-clualinenlc.

A deportação dos civis «ias regiões
invadidas da Bélgica e do nono da
França também causou grande indi-
gnàção na Suissa.

O Grande Conselho de Xeuelititel c
vários deputados socialista» approva-
ram tuna moção pedindo ao Conselho
Federal que proteste contra o facto
I-èrtiiití. o governo allemão.

Xo Vaticano parece que também não
caiiâou boa impressão a noticia ilo
procedimento dos allemães na l!e'giea
e. na França, a julgar por um iclcgram-
ma de K0111.1, publicado 110 Echo de
Paris, e. segundo o qual o papa ia pro-
lesiar energicamente no próximo Con-
üis.oiio.

Seduzida e abandonada
Unia menor dc iíí annos, de nome

Celeste: appareceu liontem na 2' «lele-
gacia auxiliar, toda chorosa. pt-«v.ira'.i-
do falar ao dr. Usorio de Almeida. A
autoridade ouviu-a, Contou então a
menor que havia sido seduzida pelo
capiião Magno da .Silva, residente na
estação da Olaria, apresentando já sytn-
piomas de gravidez.

A aiiloridu.de inuitdoti-a a exame c
abriu inquérito sobre o facto.

¦*•»¦

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dcp.: D-rog. Pacheco — Andradas, .15
 —« m »m 

Os progressos
da seiencia

Eram surdos-mudos
Hoje falam quasi tão

bem quanto nós

•apa

.. 
.... ......,, ,1V, iniim ;i naoouve_chnvit. Fm compensação; pais-.que nao abus.tssemcs no conteiitaiiieiiio

produzido por essa especial attençãoda «Providencia, das bandas do Coreo-indo o vento soprou rijamente e «la-
quella gigantesca garagaiita hioíifaniibsa
so amainou a bufada poeirenta quandotio terminou a partida de segundosftcauis". Neste embate, que se des-enrolou sob a direcção do sr, PauloBuarquc, digno niciiihro da conimissãode tootball da i" divisão da Metropò-mana, constatou-se a victoria do Uo-tafogp pelo "score" ,1c 2 "goals" a 1.Ambos os quadros hõuveram-se muito«cm, sendo de .Jestacsir a acção -le
l.mmsitlocl Coelho Nctto, exeellente
lauto iiòs.ceiitro como na extrema deataque, Costa, muito bom ineia-esquer-
da, Sylvio \etlo, o ••centcr-half doshçadiiigs seguros, l.éo, o valenteineia-dircita, Nabueo. iiitèliigcnte noceniro dos " forwards" e, muito principalmcnte, Catão, que, rprojiositádamen-
te deixamos para o fim. O novo " kec-
per do Botafogo jogou cxlraordina-
rianientc, podendo dizer-se que o seuc.uh deve a elle, em primeiro plano, atuiiRintica victoria alcançada.

; A estas horas, o -bello canino despor-uvo do Muminehsc achava-se notávelmonte concorrido c os espectadores
auromando as agruras da tarde de es-110 com o abanar nervoso de leques,ainda mais se movimentava 11:1 aneiude presenciar a importante partidaprestes a ter inicio.

Como suocedera 110 encontro de se-
gundos "teams" e como, aliás, acon-tece em quasi todos os jogos, o juizescalado pc-a 'I.iga não compareceu.

Lin juiz não apresentar-se si liçanao é nada de extraordinário. Quandoelle não falta é que é de levantar-se aslimos ao Céo e invocar da perspicáciadivina do motivo de tal excentricidade,
-Nos tempos que correm é uma temeri-dade tomar do apito e correr na gra-ma dcante de um publico- que perdoadisparates dos árbitros de fora e

o mais leve dos erros dos

^^m!mm!!mmm*mmmmm*mm*m m
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O mudo José Dçvriale

O dr

A' venda na Livraria Gahiicr
e (Mil outras livrarias

fi
1

Reservistas .««
Londws. 26 --

aqui ijuc dez mil
csiãb provendo .le

¦¦ ¦» »
11R.

•egos sirmnni-so
!.\. A.) — Sahò-sc
reservistas gregos se
armas e munições.
m»>»>m*.

de armar
Itíaüiiiig'';
ar a pelle |
Vieira

CIMENTO
d.t

(üllIlS, Í 11 •
(tloz. —

Alpha- americano. — Tdcplione
bSÍ, ('1-111.—Ií. Sa1if.11 Luzia -Oií

 PAULO PASSOS & C. —
a1»ja m UM,

ma-n, grupo ^de operários c funce;'¦ do Ministério «ia Marinha proje-C •¦ -'-C -,'¦ ;;••:.. .><u';ej.l \o Ac »TVO» 00111
* :,":" ''«'a !"-:,:':.; 1). que íicaia an-:
Brxa aquelle Minstcrio, dando a.sim:»m :a nüi» sia imfx im#pj__ i re«ervi 1
*v.-J. . I

11 "Chico Barilllfa" estava "ire-
quando sua sn^ra. l.U-iina Viei-
;s;a, coiidoendo-sc de sua~íi-lha,¦m sei auxilio.

Mas Idalina saiu-se mal com a sua
intervenção, porque "Chico Barulho'!,
enfurecido, se virei contra ellu e deu-
llie uma tremenda sova.

Idalina íicou com diversas contusões | careta

OS L.lUUúliS 1)11 CHUMBO

cabeça ferida, por • te pa-

Mais mu presi) om flsi.ur.-uili'
Pela policia do 20° districto fói hon-

tem preso eiii íb-.STaiito. -\nr.iiKO «le
tal, quando procurava roubar canos dc
cinitiibo ti.i r..i Sá, nu Piedade,

Antônio eslava munido io. -uma pi-trabalhando desprcoccupadaineil-
conseguir

df
arrancafpelo rosto e cor

ler sido atirada contra a parede. \ cncansimento de gvir, quandoKls.lina foi med:ca.la ua Assisiçtlcia rado por uni policisil <• r..ud
e seu furioso genro foi pre»o e autuado :a delcgwcfe do 20o, O
em flagrante. — 1 dia jnándo. autital-o

cir. íil do

C01U11I

/¦

% .100
de God.fredo ds Alencar

1'lliuia obra Ju João «Io líio
Preço :J$0OO

¦ « •»»» 
ii' riti-cisí) r.víi.vu

Carteiros addidos que não rece-
bem lia cito mezes

Causa lastima o estado de penúria!em que ro. debatem os carteiros addidos j
I dos Correios dc S. Pauio. Lr-scs pobres j
j funecionarios. que tem a sen cargo I
\ enormes responsabilidades, ha oito lon. !
| gos mezes não receoetn 03 seus venci- :
I mentos I...

lisses liomens têm familia. cuja nianii-
I tenção não podem adiar, o o' recurso
j do credito já falhou, porque os com-
I merciauíes suspenderam os forneci- !

mentos; c. portanto, dolorosa a situa-1
; ção eni «sue se er.conlrsiiil.

Já que o djreçtor dos Correios não J• liga iniporiáheia .-.os seus subordinados, '
«que o ministro ia Viação e sen s::pe- i' rior hircrarchicò eliasue .1 «i o caso.

resiilver.do-o íirgenícsnente. Terá prati- |-; cado s. ex. um acto de justiça c de c.-.i- !
1 [rijado c ao mesmo tempo um ensina--•-intento a quem tão pouco caso faz das!

1 fiiucçôes de que o invés.iram. . — .

11:
REGO MONTEIRO.

e dos olhos. ; dc -
M..!s. «ias ie-
Hembro Su

04644)
•  1 m * mn * ^ 

1)K MAlWn)

O represeiitanto ile Aff.iusti XII
i «os fuueraes dc l-'riincis:,.i .lus,*!

Madrid; 26. U. II.) — O infame
I Fernando, priilcipc «i.t Bavicra, partiu' para \'ienn.-i afim de representar o rei

Affonso nos . funcraes do iui-pcrador
I Knviiciscõ Joáéi

SOHTKIOS
em 29
corrente

Prêmios pagos:
44I:347$S00

P.rasil Silvado, professor doInstituiu dos Surdos -Mudos, desta capi-tal, que convive entre esses infelizes hacerca dc quinze annos. acaba de conse-
Btiir-.unia coisa considerada até então
quasi «inpossivcl: ísízer um surdo falar.A demonstração do seu perseverantetrabalho acaba de scr feita puhlicanien-!«'. tm uma grande sessão que se reali-zou na Hs-.-ola Uciiiingtoii, ú rua _etede Setembro.

O dr. Urasil Silvado escolheu, cnireo? quarenta e cinco alumnos do Insli-
tuto, apenas oito, prompti-ficando-seaçri-

; sniar-lliès a ler sobre os lábios e a arii-
! cular palavras. Dia a dia foi habitililildo
j os alunmos a e?se exercício «.- os rcstll-
I indos não sc fizeram espetar.
! José Tatneirão, de 18 annos. que ante-

hontem partiu para Minas, já falava rc-
gularntente, e Mario Dcvisate, dc i.| au-
nos, filho de José Devisate, lambem tala
muito regularmente, tendo apenas dois
ant)os de curso rcgiilar.

Assistimos ás provas, a q:;c o surdo-
] mudo foi submettido, e não occultainos
I a grande impressão que nos deixou a
i emocionante scena daquclle iiiteiligcntc

menino preso aos lábios do seu professor
j e dos assistentes que o interrogaram,
1 respondendo como se ouvisse perfeita-I mente...
I O dr. Brasil Silvado, tomando paralhenia de uma cònvcrsVtçãò uma palia-

gem do pintor Annibal d- Mattos, inter-
I rogou o sur.lo-m-.iJo c delle ou.iram os' assistentes a descripção do referido ijuti-
| dro.
1 'I menino escreveu depois rm um

quadro pr«-:o i- respondeu ás perguntas
! as mais difficcis. feitas pel.i nos-j"

panheiro Sotiía I.nntindo c pelos srs.
j Frederico Lima, Artliur Lopes c muitos
i outras pessoas, entre os quaes se etlcon-
1 travam muitos médicos, demonstrando

os
não tolera
patrícios.

Seja_ como fõr, o sr. Sydney Pullcn,
,cni cujo critério e competência toda a
gente confiava, teve outra coisa maisseria que fazer, ou seguiu o conselho«Je sua ponderação para não ir á sededa rua Guanabara na qual inm-degla-
diar-sc os quadros rcpreschlalivòs doBoufogo e do 1'Iuniineiise.

l-'oi nomeado o substituto sr. Romeu
u Ambrosio,

Dcsile, o começo desta temporada
que e sina do Fluminense não dispor,
eni suas provas, dc juizes que não se-
.111111 escalados si ultima hora, Ií, quandolhe não fornecem o pralo das actua-
ções «i la minute os juizes comparece-
dores tornam-se <í la diablc em suas dc-asiles, como, por exemplo, o da rc-rente peleja effeçlitada eom o Bangú.
I-,' unia verdadeira guigltc qttc persegueo primeiro -campeão do Kio dc ja-neiro,

Ainda, liontcm, verificou-sc esse fa-cto lamentável.
P- sr. Romeu d'Ambrosio, «pie, pon-do de lado senões inevitáveis, fora um

juiz competente até que cerca de quin-zo faítavam para o termino da pelejapara não desmentir a infelicidade dasautoridades que julgam as partidas dol'11-.uiinense coinmeticu o grave errodê não maivar cm favor deste club um"penally-h-ick". ao estar o "score" or-
cado 110 empate de 3 "goals", rciiran-
do sio mesmo uma opp.ortuuiciade le-
gal de obter a victoria, opportunidade
lisamcnle adquirida. No enuatito, por
çnsejos scnielhanles é que o seu va.
loioso adversário lograra emparelhai-
com elle, adjtidicando-sc de dois "pa-
naltcs" e um " free-kick" «me lhe pro-duzirsitii dois "goals".

Accresçe que o juiz. 110 julgamentoua panida, usou de dois pesos c duas
medidas. Ao marcar um "-pciialty"
contra o Pluniinènse, elle attciidcu no
juiz dc linha que o assignalara. Ao
repétir-se a auoiiiialidside contra o
Botafogo, o sr. I)V\nibrosio desprezou
esse mesmo juiz de linha em inlerven-
ção perfeitamente -egual si primeira,Porque? Longe de nós pôz em duvida

ja imparcialidade do "referee". Cre-
j mos, antes, que essa anormalidade foi

de\ida tão somente á satânica iufltten-
ci^a dos fados que perturbam a actua-
ção dos juizes dos jogos do club du
i-ita_ Ouanabara. Xão lhe podem fugirI

Estes comnietitarios que vimos 'tlc
fazer cm nada devem cm panar a "per-
forníance" attestadã pelo quadro qne
leve a honra de representar us glotio-
sas cores alvi-ncgras.

Ü conjunto do Botafogo, cujo -pape!
no. retorno do campeonato vem sendo
briihsuíie,. agiu techuicaniehte dc fór-
ma a ratificar o alto conceito que dei-
lese faz. Se o primeiro meio -tempo
foi (: oravcl ao seu ánlagotiista'. que
tomou o bastão da iniciativa da dispu-
ta, d segundo ihe pertenceu quasi to-
[aüiiiénte, tendo sido apertadissinió o
cerco em que poz as derradeiras linhas
deste.

Xo Fluminense, Walfare dcstacoti-ie
no ataque, mostrando que ainda é o
extraordinário "ccnter-ifonvard" 'da
nicmoravel quadra de 1913, em que n
sclccçi.òúado do Kio de Janeiro leytjn-
tou as sitas mais dccanladas conquis-
Ias. Comqusiiito fosse geral a crença
ed que o grande "forwàrd" nunca vol-
taila a dar o que dera, Wclfarc çvi-
deliciou, liontcm, o contrario, dirigin-
do a sua linha proficiente e corajosa. :
incute, lira o admirável iogador de ou
trás eras I

As figuras de Aloysio e Osny lovain i
íis que mais iiiipressiotiurãui os as^íá-
tentes, 110 quadro do Botafogo; O pri-
meiro, na offensiva, c o segundo, na

<>i_nosíos_ ji/z-cs devem .tílenli- mini
conscllío muito pratico que uns -ií. ("mil-
Irrmo A. Jordiai, o a-famado juiz argên-
liiiio;

l")i:t elle qtre, .intes de applic;-.,- um.-»
pciiifilinile o. juiz (lêye-esperar uni se-
gur.-.lo, isto é, o tempo sufficieníò pai.-»•dizer, por exemplo, " mil seisci-ntols o
ciiicoMita e do:'s", afim -de ver sc o jo-
g.jj-or que vale ser fáyoreanlo com si
V-i-t:.-! ecusegue o sen intentai

Jqrdán refere-se ao "penalty-lilc!.-,*
quardo -dsi .este conselho, insts dieve-se
eslendcl-o ás mais penalidades :ias im-
iiiedisições «Io "goal".

K accrestèiita: "De certo que não
oeve-ni ,0 juiz {wrniiu.ir. que o jogo pro-siga st-iii- (|tve se pi«s.*e mais tempo que o
inenei-oiiado. V,' tiucstãò de um instsuv.e
«' nada mais ".

Deixemos cieis, porém, ,''e eiisiiitinien-
tos que uos manda a norabüidade «i.ii
«tenra¦ «do sr. l-oguet e proogiinioa ua¦tlosjrixão Uo ji>íí'.\

Miam d.-.vorrid'os 17 iniiiulos
inicio. O Plttiitl-nct.se, asstiiiiindo
f-.-usiva, ipassa a bola par,-i Wcif:
entra Llecidido; pela nicia-cs!iiiei\'s
dos lances que caracterizam a su
cia, e. centra vigorosamente, coi.-
fronte doa "iluchs" inimigos,
emenda o passe e marca o 1" '
d'ò Flunúnensc.

A reaicçáo Jo Botafogo não se faz è.,4.
peiár. Ba-starsini-lli-c 4 minutus para.
obier o "goal" de empate. Aloysio
corre com Vcuditiho pelo centro o. pas-
siindo por entre os "backs" do l-'ituni-
Beiise senta ciiviczado. Marcos não pôde
itfeicr o golpe, qtn) rejnitaiiics itidefcti-
savel,

lia um ".cnnner" de cs-i:la um do».
pcirtíÚQdf que iittam á -p^iríia- pnr:L dest*-
quili-brar novamente a balança paia o
sen lado.

Neste intento foi mais liem sttceedido
o Flutui-iieiise. Dez ninuVos se passaram
do ponto anterior. Welfaro o Ksu.r-
.leccuiiiiiéttcni pelo centro do terreno._O
primeiro abre uni claro pelo qual se in-
troinctte habilmente Raul, adquirindo .»
si" "í?oal" «rle siiíts ^òreü.

Ambos -os clubs deixam escapar hoa*
peticist

do srtt
1 a .«f-
.-re que
51, luva
ia peti-
«aiido a

Couto"¦ goa'."

oecasmes para por em prova
dos " l;e<-'pers " antagônicos.

O primeiro meio:teiiipo concluo com
a victoria «do Flunrncnse por _• ponto»;
* 1.

Acli.ituo-nos, agonsi, ua scgniid-a partfe
«ia pugna.¦Aos 3 tuinulos de acção, depois de
Raul ter -perdido, deante do "gos.l" op-
posto, 11111 oentro d.e €elso, o Botafogo
pratica, emi recurso, um "corner", Cel-
so baic-,i ealeul-.idlMiiente. Como rece-

j>e o "l;icU" com o Indo ida cabeça e eu-
caminha-o a«o cau-lo esquerdo db "goal",
ina-rcaudo o ^" ísonto «tio Ifluminciise,
ponto que fwi o mais -bello «!a tarde,
adquirido em eslylii impaeciivel.

¦l3ouco depo;s, premido pela avançada
do Botafogo, Viciai Paz um "liands" na
área dc "pciialty", O juiz manda tirar
o "hich" de punição. «Onny leviinta .<
2" "goal" «lo Bof.tfogo. Quão longe j.i
v:«e n época da crise dos penallics!

Dahi por «leatite «o «llòtafõgo doaiina
o "team" adversário, pondo durante lon-
go tempo em perigo o "goal" confia-
do a 'Marcos, que tem ensejo de pin-
I«oi-cioii;'.«r aos aficíonadOs extr.iordina-
rias rebiitidíis.

-iNIsiis 11111 ".penally-kick"! D«\sl'.-t vez
fora l.ais o seu autor. A- vigilância «lc
um dos juizes de linha não «deixara
¦passar a falta: uni "hamls", Osny b,-,
te o "plaee-ldd;". Marcos, porém, sob
enijiiis-listica oração, defende-o com um"shoot",

O Botafogo é persistente. Hs srtis".fõrwãrdls" continuam ,11o cerco «pie
cuiiprciiendierani.

Uni "foui" dc Viíial concede .10 Iln-
tafoito uni "-frce-lcick". Vadinho 'Mio-
ta-o" com v.iolenc;.a, passando a Iwbi
por \',ií\\ c 'Marcos c aninhando-sc no"gnul" do l'ltiiiiiueiife.

•haltavain ij mi-niibs para i.inJa«r a
prova.

O Vluniinense esforça-se pata desfa-
zer o empate e ataca o "goal" tnilagó*
nico.

Mra-lhe necessária a victoria para ar-
ranoal-o dessa iiisiipportnvcl collocação
que é o ullinio i-ogsir da tabeliã do caiu.
peónalò;

Xesta altura ha uni "han.k" de Vil-
lava. ,11,1 área de "pcnstlty", indo di-pvis
a lula ao "cornei-",

Já nos referimos ai este episódio no
inicio destas notas. O juiz deixa <!<¦
conce.lir <i "¦penally" e aílestá a stu
confusão maudando tirar tan "goal.
hlclc" quando, dailo o "pciialty" como
ÍJio.\i_)icníc, soluaria o "correr'*.

Com uni ultimo "corner" do Bola--
fogo, 'termina a exeellente peleja, qui-
pôde scr tida conto das mais bem «lisp::

tc tem jogado neste cam-

I" -..le

lad.is que
pconaio.

O movimento do embalo
symhciiizado da seguint«e f. ... ,
Saida, B«otafogo
i" "goal", Klimi., Cot;i'o . . .
1" "goal", Boi., Aloysio ....a" "giKd", l?lum., .Kaul ....
Meio-tc.mpo

| S.aiila, 1'lujiiriiense
3" "goal" l-'litm., Couto ....
-¦" "goal" Bot. ("penally") Osny

I.l". "goal" Bot. ("ío-.-.:.") Vadinho
1'Jiiiil 3x3

I '.) 'Ilotstjfogo fez 5 "éorners"
1 b lumsuen.se .1.

Com a brilhanle victoria «di: 1
solire o Bangu', o Aincrica lin-iu

|o seu tiltilu de.campeão de milA prova realizou-se 110
j America com t, resultado
I America venceu em a-mbos

por 2 x 1 uos primeiros e
segundos.

Coni:nciii'orn.ndn a con<|ii-pcotisrto, ,j Atitericsi, rcalizi
uma gran.le passeata etn tititoiiVovtV.

ÇiUlipo «
seguinte:
OS "lltlllls

a 1 it.

do

•I

linxovii liara 1,,-itiii.
.'««'.s |i.,:..èíiinnfit A*i
c variailü

Po
do

VM.V 1KST.V COMO POUCAS

K fui <1« novo para o xadrez
Quercílòp festejar a sua saida da

Casa de Correcção, onde cumpriu inna
pena de sete mezes por offensas physi-cas, a ;irtfa líiiteiiia iMarin da Concei-
ção _msolvcti bebé«-«paraiy ã vontade.
Assim, em todas as veadas; Isiteiii-á -a
bebendo uma diisc. tité que ficou com-
;i.í*;;Ln;?n_.: _ui!iiriaü;.j;i,

Xcrse estad», eif.ri.it ella .1 aggredir
uieáq mundo, e a ccisa acabou cotu a
s:«a priião,

A festa, por isso. foi terminar n
drez da delegacia do 23" distrUçto.

ífrande \- í \-a c í < i a d t. e iiitcljigencia.
lin foi apresentado 11111 exemplar
Correio da Manhã, e Mario Dr-.iaii'
Im uma noticia de policia e explicou o
contendo.

O? assistentes apresentaram ;.o dr.
Brasil Silvado muitos cumprimentos pelo
resultado conseguido.

Mario
«ate, que
ãcus tres

Declare
por min «
quando
aprende

¦ o unico filho dn
nasceu assim dei"
irmãos são p^rfr-íof:,

.1 que nunca mais ha
a, portui-t sente írran<

tala e r.s«o quer c-s:

casal Dn!-
«-1-.050. ÜS

tis falar
pnszcr |

ecer o .ps-

defesa, conduziram-se magisírahiieute
a si e aos seus companheiros, ciiiprçs-
tando-Ilies animo c orientação.

¦Não devemos, porém, esquecer de
outros jogadores, como Marcos. M.éne-
7x3 iRatil, C. Ketto c Teagite, «iuc es-
tiveram felicíssimos.

A peleja teve inicio ás 4.9, tendò o
t-'liinii;ieiise escolhido o campo do lildo
direito das archibaticadas, contando
com o vento que. pregaudo-lhe uma I
bòa partida, despe-diu-se da praça des \
portivn por auuellc «lia...

-As "éiiuipes" estavam formadas ' do |
s^fuliite modo:".Miuiiihense" —« Mafcní; Vidal \r jXeiio; Lais. Oswaldo e llonorio; Cel-
so. Couto, Welfare, Raul e lirusuii. j"Botafogo" — Abreu; Villaçti e O.-:-1
ny; Pino. Tcague c Joucsi Mcu-ezcs. «
Aloysio, Carlito, Vadinho e Doriulio. I

Antes de mais, nrecisanios dizer óttc |
Jones substituiu Rolando de niancírii ;
a sustentar oí foros do logar do "foot-
bállcr" subslituido.

A saiila coube ao Botafogo, nue con-
seguiu, logo; um "corner" em seu .fã-
\or. líssa falta não lhe dá proveito.

O Fluminense passa a atacar o au-
tagonista. Observa-se poderoso " shoot"

¦Welfare que não alcança a meta
visada.

Nes:a altura Viidal conimette um*!!iands!' proposital, /o ver que a bola
ia cobríl-b e qua Carlito ia ter o caiai-
nho livre para avançar sobro o seu"goal". O juiz, julgando que a rota da
esphcra ia Ser dtesyualda c (pie o sttacAit-

, te do Botafogo ia scr delia privado pela™"« indébita intervenção do " fiill-bacl:" d.i
FhuninerjÇe, apitou para punir a fa'ía.

Entreuflito, isso não suecedeu e a es
pltcra conquanto retar-la-la em seu
curso, resvalou das mãos do jogador e
foi ter aospés do Carlito que s-i achou
só dcahlíe -do "goal" do l''luniii:eiise,
tendo, mesmo, collocado a esiihera na
réde._ D«: modo que. embora feudo cm
seu favor «ma previ..ão comprehenslyel
c itnta intenção criteriosa", e o retarda-
m'cn-t'0 da qt-.cda da bola, o juiz. pu-riihdo a falta, prejudicou a "equipe"
io Borafogo. Os fados nõ.j iiie fors.ui
prnpp;isoí?, . .«ii-àta-sc «íe um erro muito freqüente
cm nossos campos,-esse de favorecer os
qúdilros cotn falfàs gue seus jogadorestónimelteni. Taes, erreis poésm tomar

La Poupée raiir,s ,,
iitoanhaü, e vcsiitlinhos imr.. uitoil.-t.s as cihidcs, o mais uhic
sortimento. Asienibléa ioo.

 ¦ 1 ¦> t ¦¦
Moveis a prestaçõe

Comprei e comprarei na
CASA MARTINS

RUA DA CARIOCA
**• mmfmm

O dr, Nesíor Ascoly victima de' ümíur..

6!
o

•-«Í-*

Ir. \estor Ascoly foi Ita dias ro*bado por um seu empregado, i-.-i (lllan-tia de 3:6oo$ooo. Apresentando queixaa po.ieia do 6" districto, «, di-, \sroly
acciispu o seu ex-empregadn tícnedicro
da bilva, dando á autoridade iodas tisliildrmações para que aquellas logras--.(•ni prender o autor do fiirio.

J'oudo se em campo, a policia «l-j .«"'iisiiicio prendeu liontelu o accusadoêiicontrando cm seu poder a quantia der :^i>u$uoo.

CANELLAS DE OSSO
<.'()iii|irn-so siiindc quáiiliilailo;

ol'1'ertiis á Caixa do Correio 51.

I«'0RMICII)A ÜASüHÒAl; - Oma.or amigo da lavoura; encontra-se.'•« iodas.as casas de primeira ordem,
Irsta capital e dc todos os listados.

OS DESESPLKADOS

Porque não teve con«
sentimento paracasar, quiz matar-se

edade, o om.

05

Deseja $__:r dtio

xa-
e voar para cas.
abraçar a sua ir
n'...lus jairiides

Instituto
dos seus

jua.iio antes
pães, para

uiiahi, ue quem seme |

proporções fclcyantissimas e acarretar i \
damnos irreparáveis.

O de hontem ainda teve prtra desciil-
pal-t) o ;u'wr a autoridade que o"lun-ia" •"iatercejii-úrú»'' 

9 çauiiniti da
bola,/ ~'-' --

Aos dezenove annos de
rario Edgard Corrêa, july
dições de tomar sobre
encargo de familia.

boi coutar ao progenitor q-te eslava
cotu a alma toda estraçalhada pelo
amor.

O pae franzio o solo'olho, tomou
altitude trágica, c gritou:— Não dou licença nem mesmo para
que sejas voluntário, quanto mais pata
qu,; te lembres de ir á XJ.-ctJria coin
«jv.nl l.irr lambisgoiáL.,

Deu o grande desespero o Kdgard,
i'iv:Nriu !">ritciii a casa paterna, á r;,.;t
de Citiimby. n. 162. foi até o Boulevsrij

me e Oito «lc Setembro, rm Villa
1-aln-l, e tomou uma porção tle aciád

! o.*:alico; vulgo sal de azedas.
O medico, de serviço no 1'osío Cr-n*

í ira! de Assistência correu m SJCiliçal-Oi1 conseguindo salval-o.

.-aí

m.
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NA ACADEMIA DE MEDICINA
(tpnat-

nos
circuinsiaholás, no fazer critica
actos, c exultar, alegrar-se. .... ......
«ucrreiir-M sem tréguas.. M.ncrar-so
cartlos das «levezas e depois de. Io las.e.na*
iittcrcadencias, desusar tranquillo e .erylo
peín estrada aberta...

lioje, lavadas as mãos de todos os nieus
Velhos peceudos, uns depôs mitos, ppazi
«nado dos phrcnesis dos meus oilos CO IM
homclis e coisas, descmmorai.liado de*»*}
üo», im t-tiivcs dc cDiisu tar os imim-cs. con
«itio t. meu dever, c ainda procuro,-as u.r
tirtit-s lios outros c os itios etn num.

Dcsafcrrei dos ódios para a piedade, com
esciiliii i*la indiffcrença e jiclo despreso.
ttcuidisíe iodas ns injurias e offcnsas ides-,
encadearia*, sobre mim. quando coiii[.rçliciiüi

une :t felicidade de que um honlem esus-
ccptlrcl depende ds si. mesmo. I jasto
não tiífendc nem injuria, c quanto nos
mais não lhes posso tirar o que seu e — o
direito de escolherem as armai com que
elevem ferir, uo sabor dos seus gos os, el.is
silos i.refe-reiieias, das suas origens, dus SJx*

Aiiiiiae- mais fácil injuriar do que sof-
frer a injuria, c injurias ha que talem
por vigorosas estocadas uo ar com o uira-
iiòlos. nite- dizer, golpes em vuo.

Vitla jiroveilosa viveram os .Santos, na
sim peregrinação pelo inundo, cm çoniaclo
er.m os iwccadores, c auseintaiido-llici as
.-tintas uo resvahr dos pecc.-uios. Do seio
ela beniaventurança celestial, onde . paira,
Sio Francisco de Salles baixa ate mim uni
tiío (lc santidade, iuspirando-me esla sua
•verdade, cseripta na terra -. cm mole-
.ria tle imperfeições, somos águias para ver
»t alheias e toupeiras para ver ai pro-
•l-tia». _,¦'¦.'¦,¦"•,¦''¦_,

,:-\ expressão o do Santo.
Ht.s inimigos que tive, quando me vi-

velavam os annos, nem sei se mereciam o
nome, Já me não lembram os motivos das
iiesiivcnçás. 'Só n helladona das pai.tSes te-
ri:- o poder dc dilatar as futilidade! das
brisas; ... ,,

Creio que i pcrnutlido a ura velho
oculista o emprego destas imagens htc
farias; ,.

Uns amigos direi que sempre mc Ji-
i-.-r.-nii alguns destes raros que |icrfuni.ini
:i existência, que exultam e soffrcm com-
i tosco, em sincera communhSo de senttmen*
to;-*, nas mutações da vida !

Dilectto pretium non babet (n. jero-
¦nynuj).

.Mos. por menos que se o procure c desc.
je, (.inibem os dissenlimentos cortam cerce
ou põeiii dc ruizes no vento velhas c curas
nf feições. .

, En t.-ulio assistido a estas icoiioclosticiis I
Eli já disse que procuro as virtudes nos

outros, e .bem póde ser que o vicio esteja
.in nilm.'Mas estará sem que ctl o veja ou sinta,
csteríi tm figura dn virtude, porque o ile-
se-jn c de andar bem, c o intenção a me-
lhor.

n.t antiga bagagem do bacharel cm le-
lias recolhi piedosamente uma re'.iquia, (le
Alie nunca me hei de "apartar. -M' uin cn*
sinamentft <le nliilosopliia, a abstracção, <io-
jiiiuio da psycnòlogia, operação mental, re-
¦flcx.u. tle cnteiidiincnto eme distingue uma
da unira, torna independente?, separa, da
existenciu -própria .ás qualidades (nn*rnlares
do.i objectos sensíveis, c, applicando, ainigo
c jiilcado, ou juiz e amiffo.

Uest'arte, cn me julgava a coberto dos
condidos dc jurisdicção entre o seiitimcn.
to r a razão, displttãnUò-se o domínio da
vontade, confiado ua cxcellcncía. c uni ver-
salidadc daquelle preceito, c mais naquelle
rommiíni consenso entre fcimfyos. com "~o
(itial lieiievo'n c amorosamente ee confor-
niam em todaa as coisas. .

1'arcce une me enganei, cuidando que
acertava, -porque -este c aquclle dc meus
•amigo.**, cm nome doutras razões, acaso tão
respeitáveis como ns minhas, abriram a fal-
lcr.ciu daquelle meu principio.

So ao recusar a interferência estranha
on casos de livre arbítrio der-se o nome
;íir orgulho, então n meu orça pela obsessão.
Se o iiirondicionalismo cm amisade c vir-
Inde. então cem tutnoj não bastarão pararemir oi nieiu vícios.

Quando mc quero experimentar no jus*to e equitativo dos -meus juízos, figuro-me
no logar do meu próximo, e o transfiro•por sua vez ao meu posto. Na defesa da
minha cansa, nppclln sempre de exteriori-*wiçãu ruidosa do tmior próprio alheio parat; refego da consciência alheia, porque esta

du vlifièàoÀo, afoitei-mc no itiyreinc da*
tju.lic. |.'.uio-i ir.-jiimtdiis, Üàijuu.ÍAí" e.,eu*
letras' prov teimas, no Ufau ile satisfazer a
minha curiosidade.

Xa ossa-tj-ea grauitica daquelle templo
dt.* tVciciicici osião rçptimos os júbilos de ini-
uh-nlmu, c oj c-coií do nicu applauuò. tuu*
deito, mas sincero, á obra do grariile fablq
íorum bater áa paredes i»d*i iiu'n« o lã fi*
Caram coutuudidu. ua arjjanwiãa dat.uellc-s
muro-i.

liespireí a peito cheio quando vi " Man-
Rttiirhps" ua cictabilidaüs dü seu aprumo, na
magnificência do seu estylo, e nslisei uo
q ie vale uma -tíéa fcciu-.tla, quando nasce c
molda-se i vontade dos homens i!c ácçüo, c
íaz-se corpo na grandeza c na.maravilha de
uiomimcntos como este I

Uvre-o Deurà. a "Alaiitruinhos" da pc3te
das reformas, da praga das discórdias, da
nefasta influencia da oolitica e dos par-
tidos.

l)cixcm-n'o os homens no esplendor "das
suas glorias, na prodigiosa fecundidade dos
seur> trabalhos, ja de novo sc começou a
alarmar o paiz. c ainda bem. eom o que
dc grave e tristemente mórbido vae pelasnossas zonas sertanejas, conforme clamou o
verbo infkinmiado e t*at iutíco do emiuente
professor Miguel Pereira.

Eu, senhoras, não quereria tocar ncsla
oathologia da peste das reformas, embora
em meio medico. A cntretireza não mc se-
duz, e a matéria é muito maior do qucnhii*nha competência. Só vencendo resistências e
repugnancias é que eu aventuraria conside-
rações sobre estas coisas ano uns íazem c
outros desmancham, c aouellcs refazem para
que,ps segundos ns desmantelem de novo!

Iv'. que, salvas as execuções dc honra, c
«respeitadns as bc*s tenções, porque as res*
ponsauiliçlfides são muitas e sc diluem, t ha
em quasi todas as -reformas o vicio original,
unia infecção nresente ao acto de fccuuelação
da idéa na cabeça dos reformadores, c que
gera monatroc aberrações, anomalias.

Nlt tu «pibKo sincera, não ha verdade,
t\te h% Convicção •documentada, não ba cri*
tario que a susccptibíltdadc ou a vaidade não
desvirtuem ou transformem.

lEu, sc poderá ser um oreador de typos
iminortacs, haveria de armar ou engonçar
a meu geito o do empata-reformas, e com a
liberdade tle dar-lhe ns nroDorções que cn-
tendesse, poetizas ou ndioosás, ijrefçrirín o
do magoa ri* pachola, nue faz ào direito tor-
to. dando com tudo eni uant.ina.

Terra dos partidos, das camarilhas, dos
cÒmpatlrescos, das camaradagens, é também,
nor ibso mesmo, a terra dos ajustes <íe con-
Ias. .

Um interesso não satisfeito ou pretendo,
uma rivalidade de qualquer ordem, ttm
gesto de independência e de altivez, um
ventre -proeminente, onde muita gente pensa
que eslá enkystatlo um rei, tm mesmo um
Jiaila, tmlo é motivo para que a inveja, o
despeito, a niiUpatífia, o resentjmeiito, o
ódio, o <rancor,* a simòles malignidajc que¦foliía com n mal de ontrcm, travem-se de
mão iio dia -do ajuste *de contas, mais te-
meroso 'do que o do juizo final, ao que pa-
rece.

E a procissão macabra, mie tudo—Io—po-
de e tudo—lo—monda, acaudilliada nelo ca-
nitão do matto, sobraçando os mosuitetõcs
da intriga, os chuços da nerfitlia. as bombas
da imição, as fouces da malcd.ccncia, as
minas de ódio, os cxnlosivos da vingança,
esta 'procissão move-se, move-se toda esta
maçonaria hynocrita, esta mão negra do,
subterrâneos, ODcrando «o silencio ç na
trava -nara o tombo do oroximo depois «e
o terem ilLvuicado cm -rede de intrigas,
como -hons tcçelões de enredo,,. _ t ;

l-ositivainente, senhores, eu fui victima¦ilo espirito zombeteiro d'o antieo bacharel
cm letras, na sua demagogia de colletever-
ttielho I O culpado fui eu, na minha mvo-
cação .do começo aos manes ílos mortos, fa*
zendo, sem ouerer, surgir o espectro uo
bacharel da sua lugubre morada I

Aquellas c outras exoressíes ia me nao
nutriram, já mc não sabem. O que ou que-
ria serenamente dizer 6 auc nor honra da
sociedade tle nue somos nartes. do nosso
or.isres5o c da nossa cultura, c essencial
que sc dissolva o reginich *de ífcçêcs cm que
vivemos, a moral das nnnarencias.

A reforma nuc ha dc preceder a todas ps111 nls c a renovação espiritual, c o funda-
mento ria nossa etliica ele novo c de ho-
mem, é a redeiúpçãò oelo 'dever, o dever
como conquista da consciência, dever pensa-
do c cumprido, na sua ernndiosã efficiencia,
o trabalho, fonte inicial de todas as vir-
ludcs. o trabalho, condição ria vida, o tra-
bãlho para emancipação do indivíduo e para
caracterização .d'a pessoa, o trabalho como
escada para o respeito de si mesmo, para que
caria um seja o dono dc si. c confie cm si,
e tenha o sentimento da pronria dignidade.

tenha u independência do critério moral

deu lhese com distineção, foi nomeado,
vasa tio dr. Hoclra l.ima notável investiga-
dor, iissiitcrilc do Instituto Osvv.ildo Lm.,
onde? ::lé linje. exeicc sta «ctiv.dade produ.

I-.' hoje docente da Cadeira de Micro-
biologia da Faculdade; onde lecciona ba 3
annos. c í medico do Hospital da Mi*e-
li.-oi-ili.i. adjunto no serviço do illustre dr.
Sylvio Moniz. '¦. .. , ¦

Pertence ainda a diversas associações
médicas tia nosso capital.'- .

Sua fé de eifüciti, eim obra nr-.,. -CApiosa
e substancial ostá vegistràda nas Memória,
do Instituto Oswaldo Cruz. numa serie de
c-xcdlciiies trabalhos puralicados ilesde
1067 íilê hoje. .' 

E' este o novo acadêmico que a Aja-
demia vae colher em seu. seio. cora todas
as fundadas esperanças de. uma operosi-
dade assidiia. brilhante, efíicaz, para lus-
tre elos Aunacs -tlcsta Caso, seqüência nas
suas tradições gloriosas, c escarmento do
relapso -paranyinplio. que sobre nao .au-
gntentar de um ccilil o. Patrimônio desta
Veucranda Instituição, ainda falha ao
jectivo do seu afiUiado, e inalbar.ita
t
ieuya-lenga.

ob-

empo dos prescnles com esta fastidiosa

 mil» |
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DATAS INTIMAS
Tassa 'hoje o antiiversario natalicio

da gentil senhorita Branca Bilhar,
apreciada professora dc piano, que hoje
receberá muitas saudações das suas
discípulas, amigas c das familias que
constituem o circulo das suas relações.

mu rs i bii ií I MEZ DE
Teremos cm exposiçSo nas nossas vitrines, no interior do armasem e na

.tcrc.io de Roupas feitas, frrándcs SALDOS dc camisas, ceroulas, pijamas, nm-
pinhas dc creança, íeitipas paia homens, collarinhos c chauéos, mercadorias to-
das ile primeira qualidade, que veildcilcnios po: preços baratissimos.

AU CARNAVAL DE VBIISE Rua do Ouvidor n. 136.

A FESTA DE HONTEM NA ES OS EXAMES NAS ESGOLAS

iii-u... deulro dc cada uni de nós, não nora julgar ns próprias acções como o. juiz
íollia, não mente, ou mordo e ncctisa ou dc si mesmo, até i repulsa que nos inso.i-
ipcidòa e desculpa, ou consola e conforta ! | ra a .própria oessoa uuantro executa masra a -própria

acções
Até' que li cheguemos mie possamos

cotlipróliemlcr o que valem, por exemplo,
instituições como Manauiuhos. para vida,
honra e lustre das nações, preciso clamar

cessar, que como obra intcllectual uesem

lia muito, narliram danucflc
Instituto em arrancados, vôos de águias.

Quando me vêm contar que ba crentes
quo choram no lá menor das suas queixas(i. injustiças dos homens, que ainda não•tem a virtude 'cbristã de supportar com
tolerância ns opiniões que disseiitlram das
próprios, embora representem a liberdade cm . .-..» ....-- - —,-- --:•--¦ , , „...,„„ncii.s,de conscieneia, obstino^tie em duvi- um povo, na cramleza da sua benenreren
»h,r,-|,,.i-t|iic S. Thomaz de Aquino, ensina' cia, como expressão final de lini noiltr^crea
que nara ser essencialmente justo é pre- dor. .não ha ou nao conheço outro em todo o
eis,, qne se tenha em todas ns circiiinstan. Urasit. -,.-,. „„„,. „ mnm'.mentocias ii vontade de ser justo; e a Imitação- Maiif.iunhos.iili esta como o !™numento
de Christo mansamente, advirto que é re- vivo das energias, de Jfafg»*sisiiiulo (is paixões c não cedciulo n ellas! serviço, d.i seiencia todas as suas aptidões e
que se iit-lia a verdadeira paz dn coração. ! capacidiulcs.
. I' a indulgência é humaníssima qi.ali-1 , Ainda uao
dade i Instituto e.iu ,u,u...a„...- •,-—,;:- -.,

¦Nos doutores da egreja como na moral «,'W«»? Pm " lmua- *-ar!uS Ch~':~S C
mofaiin, sempre o mesmo pensamento, o t,'ur "<•'"'»¦
dá tilislracção.

Mf-.i.o assim, urra vez que outra, nssal-tov.-.-nie a duvida, t-.nte o rebòo do tantastozcs. .tbssonnnles da minha, senão quando,tj.t piittuío dos livros c perseguindo o meull.einil, comecei a 'er as Noites atiras, tleAmo t.clin. ti,, traducção castelhana rio co-ii.t-.i da, Jlclropólirana de Granaria.d c,i..itu1o 3» assim rezava entre o scustmmiíirio :"Sobre a delicada questõo, digna de gra-ve exame : Se ha faltos que nos possamosprriiiitlir no interesse dc 11111 nuiigo."
Que ii.a.s. queria eu, do qne aquillo queI-irccia escrtpto para resolver tie vez todasa*j vnr.iUítções ?
Fccliel o livro, como se me tivesse lias-tatln tio momento a s.-hlhcsc do capitulo,ê entendesse que a matéria por -grave eMsutla merecia leitura dc primeira tuão,(lcscançiiila c aítetita.
Mas não mc contive. que não ob.iwe

para logo ns paginas e lesse com anciã affxposiçíio do nssu-mpto,
E liara não desfigurar o sentidoa Vonpagein ttts niinhas palnvi.-]",vou reproduzir o texto."Os que têm descripto a vitla o fei

com '
atitii :

doutores da egreja como na
lorânir-Vòm os seus mais illustrcs com-

panbeiros dc commissão,.entre os quaes o
eminente professor Aloysio de Castro, como
os embaixadores da nossa seiencia,, do nosso
patriotismo illiistrado, c dc 1a voltaram cn-
ninados de louros, nestas, rutilantes con-
qtlistas .cientifica», que tito de. perto in-
teressatu :to saneamento do interior do ura-
sil.' lí como n gloria dos filhos ;e a gloria
do 'Pae, ha de nadar. em legitimai a -.

a-ias o nosso notabtlissiino Oswaldo cru.,
o victorioso li.ivid que riestroncou o gt-
gante, na resistência bizarra contra estes
contágios truculentos, estas febres de ruim
costa, estas pestilencios bravas que infesta,
ram ,a nossa cidade c o nosso paiz,-c cuja
h-i-vezo abateu com o seu galhardo pes-
coai, todo elle esforçado, capaz, valoroso,
nue á voz do chefe glorio-o c do mestre
uueiido lanto vòa ás profundezas dos ecos
di seiencia. como desce aos treniedaes do
Inferno Verde, como vara a( íncemcn-
cias dos senões bravios...

i Alegi-ein-sc os malcontcntes, porque nes.
le paiz sem hegemonias, c onde na eollo-
cção Internacional somos 03 primeiros ape-
nas por misericórdia das cscripturas sagra-

I das, porque somos sempre os últimos te-
, ...:-,  --- mos a dcanicira em coisas dc seiencia me-

roes prccloros, relerem qne Ohi- . _.l.m. .0 l.acedeinonio, um dns sete sábios (jalem por fim. os que zombam da nos»du Grccia, quando chegou u ultima hora :,„j,.'_"_.,' porquê se já em recuadas erassentindo approximar-.se: a morte, falou des- j ^*"\ _ .,_$£_ „lIe a preguiça do. Ura-,. maiii-irn aos amigos que o rodeavam: "j 
„,„!;, devagar, mas anda e a preguiçadonreee.mc quo.no largo curso da mi- . .';,,"_"'" seus ministros a caria..passo .paranis v..l.-i nada d sse nem fiz dc que, lenha " 

,!„.,„., „,,_ .lui.-. hoje. que a passámosqne mc arrepender; ç talvez que vós 011- "l,"'"r- - - -
tros ms.nos mc tributei* este testemunho.
Se me , não engano lista bom suprema,nàn creio lor comnicttido neiihiima acçãocuja lembrança deva afíligir- minha con-seiencia, excepluando uma só, e de tal
uaturean, nuc todavia ignoro se v inno-
eenle 011 culp.ivel. Devia sentenciar comoutros dois juizes na causa dc um amigo
iiccusario dc crime capital. A lei o con.
demiiava evidentemente, e eu tinha, por-taiito, que dietar sentença de morte con-
Irá iim homem a quem estimava, 011 entãnempregar artifícios para sublrnll-o á lei.
Depois dc meditar muito acerca dos meiostine havia de empregar para sair airoso de
posição tão delicada, julguei como melhor
o partido em que me havido fixado. Dei,
em voz niuito baixa, sentença condcmna-

aconselhei a meus collega

Fazem annos hoje:
A sra. d. Sopliia Costa;

a sra. d. Malhilde Brttyher de Pai-
va, esposa do sr. Oarlos Alberto de
Paira, funecionario da listrada dc lrcr-
ro Central do Brasil;

o professor dr. Pedro Paulo Au-
tran, pae dos drs. Antônio c Annibal
Autran.

o acadêmico Thalés ele Azevedo
Villas -Coari, estudante de cni_ê.nharia,
filho do coronel Norlicrlo Villas-Bòas;

.1 scnliorila Marina Eyiitngélina, fi-
lha do coronel Tusso Fragoso, chefe da
casa ¦militar do presidente da Repu-
blica)

a senliorita. Maria do Carmo, filha
do dr. Vicente, Neiva, minislro elo Su-
premo Tribunal Militar;.

o coronel Anlonio'Joaquim da Sil-
va Fontes, solicitado! Ido nosso foro;

—o cap:.tão Alfredo Soares de Souza;
o capitão-tenenlc Kvandro Santos;

11 scnliorila Angelita, filha do dr.
Francisco Ferreira dc Almeida, advoga-
do -nos auditórios desta capital.

—a senhorita Sylvia Pcutia Bnptista,
filha do capitão José Francisco l)a-
ptistn,

«1 * *

qASAMKXTOS
Contratou casamento o sr. Ernani de

Abreu Mendes, com a senhorita Nutr
Fiúza Milia, filha dp major Jnsé Caetano
Fiuza Lima.

*
Acham-se af fixados na 5 "pretoria civel

os editaes de casamento do sr. Manoel
Gonçalves de Mello, empregado no com-
mercio, com a senhorita Oeorgin-i de
Oliveira,

1»
Realiza-se hoje o consórcio do dr.

Apollinario Mascarenhas, com a senho-
ri-ta Marietta Guimarães.

A- noiva, filha do coronel DomitiRos
Custodio Guimarães e de d. Maria Au-
(justa Guimarães, é descendente, pelo lado
paterno, do visconde Rio Preto, c, pela
parte materna, dos barões de Alliança.

O noivo pertence á importante familia
Guimarães, do Estado de Minas Geraes.

As cerimonias civil e religiosa serão
cffectuadas á tarde, aquella na residência
dos pães da noiva e esta na egreja dc
S. Joaquim, no Jíngenho Velho.

Como paranyinphos servirão, *io civil:
á nuliente, o sr. c sra. dr. Pinta Portei-
Ia. c ao nubente, o dr. Sebastião Masca-
renhas, deputado por -Minas, e no reli-
gioso. á nubente, o dr. Antônio Carlos,
deputado e "Ieader" da maioria da Ca-
mara, c senhora, e ao tiubente o dr.
Enéas Mascarenhns.

No mesmo dia os noivos seguirão para
Pctropolis.

COLA VISCONDE DE
OURO PRETO

'A professora calfltedratica d, Maria
Luiza Dcsray .promoveu liontciii, á tar-
de. uma encantadora -festa para solen-
ritoar o encerramento das aulas da
liscola Modelo Visconde de Ouro Prc-
to, tie que c direetora.

Para- esse fim, foi ornamentado com
muito. gosto o edificio, principalmente
o recinto das aulas, que apresentava
.belíiíisimo .aapecU),

¦Coni a Chegada do dr. Virgílio Var-
zea, inspector escolar do 4" di-stricto,
do dr. Carlos Ayres 'Cei-qucira Lima,
representante elo dr. Afranio Peixoto,
do conde de Affonso Celso, filho do
patrono da Escola, dos dra. Malcher
Bacéllar, Raul Cardoso, Joaquim dc
-Mello Palharcs -e de outros altos repre-
sentantes da .Prefeitura, íomm micia-
dos cs. trabalhos do brilhante festival.

Depois da audição do hymno á ban-
deira. usou da palavra o dr. Virgilio"Várzea, 

inspector escolar do .districto,
que em um formoso discurso disse da
personalidade do visconde de Ouro
Preto, justificando brilhantemente

SUPERIORES
Faculdade dc Sciencias Jurídicas cSociaes — Hoje, 27. serão'chamados a

jirova oral do quiui» anno, ãs 4 horas
da tarde, os seguintes alumnos:

Srs. Eduardo 'Marques Peixoto,
Eneas da Costa Brasil, Fausto de Al-btiquerque Mello, .Francisco Anselmo
Chagas. (Francisco da .Fraga Vieira, Ga-
bricl Marques Carregai Júnior. Gustavo
Maria da Silva Ramos, Henrique Cin-
tra de Ornellas, Henrique l.uiz da Silva
Jttiiior, Jayme 'Pinheiro dc Andrade.

Turma süpplcmentart João Caetano
da Costa, João Bapt.ist;i de Oliveira e
Costa. João Climaco Pereira Júnior,
João d'Avila 'Mello, João dc Menezes
I-rei tas.

Amanliã, serão tombem chamados ii
prova cseripta (|o segundo 11,11110:

fEtii direito internacional (professor(Ir. Sú Vianna), ás 3 horas da tarde:'Primeira turma: — Srs. Abelardo
Martins Torres, Abílio Thcodoro da
Silva, Adroajdo Lopes da Cruz, Al-
herto Deodato Maia Barreto, Alberto
Gomes Leite de Carvalho Júnior, Alceu
de Carvalho, Alcindo 'Damas Barbosa
dos Santos, Álvaro Alves Bourgiiignon
(este só faz internacional), Álvaro Ba-
ptista Seixas, Antônio Pinto do Rego

TURF

, . |i Liai 11 t)Cl.\il?, .1(1! U11IUhoiivcnrisem ido .governo municipal, ao _,-,.__...«., Antônio Sã de Miranda Fariaestadista eiue prestou a pateta serviços I Arnaldo Nunes dc Oliveira Barbosa Tu-inestmiaveis. Falou depois, çm nonic.„ior (eslc _ó _a_ internacional), Arthur
dos Santos Macedo, Ascanio Acciolydas suas colí-cgas, a -iiiènin-ã .Ruth Mas-

carenhas. Seguiu-se a .poesia no "Bra-
sil , pela menina 'Kdilh S. dc Brilo
e o monólogo "D. Gallicistno", peloalimino Antônio Braga

Garcia Cavalcanti de Albuquerque, Au-
frusto Cardoso da Veiga, Augusto de
Freitas Lopes Gonçalves, Carlos Ba,-
ptista Seixas. Clovis de Azevedo, Da-Vsou depois da .palavra a direetora rio Ccsario da Costa. Djalma Monteiro

dns

Na vizinha cidade dc Nictheroy, reali-
zou-sc o enlace matrimonial da senhorita
Ormy Guimarães; filha do capilão João
Augusto da Silva Guimarães, telcgrarihis-
Ia aposentado, com o sr. Carlos Mariano
de Albuquerque, despachante da Alfan-
dega. , ,

Ambas as solcnnidadcs, tiveram logar
na residência da noiva, á rua João Leo-
poldo, 44, sendo padrinhos no acto civil,
por parte da.noiva, o capilão Joaquim
Guimarães e sua esposa d. Alice Guinia-
rães, e do noivo o dr. João Ba*los e o
capitão Luiz Wildhagen c 110 religioso o
capitão João Guimarães, por parle do
noivo, e o capitão Luiz Wildhagen e
sua esposa d. Maria Lydia Wildhagen,
por parte da noiva.

,1c meninos syllabarios, que salmos daqucl-
l.i verbtisida.le estéril, do palavriodo que
«ôa pelo vasto, como este meu para n obra
dc envergadura, porque IManguirihos tem
por divisa íi.'.- mora, nec requies, nem des-
canço, nem demora ?

Sei e sinlo, dr. Arthur Moscs, quanto
vos deve tocar o coração, a vis filho do

I instituto de 'Mariguiiihos, oue ali fizestes
j vossa {.esso-i scie-lllifte.i, ouvir enaltecer os

I feitos gloriosos daquelle celebrado arec._rgo
i de seiencia. porque, a gloria do Pae e a
| glm-ia doi filhos.

Vós salieis, dr. Arthur Idoscs, de quan-
I to tempo data a admiração sincera e a pro-
i funda estima que me prendem n, Osival-
i tio Cruz. á sua obra mestra o Instituto tle
j Manguinlio-t, a Iodos quanto, de vós, um
1 por um. ali niourcjaes o assistia 1

.,,._, .em -«-:: 'l"ej '.Mas louvando, exaltando aquclle Institu-''."Assim! 
pois. em circün.slanci.i tão dif. ',*'"*. .T^MÃjrTrlSiçih cumpri ao .mesmo tempo 05 deveras »;_ 

„, 
".^ 

J,^""" 
'fâtofâi 

de quêde amigo e de juiz., l-orein, confoso q.C .'X "lòs 
médicos lauto nos orgulhamos.

A vossa obra é já abundante, c as cre-
dciiciacs com que vos propozestes. á Acad.

.-¦t.. acçao me entristece, (temo que não
seja mais do que fraude culpavcl It.iver
aconselhado «os outros ao mesmo lempo,
no mesmo n-ssumpto c na mesma questão,.. contrario do que acreditava eu dever
fazer".

1'. ti.-e-resccnta o rommciitndor:"Assin., poisi, iCl.iltui. aqucío lum-.em
lân pvcifundamente sábio, não sonhe até.pie ponto póde infringir a lei c a justiça
pòr uiuiiiide, e esta duvida atormentou-lhe

seiencia 110 ultimo momento da
vida".

Ao descair para velho, qttaiido jú não'
está longe a hora dc entrouxar para a
ctc.uidade. vi que er« tarde dc mais para I
praticar n justiça á moda daquelle pliilo-sopho, embora dos -sete celebrados tsaliios
da Grécia, nos coníüctos com a amisade.
Amisade c justiça continuariam coisa»
sempre mal avíudas entre si, porque nada
mais penoso nem mais áspero, nem mais
difítoít do Qiie o ílevcr cm concorrência
coiii a affciç3o, quando c pre*d«o que(!.jik*'1i* sobrelcve cs-:e.

K preferi ficar onde estava, ouvindo nas
duvidas a voz do mei» intimo, tanto mai.-
quanto as causas em que, -por forra das
drdúrristanciria, tão .1 conlrà^gosto fun-
cciono. cMão muito longe dos tenebrosos jJaucoj, ilo*) horríveis apuros do philosopho

K n*sim, farcí até que veja uni dia,
sr o vir, realizado o meu ideal eslhetico, í
apartado dos torvelhibos do mundo, dc*
baixo da acção do tempo que .n.lo apa- ritos.
7tguã, ignorado c contente cm nünha sei- í O

t-.-m Nacional de Medicina, cheia d. tão
respeitáveis tradições; é. das mais brilhan-
tes. "Vara que a A-cadcmía possa confiar na
efficiencia c precíbsidadí da vossa collãbo*
rf.çào.

Ha muitos annos, senhores, que me e ria-
d.i o prazer dc conhecer o df. Arthur
(Mosca e dc apreciar-lhe 03 hábitos de cs.
tudo e applicação, uai diversas cspheras
dc sua actividndoi

Ki. IIost.it.il da Misericórdia sou este-
i-.imh.-i presencial da sua paixão pelo tra-
balho. Ali o vejo sempre, dc .serviço em
serviço, á procura dot q*.ie fazer, nos do-
minios da sua especialidade, dentro da sua
cortezia, da. sua dedicaçSo, do seu zelo.
¦A* minln clinica, nr. faculdade, levou elle,
por vezes, o precioso contingente dos seus
conhecimentoj cspccinei dc laboratório, e,
não lia muito, cm pequena nota quo en-
vic5 ao 71 Congresso Níedíco Pan-Ainert-
cuno f 1015*> quiz bondosamente o dr. Ar-
thur 'Moses, juntamente com o consagrado
baeteriologista e homem dc seiencia, dr.
llenttfcpairc Aragão, com intcrcs~« . que Jmuilo me desvaneceu e muito aqui lhe
agradeço, dar-mo » collahoração da sua
reputada techníea, pondo cm pratica mi-
nhas idêiis theoricas sobre um novo trata- t

j nienlo do Irachotha, ;
Mas ha coisas quo dizem mais e im- jlhor do dr. Arthur 'Mo'cs. c des scu me* I

Passando anté-honteni o oitavo an-
niversario de seu enlace matrimonial,
os srs. capitão Augusto Ferreira dc
Carvalho, negociante nesta praça, e d.
Maria Martins dc Carvalho, foram nt-
vos dc numerosas niantfcstaçoes de
;llesria' m 

* *
UArTISAIíOS

Effcctuoti-se antc-iliotitem na matriz
dc S. José o baplismo da iiinocentc
Iracema, filha do sr. Antônio Henrt-
que dc Macedo, negociante desta praça,
e de d. Mercedes Pereira de Macedo.

Serviram de padrinhos o sr. Manoel
da Cruz Pereira, guarda-livros, c d.
Ignacia Teixeira dos Anjos,

¦ Os progenitores da reccm-liaplisada,
ofíercccrani uma laula ceia aos seus
convidados, etn seguida uma sotree, que
se prolongou até pela madrugada

Entre as pessoas presentes, pudemos
notar as seguintes: dd. Alice Moura,
Anna Pinto Monteiro, Adelaide Dias dc
Moura, Olgarita de Moura Abrunhosa,
ludith de Oliveira. Sarah Fernandes;
Leonor Ribeiro, c os srs.--Amorno da
Silva Coelho, José Martins, Francisco 1
Cordotl, redro da Costa 1-redçtico, Do-;
mingos Ribeiro, Aquiiino Caminha, An-,
tonio Botelho, Sebastião Araujo, .Nino
Gucdc» Carlos Bueno, Lconcio P10.de |
SanfAnna, Orlando dc Deus 

"ferreira,

Manoel Fernandes, Manoel da Cunha
Pereira, Manoel Alves Carneiro, Levi
Alves Rodrigues, José Fernandes, Abi-
lio Fernandes, I-.dmundo 1-errara dos
Santos, Julio dc Barros, Antônio Padiia
e outros.

* * *
COXFraiEXCIAS

Na Bibliotheca Nacional rcalizá-sc
110* dia 29, ás 8 t|a horas tia noite, a
conferência do dr. Souza Bandeira, que
elisscrtará sobre "O quo foi o Conselho
<le Estado no. Império c que poderia
ser na Republica".

da escola, <l. .Maria 'Luiza Dcsray, que
prendeu a attóitção do auditório com
um .bello,_discur90 em qite accenluou a
sua opinião sobre as bases do ensino,
agradeceu o conoursio das suas auxilia-
res dd. NaHr Veiga, Yara Portinho,
A-lda. Port'iivli'0, -Abigail Rcnsburg, Hay-
rle-a 1-crrewa, -Aanunciada da Silva
Leão; Joaquina Alves Teixeira -Da! tro,
Maria -da Gloria Torterolli ,e Elvira
Nigy.nska, c despediu-se das suas alu-
ninas.

Foram distribuídos depois medalhas
de prata e de -bronze e diplomas aos
aluinnos mais oppliicadot;.

Scgiiirain-se as cajuç-onetas "O foot-
ballcr , -pelo 'menino Antônio Braga, e* A íciniiústa", pela menina Oplielia
w. .da .Silva, Tcalizaiudo-se depois a
disli-ibtiiçã.0 de prem'os.•A cançoneta "As pitadinliãs", pelosalumnos Ophelia Silva c Antônio Bra-
ga,. despertou muitos applausos.

l-.tbii depois o conde de Affonso
Celpo, qtte cc.mcçou agradecendo as
honrosas referencias 'feitas pelo dr.
Virgílio Várzea á .individualidade do
visconde,-de Ouro Prelo; -atrr.-Jileccu,
em seguida, á direetora a honra quelhe -fora dispensada para assistir á ™-
Icnnid.iide c etralteoeu os seus .grandes
méritos 001110 educadora, pondo om des-
taqitc a -nua c'o.mpetciici,a e illttstrne.no.
Fez, depois, um resumo da vida publi-
ca elo patrono dn -escola, que aos nS
íin'11'os já era ministro éa M-ariiiba, que
dotava o. Brasil omii a tnaiior marinha
da Anicirica para affronlar e vencer o
Pat-jiguay, que lhe devia a sua .inde-
íiçnileiicia, e qtte durante a «ua longa
rida -couto deputado, -ministro, jorna-
lista, advogado -e lenle, manteve semiire
uma liulia alpreciavel de coliercticia,
para morrer prestigiado pelos seus
adversários, depois dos rigores do seu
banimento da .palnia. Pode ás alutiiiíals,
ti quem abençoa, cm .nome da memória
de seu pae, que luvurem. sempre o
nome do patrono da Escola, porque
foi sempre úin homem dc bnm, digno
das. maiores .homenagens dos seus pa--tfScios e ela pátria que amou sempre•com o maior tfévotamento.

¦Este discurso, que a todos impres-
sionott, despeirtott gCr.-Jes applausos.

Falou a,i.nda .1 -galante inenina Ruth
Mascareivlias, que, cm nome das sinas
.collegas, apresentou .despedidas ás
.ínas rprofessoias. lagradcoendo o zelo
dc cailta ama, dispensado durante o
anno ieolivo e que tios exames foi di-
gnaniente recompensada.

As áluniria'3 cantaram, por fim, o hy-
intiio nacional, <l'e Franoisco Manoel,
executado .por uma .halnda da Brifjaila
Policial c a direetora declarou encor-
rodo o .festival, distribuindo ao conde
de Af.fonso Celso. drs. Virgilio Var-
zca « Cerqiicira Liina bellissimos .ra-
mos dc flores .natitraes.

Aos conrJdados foi .servido um pro-fuso "lunc.h", sendo trocados diver-
sos brindes.

O brinde ú imprensa foi feito pela.interessante menina Edina Miranda,
agradecendo o nesso companheiro Sou-
za I.-aurindo.

A festa -terminou .depois das 3 horas,
deixando agradável impressão.

—--"¦.¦•¦M*a***>^V^^>..*^,.|.M_il ^

A GORIUDA 1)1! HOXTl-lM

Argentino Icvnntli o (.i-nudu
Premio ''linitiliição"

Realizou hontem o D-trliV-Cltib a 23'
corrida tl.-i temporada, com concorrência
e iininiiição rcgiilares, passando pela casa
das apostas ;i somma total dc réis
72 :f.S7?ooo.

A principal prova do dia, o Grande
Premio Emulação, foi ganho brilhante-
mente por Argentino. i;ue lí. Kodriguez
dirigiu com calma c habilidade. Sendo
corrido sempre em _•" logar, pois o "train"
da carreira foi feito por Pontct-Canet,
o filho dc Delarey, assumiu a vangarda
quasi ha entrada da recta de chegada,
para vencer finnc! a despeito da atro-
pelada final de Pierrot. que foi segun-
do, e de Sultão, que obteve a terceira
colloe-a*"ão.

Os outros parcos foram gaulios porDá viés (Domingos Ferreira), Donau (J.
Alonso), Trunfo e Insígnia (D. Sua-
rez), Camelia (C. Ferreira), Gtiido
Spano (Michacls! e Palmeira (R. Cruz).

Os aznristas gozaram Intuem o bello
rateiro de Donaii-Diamantc (dupla 44).
que orçou por iitô/ÍJoo. batendo assim
o record das poules gordas nos últimos
tempos.

Foi o seguinte o resultado geral das
carreiras:

*
Parco "Velocidade" — 1.500 metros— 1 :ooo$ c coo$ooo.- "Davies", tn. ai. 4 a,; Inglaterra,.pot

Clitillaconibe « Creat Dame, do sr. Do-
niiugus fereira Filhei, Domingos Fer-
reira, ..1 Idlos, 1"; Vanguarda, D. Vaz

ULTUS NOTICIAS
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Ainda o assalto da rua Padre
Migiielino

de Faria, 'Ernesto <la Silva Guima,rães,
Ernesto 'Rodrigues de Campos (este só
fttz internacional), Ernesto Stampa
Herg. 'Esmoraldino de Oliveira, Estacio
Corrêa de Sá c Benevides, Enrico da
Rocha Portclla, Fernando Rutilio Pc-
reira dos Santos, .Francisco da Cunha
Corrêa. Generoso Ponce iFilho, Godo-
fredo ele Araújo .Mattos (esle só faz in-
lernaeional), Henrique Carlos Mcyer,
Henrique Gomes Freire de Andrade,
Heraldo Barreto de Oliveira Braga,
Homero Ma,ttos de Magalhães, Hugo
Victor de Sampaio Ferraz, lbsen de
Rosai, João Alves Pedreira Ferreira,
João Baptista .Pcccgueiro do Amaral e
João Canoza.

Eni direito civil (professor dr. Souza
Bandeira), ás 10 horas da .manhã:

Segunda turma: — Srs. João Fran-
cisco Lopes, Joaquim Teixeirai Leitão
Junior, Jorge .Felix Lalottr, José Anto.
nio Barbosa Teixeira da Silva, José
Augusto Tavares dc Lyra, José de Avcl-
lar (Fernandes, José de Freitas Hcnn-
quês, José Gaspar da Rocha Lisboa,
José Luiz de Souza Costa, José Mar-
tins Meiraj Júnior, José Mendes dc OU-
veira Castro, José de Souza Prata, I,eo
de Alencar, Luiz Antônio Cunha Júnior,
Mabillon Lopes, Manuel dc Antas de
Oliveira, Manuel da Silva Maia, Mario
de Góes Calmon de Brito, Mario Penna
da Rocha. Mario Zeferino Barroso, Mil-
ton Machado dc Aguiar, Ncstor t.omes
•Oliva, Octacilio Maria Teixeira, Oçta-
(vio iDias da Cunha, Odetlc Halfeld, Or-
latido Smith, iPaulo Emilio I-abiano
Alves -Paulo Lima, Pedro do Carmo
Moscòso, Pio dr. Rocha, Prospero Ce-
cilio Coimbra, .Raphacl Armando Cirt-
gliauo, Unfino dc Loy, Ruy de Castro
Pinheiro Guimarães, Samuel Francisco
Mourão, Sylvio Falcão Camacho Crcs-
po, Virgílio Affonso Rodrigues, Walde-
mar Bandeira de Oliveira, Waldcmar
Figueiredo c Walter Lentos dc Azc-
vedo. _;¦-'; r. -

(Faculdaide livre de Direito — Serão
chamados hoje (27), a exame oral:-_

5" anno, ús 3 horas, i» lur.nia — Jono
ele Oliveira QT.rcitas. Galdino Pimentcl
Duarte, Sindulpbo Melibeo Lima, An-
tonio TMniz de iF.iro Sobral e 1 rajano
Furtado dos Reis.

Turma supplementar — Benedicto
Costa, Carlos Freire Zenha', João .-
guslo dc Figueiredo -Rocha c João G'
çalves Machado Neto.

40 anno, á 1 hora — Gaspar Tihurcio
Zicre de Oliveira, Orcstes Gomes dc
Carvalho, -Galdino das Neves Paula
Leite e Ologafio Saraiva de Carvalho
Neiva. _, . „

Turma supplementar — Eugênio Ka-
mos Brandão, Samuel Alvarez Puentes,
Salvador .Augusto de Oliveira Penna c
Rosaldo dc Azevedo Rangel.

3" anno — 'Direilo Pena! -— Prova
escripia. ás 13 horas — Os restantes e
05 que faltarem ás 1" c 2' turmas

Direito Civil ás 13 liorap .— Prova
cseripta — Os 40 primeiros tnscriptos.

.Dc accordo com a autorização dada,
o sr. conselheiro dr. Cândido de Oli-
veira, director da .Faculdade, resolveu
dividir em duas turmas dc exames o
aclual 5" anno, ficando assim consti-
tuida ai 2* turma: .,..,,,•Drs. Irincu de Mello Machado .(prc-
sidente) Carlos Pinto Scidl, Cândido dc
Oliveira Filho. 'Edga-rdo de Castro Rc-
bello e Luiz Neves -Ferreira ü-illio.

-. »6I^*A*-»*C'*,»-***> tir»»— " »¦—**

A Wação do Centro dos Pro-
prietariosdeYeMculos

47. 2": Balila, D. Su.-ircz, 40. 3"; Es-
panador, A. Olmos, 32, 4"; Plata, Tor-
teroli, 48, ,."; Histórico, E. Rodrigucz,
4f, 6". Ganiio por -• corpos; -terceiro a
t:m corpo Rateios: Davies, iq!.e)oo; du-
r-la (15), 5J$;oo. Tempo, íoi 2I3".
Moviiuenio dc apostas: -|:40i$ooo.

*
•Pareô "Seis de Março" — i.qoo me-

tlOS — I :000$000 C 200$JOO."Donau". f. ai.. 6 a.. Paraná, por
Premier Diamond e Jahyra, do cr.
li. Mendes, J. Alonso, 51 Idlos. i";
Diamante, Cl, Ferreira, 46, 2°: Dynamite,
J. Coutii-.lio, 52, 3"; Dictadurii, A. 01-
mos. e-2, 4"; Escopeta, D. Su-rez, 32.
5°; Estilhaço, D. Ferreira, 32,6". Ganho
por pescoço; terceiro a tres corpos. Ra-
teios: Donau, 2.|g$ooo; dupla (44)
i:i67?2oo. Tempo, 101 2I5", Movimen-
to de apostas- 6:i35$ooo.

*
Parco "Itamaraty" — i."6og metros—

1:20o$ e 240^000."Trunfo", m. ai., 3 a., Inglaterra,
por Mirador e Neiia, do Stud S. Clc
mente, D. Suarez 52 kilos, i"; Jagunço.
A. Olmos, 32, 2"; Zelle. R. Cruz, 50,
3°; Dionéa, J. Alotiso. 30, 4.°; Maipii,
Ii. Rodrigttez, 32, 3"; Magestic, D. Fer-
reira, 51, 6o; ganho por um corpo; ter-
ceiro por pescoço. Rateios: Trunfo, . .
2.t$qoo; dupla (23). o6$30o. Tempo,
107 1I5". Movimento de apostas ,
O:ioi?oooo.

4
Parco "17 de Setembro" — 1.609

metros — 1:500$, sooÇoooo."Insígnia", f., zaiiio, Argentina, por
Orangc c Indígena, do sr. B. Andra-
de, D. Suarez, e2 kilos, t"; Stromboli,
I. Coutiiiho, 34, 2°; Flamengo, L. Araya
49, 3"; e Scamp Michacls, 54, 4" 1 ganho
por pescoço, terceiro a corpo e meio.
Rateios: Insígnia 26$6oo; dtipl: (24),
3S5900. Tempo, 106". Movimento de
apostas: io:.387$ooo.

O estado de espirito do povo
írancez-

Madrid, 24 — CA. II. 1 :-~ IX- rc-
gresso da França, cmiferenciaiido nes-
ta capital, o professor Odon Bucn
élõgioú exilorosamenlc o estado de es-
pfciim que observou naquell-: paiz. e.
referindo-se aos progressos que a soten-
cia está coiisegu.mlo na França, nn-
iitune-iou um prodigioso renascimento
industrial que. depois da _ guerra, en-
eherá o nuitid-o de aidiuiração.

O prefessor Bucn disse ter trazido
tuna recordação impagável das vi-sj-tas
que fez « Reinis e Verdun, c, alludin-
do si situação dn iHespaiüh.i. em face
da conflagração curopéa, disfe estar
110 interesse deste paiz marchar con-
tra os Impérios Centraes ao lado da
Franca, eme hoje ocetipava o primeiro
lugar 110 mundo da Civilização.

As condemnaçoes á
morte, na Áustria

Londres, 26 — (A. II.) —• Unia in-
formação aqui drogada por via indi-
recta aiuuinci-.i ter sido publicada pelo"Wiener Zeitiing" unia estatística das
còiideiu-nacões á morte no, Áustria até
31 de dezembro de 1915: somtuam ellas
no todo 3-463-

*

O que informa o estado-maior
nisso

Biicaresl, 26 — (A. II.) -- Com-
inuiiicado do Estado -Maior do exer-
cito:'"iRclpcllimos vários 'iilaques elo ini-
migo nas regiões de Oituz c Dragos-
lavelc. O .inimigo -bombardeou violcn-
tamente sts nossas posições nia margem
esquenta, do Alt até ao sul de Siatinai.
Conibatenios com suecesso uma colu-
mna ininiiga que avançava, mais ao
sul., em direcção a Rosieri. O inimigo
atravessou o Danúbio cm Zimnitza e
avançou até á região ao sul da gare
dc Scimii.

Bombardeio c fuzilaria ao -longo (lc
todo o Danúbio.

Bombardeámos com cfficnoin ,-ts po-
sições inimigas na 'Dobrudja."

*
As operações no valle

do Adige
Roma, 2(í (A. II.) — Couiniiinicado

official:"A artilheria esteve em grande acli-
vidade. Destruímos as defesas inimigas
na zona dc Tonaíe c prejudicámos os
movimentos inimigos no valle do Adige
c no Astieo. Abatemos dois aeroplaiios
inimigos nos arredores de Tolmczzo e
Biglia."

O presidente do Paraná recebe
uma manifestação

Curityba, 26 (A. A.) — Honlem, m
deputados cstniluãès -foram ar. p.il.u-iu
do governo levar uma declaração de :.o.
lidariedade ao dr. Affonso Ciiiiiárgo,
presidente do Estado, cm lis-a da 1, '.-
iude assumida por s. cx. pela maneira
honrosa com que concorreu pari 1 so-
Itiçáo definitiva dos limites étttt: t ¦ a
Estado e o de- Santa Catluirinã.

1Achavam-se em palácio nc-.j.i
cs secretários de Estado, membros ilo
Superior Tribunal, representam.-; d:i
j-üarniçno militar, cbmniairl-inies e ofti-
ciacs do Corpo dc Uonibciroí u do K-.-
(.itiK.nto dc Segurança.

.Proferiu 11111 disem-',}, s.iudind-i .-> tir.
Affonso Camargo, o |r.'fH.lnv> d; C-.n-
gresso, respondenilo s. cx. .igr.idecend .

Tremor de terra no Chile
Santiago, 26 (A. A.) — Senti-.! se

durante :i noite um ligeiro tremor de
terra.

O plicnouicno, embora lenha sid.. pas-
sageiro c sem grandes damiios. lançou
o pânico nu cidade.

¦ >***>» m .

Os revolucionários paraguayos
Assunipção, 26 (A, A.) — O depu-

lado Cliaves apresentou á Caniara dos
Deputados um nroiecto que ..mplia ..
amuislia concedida aos poliiicos. r|iis
estiveram envolvidos cm levantes t- re-
voluçõcs.

Os cyclistas também atropelam
Foi 'hontem :i noile, victima dc iim

desastre a peqiienita 'Idalina, 4e 6 nu-
nos dc edade, moradora á rua dc São
Clemente 4, e filha do operário Cláudio
Comes, Idalina brincava 110 passei.,
daquella rua, na con fluencia ela iiicsin.i
com a praia de Botafogo, quando o cy-
clista tluincrcindo Fernandes, de 23 an-
nos. solteiro, e empregado 110 commer-
cio, atropelou a pobre creança com it
machina cm qiic ia montado.

Valeu-lhe isso scr preso cm flagrai!-
te e recolhido ,'1- -" ilistricto, ciuqnaiilo
Idalina, que ficara -gravemente ferida
cm varias partes do corpo, ia a cami-
nho da Assistência parti depois reco-

cr-se a casa paterna.

Uma cadeira de theatro por

Au-
Liou-

Grande Premio "Emulação" — 1.700
metros — 3 :ooo$ c 6oo$ooo."Argentina", ra'.-, zaino, 5 a., Argen-
lina, por Delarey c Gainine, do Stud
Brasil. E. Rodrigucz, 51 kilos, i"; Fier-
rot. D. Suadez, 52 2": Sultão, Le Me-
nor, 55, 3o; Ornatiiilio, W. Oliveira, 5_.
-V; Battery, A. 1-Vrnandcz. 51. 5"; Pé-
gnso, Zabala, 50, C", e Pontet-Caiiel, D.
Ferreira, 50, 7"; ganho por dois corpos;
terceiro a-um corpo. Rateios: Argeuti-
na -n$; dupla (12I. i2d$30o. Tempo,
119". Movimento de apostas: 14:187$.

*
Parco "Progresso" — 1.609 metros

— t :2oo$ e 24o$ooo."Camelia", f., c, 4 a„ R. G. do Kttl,
por Scarpia c Arcadia. dos srs. Santos
eS- Irmão. C. Ferreira, 40 kilos, 1"; Can-
nissii, A. Olmos, 51, 2"; Eslillette. J.
Alonso, 49, 2°. c Patrono, D. Ferreira,
53, 4"; ganho por pescoço: terceiro a
meio corpo. Rateios: Camelia, i;$Soo;
dupla (23), 31SS00. Tempo. 108 i|a '.

Movimento dc apostas: 7:t78..ooo.
#

Pareô "Dr. Fronlin" — 1.700 mc-
tros — 1:6oo$ c 320?ooo."Guido Spano", 7... c, 4 an., Argcn-
tina; por Oldman e Ginc, do Stud Ura-
sil, Michacls, 53 kilos, i": Atlas. D,
Ferreira, 52, 2"; Parade, R. Cruz, si,
3": Marvellous. Rodrigu.-z. 51. 4°, e
Ornatinho, ü. Zabala. 4», 30 ; ganho por
um corpo; terceiro a corpo c meio. Ra-
teios: Guido Spano. 24$8oo; tlupl.i (15),
.trijioo. Tempo, 112". Movimento dc
apostas, 12 :024c800

fi!
¦Parco "Supplcmcn.ai" — 1.C09 me-

tros — 1:200$ c 240$ooo.
"Palmeira", f., c, 4 »'.. ArgcntinOj

Sitnonside e Lady Graf, do sr. Luiz
Mendes R. Cruz, 49 Idlos. 1°; Mcrry
Bav, A, Fcrnandez. jo, 2°; Voltaire, A.
Olmos. 54, 30; Yvonctte, D. Suarez, 41,
4", e Medttza, E. Rodrigttez, 32, 50; ga-
nho por dois corpos; terceiro a Ires
corpos. Rateio»: Palmeira, 4SS200:, du
pia (45), "5$400. Tempo, 10
n-.ento dc apostas: q:344$ooo.

A guerra na Tripolitania
Roma, 26 (A. II.) — Tendo a cs-

tação radiographica dc Hanen expedido
um despacho cm que se dizia que num
combate travado recentemente na Tri-
politaniti os arahes tinham capturado
seis mil italianos, vários canhões -e
grande quantidade dc material bellico,
o Ministério das Colônias declara que
essa. noticia é absolutamente destituída
de fundamento.

— » r~*. » •

O sr, Venizelos declara guerra á
Allemanha e á Bulgária

Roma, 26. (.'. Ií.) — O " Corricre
delia Scra", dia em tclegramnia de
Athenas que o governo provisório in-
slailado em Salonica declarou guerra á
Bulgária e ú Allemanha.

Movi-

Fallecimento em Minas
Ouro Fino, — (A. A.) — Falleceu

aqui. com 11 edade de 23 annos, d. Ma-
ria do Carmo 'M. dc Mello Carvalho,
esposa do sr. José Jesuino do Carvalho,
fazendeiro e vereador da Ca inata Mu-
uicip.il desta localidade..— 1— «i «Km...

Noticias de Portugal
Lisboa, 26 (A. IT.) — O vapor "Mi-

ia" que navegou sob bandeira alleiriã,
c foi um dos navios cedidos a Inglatcr-
rá por Portugal, quando requisitou lo-
dos os vapores mercantes surtos cm seus
portos, abalroou á saida do íliielva e
foi a pique.

Lisboa. 26 (A. Ií.) — A sra. Anna
dc Castro Osório fez hoje, nn Porto,
uma conferência litterarin que foi muito
applatidida

.*.S TESTEMUNHAS AMUAÇADAS í
POR UM PUNCCIONAlilO I

DA 11ETENÇU0
•A ser verdadeiro o que duas tcslc

mim-has contaram 110 summario de,- •¦  --, „_ ., ;„_,.,.,..-,,,culpa dc "Moleque Marinho", e repeti^ estatutos que devem reger ,! 1 tiliçao
' 

Sylvcstre Machado, delega- au.e tomou o nome ee Centio dos lio
ietanos de \cluculos .
A asscmbléa foi presidida pelo sr.

Hontem á tarde, na rua Barão ele'

[São .Felix 11. 16. houve umai.grandc re-
. ! união de proprietários de vchiculos, com

fim dc serem lidos c discutiuos os

do do o" districto, não se compreiiende IP™'.'1™;'. de Vcluculo
a providencia que esta autoridade to-
n.ott, aliás muito coinpativel com a sua
falta de critério.

O caso é tanto mais grave quanto o
aceusado é um funecionario publico.
empregado ,.la Detenção, pessoa dc con-
fiança do carcereiro-nuír da rua Frei
Caneca. 'Contemos a 'historia.

As testemunhas que depuzeram no
inquérito policial sobre o roubo da rua
Padre Migucliti-o, Antônio José Alves
dc 'Moraes e Antônio de Albuquerque,
contaram an juiz Sampaio Vianna, que
Humberto flarrote, empregado tia 'De-
tenção, os fora ameaçar de morte, pro-
curando antes subornal-os para que
desfizessem 110 sumiiiario as aceusn-

Ituslino Mendes, proprietário da I:.m-

presa dc Transportes e Carruagens, sen-
rio secretariado -pelos srs Alberto 1-e-:-
reira, representante da fuma 1 into eé

(Filho e Machado, da empresa de Agitas
Gazozas Uilz. . . •, ,;.

A leitura elos estatutos foi mu to di-t-
cutida, c durou approximadameiitc UV..1.1
h°.Dh;crsos 

representantes das çnipre-
sas que sc vão reunir numa sociedade
dc'classe, falaram por diversas vezes,
entre elles o sr. Brito, proprietário dc .
"andorinhas", que oecupou por divcisas,
vezes a attenção da assembléa, demons- ,
iranelo a excellenela da organização do

Ceífro c com.11c.1t.1ndo os estatutos

! muito .particularmente na parte nue se

A
VIDA

RHUM

DE -

Ernesto Souza
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
phosphltos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES.

Asthnia, Tuber-
culosc pulmonar;

Rachitismo

TÔNICO PODEROSO
BMMDOlG.-l.-diHiqo.H

avaiKis cmções que fizeram 110 inquérito policial,.  . . . . - n..
contra o gatuno que assaltou o capita- refere .a lnnd='t"n'"1"açm0 1_cgisÍrados no
lista Borges. Aliás o aceusado é amigo ' ¦-'--''"'o* «'" s0'am u"'

elo rábula Ricardo 'Machado, que o sr. I
Sylvcstre 'Machado, escandalosamente '

protege. j
O juiz chamou á ordem Garrotc, que !

cvoti a sua audácia ao ponto tle com- I

chiados
"^Forani 

ventiles diversas outras mc-

didás,*-r»llerando alguns pontos dos es-

tatlitos.

parecer cm juizo. Elle não se inlinii- I O prcWto concedeu .scs,ciimuiíet,ut.
dou, porém. .Foi ás casas do sr. Mo- licença, na forma da to, P"a'.™'"CJ'
raes, á rua da Concórdia 11, 48, c dc | 10 de saude, ao e^ioJo 

^'0^0
! Francisco Chaves, á rua liarão de Pc- j Francisco de Assis, Zozimo Anastácio

n. 77, repetindo a

FESTAS
O dr. Oliveira de Menezes, illustre

professor do Collegio Pedro II, com-1

picla hoje 47 annos de seu casamento

com d. Carlota Eugenia dc Oliveira de tropolls
u"" ,.. .,„„ „„,„_ ameaças, declarando que poria em exc-
Menezes, senhora estiniadissiiiia pelas , .u..o Q ^ ^^ rcpdin,,0 assim
raras qualidades de coração. ^ j {|lie fizera com o presidente do Cltil

Festejando essa data, a familia Oli- ] Caprichosos ele _ai:ta Thcrcza. .1 qucii:
veira dc Menezes receberá hoje á noite forneceu passagem para o outro

mesmas : Lopes.
'n\0S 

LAmõUS^NPS SUBÚRBIOS

^rZ*^eX»-Í>ff»m-m.

pessoas dc suas relações

o men
coraçíío

va mysliiM. vivendo rcmatiçaiiò
hostinc saçrado» vista escorreita.
limf-o, cabeça desamiúviodà.

Só agoru c tarde reparo qv.c andei üs
(ivc-isa-*. que eslava em foco o doutor Ar-
tlmr M-^ci e eu nic oftereci â objectiva,
ciue tiirha de di?er tio valor tio novo Aca*
ilemu'i>. o ü?. auíolno?raplii.i ! K que coi-
sas lão d esa propositada Si que rásões tã-">
mal concertadas, que impertinente* o re-
pi„aü.is philoSophías, que, oartintítbsos Ia*
tini : Xem os santos foram poi*i*.in<.oi|
iiul.-i líeçois de tantos martyrios que oí le-
varam á canonização.

11 cm merecido seria que algum maüno,
f.pós tamanhas santidades, (!i*sès;e dc mira
q'ie o diabo depois dc velho íeu-se er*
iniiii '...

Mas vamo3 marcar noutro rumo, demo.?
volta çom todo vapor, porque nos mares
por onde andei navegando poderia arrostai
com a desfortuna, poderiam, n súbitas, as
ondiis fc eiifuçecer, desatando temporal
riesfeí' o c levando-nic de arribada ou cí-
IreÜaà-i a algum perigoso çscoilío,

\i. transcurso destes quarenta <:|ina<;,.
tóo - :;- poucos o* sonhos e as esperanceis

olhos cnlciados tenho visto trans*
cm foriníisas realidades,
das miaíias mèhorcj alo-jjriíis

tíja.r. que mc assoma á alma c que me
fjcxe >('•" oUios quar,:'o contemplo cite
ir.rj *. .*•* » Instituto di jMangttinhosí no
«e*.i f-üií.!-. recanto todo p:i* o silencio,
/ir.!. .'1 mesmo mar por onde .1 vista •*¦.*
?-.-,¦•'•'ii não ha estrugir* dc onda?, nem
*.' s d-" :'.i"r bravo, senão tlianürás dc mar
-•rc" '. iii:»r cie doçura, onde parece que
••e-n * cüjiío o céo sc tolda, rem o-* ventos
br.v.net".

Acompanhei aquclla obra. :.'..: ver. corno
-eom lempo e pneiencia aquclla 'folha :de
amorcira transfnniion-se em setim íi-íc;v,i
«o. ("ura Oswaldo Cmz, e nirái em meio

sen curso ele hiimiuiiiladcs, feito no' Cõllepio dc_ Pedro TI; ond.i se bacharelou
1 cm 19112; foi dos mais brilhantes : appfo-

vação distineta em todsis .15 cadeiras, Pre-
! .-.in e:.i Iodas as séries, retrato no P.m-
i tl-ion ilo Colleyio c.tinci Incharei laureado.

Matriculado r.a Faculdade ile Medicina
j cm ioo.i. começou com <* inolvitlavcl e pre-I claro professor Ciianot Prcvost, cm 100.1. o sen. interesse pelas coisas da liislolo-
J pia. Km 1905, joi estudar 1:0 Laboratório
1 Bacteriológico Federal com o dr. Kinilio

Gom*:5, um seientisía tão competente quan-
j to modesto,

No resvalar de áua vida úc osludante,
era c;n ioo-;. interno do e.çrcííio profes-
sor Mimicl Couto. írequentava o Hospi-

I c*'o de Alienados, sob a direcção do erudito
I Juliano Moreira, c estudava^ no T^iborato-
! rio do abali-Kitlo professor Leitão da Cunha.

VIATANTF.S
Partiu hontem

do Sul
conhecido clinico.

pnr.l o
dr. Aiuarahtho

ÍCm loc-íí f.imiliarizava-f-c no còuJiécimcntp
út' moléstias dc pelle e syfihilff, na l"a-
cuidada de 'MctHcina, ao t mesmo tempo
mie praticava no laboratório do JTospíi.**!
Úoi T.aairos, debaixo t\,is vi;ias e cxcel*
lentes lições dc Emilio Cíuhies, e onde cs*
cremi o so;: primeiro trabalho sobre He-
mitologia da Ltpra.

MISSAS
Os sobrinhos do

Ferreira Guimarães
hoje

fallecido
mandam

horas, nr
Santo Antônio tios Pobres (.i rua dos
Inválidos), pelo repouso dc sita alma

inun-
do. Os ameaçados queixaram-se ao sr.
Sylveslre Machado, que se limitou n
mandar chamar Garrotc, dando-lhe con-
scllios paternaes,

Grande i Que diria a isso o sr. Aurelino Leal?
Coutinho, i Poderá a justiça agir, deante dns a-.nca-

ças constantes ás testemunhas? lí di-
1 zer-se que o capitalista Borges tem cs-
! peraiiça dc rehaver o scu rico di-

r „rt. iiiieiro I- Cândido  __, „ ____.»_-„
czar nus- _, 

'.'¦', ,
1 »tri* dc jfais roubos tle canos

MAIS DUAS CASAS AS-
SALTADAS

Apezar d(
reclamações da imprensa

locaes
ta os

de chumbo
10

EU

. l?ealizou-se antc-honteiii,
horas, na matriz dc S. José. a missa I
dc setimo dia, que e:n suffragio da;
alma de d. Lcocadia dc Andrade, mãe
da nosso collega de imprensa capitão
Arinos Pimentcl e sogra do sr. Luiz |
Antônio da Cunha Júnior, suh-official
do cartório de registro dc tituleis e do-
cume -mos. mandou celebrar a ~::x ta-:
milia. . . , , ,

O acto religioso toi celebrado no
go dr. Be-j
psròchia, c

de familias'
da sua fa-

! iiliarinór, nelo rCvino. com
10 Gomei j „_.(>.(..„ Marii.iio, vigário da
V.»mní?; I terâ numerosa assi.t.ncia
¦iiiivo dos das. rclaçôçr, da extmeta ,
:cctto t-ufí' niília.
Irai^sío já :? :•: :;t
cstm1.-r a l p vi,r,MC!MEXTOSemento c . . ,, , ,
amplo da O cmoiici Pedro l.opcs, t!

I i-,:;ii;.-'. leve o grande desgos
fei a "-ca ; liontcm. á?" 11 boras da m
Lepra jul- 1 rnitilin c :.í:ii>r.:h d. der.-;

Os ladrões de encanamentos rir- clium-
bo uão cessam dc agir, c nom ha iiioti-
vo para isso, uma vez que a policia teu-

I do cruzado os braços cm demonstração
I dc pouco caso, nâo o-* impede de livre-
, mente exercer a sua profissão".

Ainda hontem, foram roubados d.i
i casa u. 232 da rua do Cattcte, em Quin-
; tino Bocayuva; alguns pedaços de canos
: dc- chuitbo. do serviço
. s-.iccedèui ainda naquella rua na casa
In. 2|3, dc onde os ladrões levaram

mc nm

los clamores c das constantes'mia nao ha
nada feito com o fim de reprimir a

ccão dòs ladrões, que vivem pondo cm

int •anquillida-.le os habitantes da zona
suburbana. Parece até que ha da parte
das-'autor dades superiores di Policia
-'parte algum dcsle xo dasr nuondadle.

a preoccupaçao dc deixai .1 sol-
ladrões porque emquanto se vao

elles accommbdando .por longe-, nao vem

anui r.ara o centro dar-lhe o que tazer.
'T 

tlvez seja por isso qu efica scin

rèciirsos a policia suburbana, para mi-

íar unia ampanha rigorosa conlra o,

amigos do alheio c os audaciosos s.,.-

te 
Ainda'hontini mais dois casos de as-

salto sc verificaram. Em Madureira e

CT 
orimeira cnsa assaltada foi a dc

Fiius anlonio da .Silva 
'Nctto morador

i rua Carlos Xavier n. 00 Os ladroe

piz e o mesmo 1 lá entraram, por me 1 ode WTjmõ»r
roubaram diversas peças de

¦ n ..-, e outros objectos. „„„,,„.!
..-io foi leva-lo ao conheci-

NO RIO COMPRIDO

Os ladrões ngom nii desnssom-
bt-ailaiiifiitc

Os moradores do bairro do Rio Com-
prido, notadamente os da rua Campos
da Paz e adjacências pedem, por nosso
intermédio, uma 'providencia no dele-
gado do tf districto contra os constan-
tej àssajltos ás suas .propriedades.

Todos que ali residem se acham cm
sobrcsalto, tal é a audácia com que
agem os gatunos, pois quotidianamente
se registram os assaltos.

mm

Dois tiros como pa-
gamento de um

passeio de
automóvel

A's primeiras horas da madrugada
tle hoje o cuixeiro do botequim Mario
Corrêa Laranjeira, depois de um
longo passeio de automóvel, no cat;-

1 ro ri; 831, nogoii-Su a pagar o tempo
I do aluguel, o depois do ligeira altor-
1 cação, desfechou dois tiros de rovol»
J ver no peito do ,'chauffeur" Francis-

co Antônio de Oliveira, que foi ago-
jnizante para a Santa Casa.
í O agtrressov foi preso em fia-
!granie.

1— 9 m » —.

! Curityba transformada num
deserto..,

Curityba, 26 (A. A.) — Desenca-
deoti.se hontem nesta capital, ás 7 horas
da noite, um furte vendável, que k-van-
lou nuvens espessas dc pó, transforman-
do a cidade num deserto, cessando os
cspcctaculos nos cinemas e outras casas
dc diversões. Em diversos pontos da ci-
dtlac, foi interrompida a illuminação pu-
blica.

iKtu lliiia,s Geraes, numa dc suas ci
dades do interior, o sr. Carvalho Mirou
é 11111 negociante mais 011 menos iiiflit
ente, disse cavalheiro nunca na sua
vida teve a idéia dc se perder peta-
ruas da Capital .Federal. Mas não lia
nafta neste mundo que não lente, e ti
caso í que o sr, Biroii, ou pela leitura
dos jornaes ou porque fosse altrnidt.
por uma qualquer desciipção, do.. Rio
feita por um compadre "viajado", re-
solvcti abalar-se lá do scu tratii|üilji)
recanto, para vir embrenhar-se 110 mei..
dessa população irrequieta sue çhchc a-
nossas ruas.

lí um dia — não lia talvez Ires dias
— lá desembarcou de 11111 trem o sr.
Hii-oil acompanhado de sua familia c
com o clássico guarda.chuva c a não
menos clássica ''vi.lisc-1. Além -liss.-..
trazia o sr. Biron -- c não podia elri
xar dc scr assim — alguns pares dr
contos dc réis, recheiando n sua ca.
lei ia.

Chegado ao Rio, foi o nosso homem-
zinho e abastado negociante njqjnr-se
numa casa da rua Haddock Lobo nu-
mero .-i.l, residência de conhecido.,
seus. . ,. ,

Deve Icr-s.- divertido muito Ia á sua
moda o negoi-.iaii.lc mineiro... Mas ain-
da era .pouco, lí o -sr. Biron deter
minou que havia ele ir homem ao tlica
tr0- , • r T-Assim, á noite, deixando .1 lamina
na casa onde está hospedada, resolver
o nosso homem assistir á segunda ses
são do Carlos Gomes. Chegado a 01-
lhctcria, talvez por vaidade, saco.: tle
unia, enorme carteira onde linvw a
quantia dc <.:ooo$ooo e, tirando urra
nota de 50$ooo", pagou unia nollrona >¦

depois, muito dcspreoccuptidam e 111
guardou n carteira 110 bolse- L-inzeiro

' 
Uni "pitiiguista" que anda, por ali

rondando, deu um tranco forte no nc
gocittnte mineiro, pediu-lhe mui descui
culpas o o lionicmzinlio ainda deve te.
elogiado lá com os seus botões a m:i;
rielra de "moço" lão delicado c Ia 10.1
entrando 110 iheatrinlio onde a equipa-
nhia do actor Carlos Lct',1 lhe havia "¦'

provocar algumas gostosas gargalhada*.•Mas não foi assim. Ames mesmo n-.
começar o espcctacnlo, o sr. ;Bi-ron no-
lou que a .pollrona lhe havia cusiauo
4 :ooo$ooo ....

.lí' que o "moço delica.lo que qua*
lhe offcrer.i o céo por um encontrar.,
lhe levara cm troca, a carteira >' mai,'
o dinheiro epie continha...

A policia tomou conhecimento desse
faclo e está a procura do puiiguisla.

Ii como o caso c serio, e, pelo menos
para o sr. Biron, não c nadai para ru
vale á pena dizer aqui uma coisa: --¦

a policia, -para evitar casos taes, iminil
Sempre para cada lheii|tro uin
que deve collocar-se junto á
com os sete olhos tle Argos. .

lAd tbcatro Carlos Gomes devia ir
sido enviado um desses agentes, mas
naturalmente o policial devia esiai, "-

desfastio, assistindo, aq. cspectaeulo.
porque kso sempre é
ciar...

d..

agente.
bilhc.i-.i-.

mellior que poli-
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Um grande incêndio
em Lima

Lima, :6 (A. A.) — Um grande in-
cendio destruiu completamente o hotel"El Globo".

O; prejuízos foram calculados cm
15.000 libras esterlinas, não havendo vi-
ctitiiAs pcsso.ics n lamentar.

 mãm m» mm*

OS INDESEJÁVEIS

MAIS UM "CAFTEN" A
SER EXPULSO

Sob esla cpigràphc noticiámos; ante-
hontem; eslar sendo processado Uen-
jaiiiin Malntmitn, aceusado dc explorar
ii mercti-iz Krenie, vesi-lenle á rua dc
S. Jorge. . ,

Ao que nos disse Benjamin, foi , o
excesso dc zelo do delegado do 4. dia
triclo qtte originou tal noticia, pois na
2' delegacia auxiliar ficou plenamente
reconhecido scr elle um 'homem que
vive dc seu trabalho, e bem assim que
as aecusações a elle feitas, as motiva-
ra apenas despeilo 011 o espirito de
vingança.

Benjamin Malamitla uão e-1'1 preso.
Aqui esteve, hontem, acompanhado de
um filho menor, mostrando.nos do.-
cimentes coinprobatò.rios dc uma vida
laboriosa.

A mensagem dc dr. Affonso
Camargo

^£**>*4*!I**^BiW"

Curytibà; 26 (A. A.) — Os jornaes
desta capilal publicam na integra a men-
sagem do dr. Affonso Camargo, pre-
sidente dei Estado, lida hoiitetn, por oc-
casião da abertura do Congresso, após
a >\\a sessão.

"tt t* i*ín> *~t uri"

Senador Generoso Marques

O Centro Civico Sete de
Setembro

m*lXÍA**m-!Z2t~*Z*Ç&: ¦—-
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A ESTRADA DE F. DE GOYAZ

Inaugurnçiíò do um trecho
do linlifi

Ao terminar hontem os exereirm
militares do corpo de alumnos d:i its-
cola matriz do Centro Civico Sete d«
Setembro, o tenente Hcnrititie Quin1,;-
liano de Castro c Silva mandou proc-
der á leitura ela seguinte Ordem d"
dia:"Em virtude de terem coinm:¦'.'.¦••'

I tres faltas seguidamente aos.exercicio!
! militares e sem causas justificadas, .4
i com pezar que determino a exclusão
i do corpo de- tiiumnos desta escola do»

srs.: itíi, Eduardo Fonseca; 17o- »«"
¦ , . , . , . ,-,. fredo- Vclloso Seixas: 17. Ary '

(ttrttyba, 26 (A. A.í - Chegou hon- ;._, _ uh Rodrigues dc Mirate„, 11 noite a esta capital o senador U bario da Silva Pinto'; 13.1.
Generoso Marques, que foi jeccbido _na j tiJn'ho Thomáz; 188, Antônio Martn

Mario André: a.-, Fábio de A*'-'';

ida
Ma:

bril ,1- -;i:io --n que

' OS Süll-OPFICIAKS DA ARMADA
Foram promovido.-, 110 corpo de sub-

rr.fiici.ies da Armada: a enfermeiro de
; 1' c';.,s;e sargento ajudante, n de 2"
. clasie 1" sargento Luiz de .Oliveira, e' ;i mecânico naval dc 11 c'::is."e sargento

ajudante! o de 2" classe 1° sargento
Uippolyto Pinto dc Oliveira.

... V-À nomeado enfermeiro naval de
¦! 1. classe 1" serjento, o enfcrriiciro con-

i tratado Marcolino Ferreira da Silva.

alto.

dá uoliciu do 23°' 
se descobre o

caso .passmw
:i ve

lisíricto, qi*:!
autores de.;s? I

estação por alta; autoridades
tado, amigos e correligionários

¦do Es-
seus.

e com
Tl.r-.n-,.'O outro

nrieta-.io do aii......^» -¦ -- ¦ 
c .

Teixeira de Azevedo 11. «-•.<_"''-','•.:".
dura Esse senhor, cue se cliama aiai
iho Antônio Peretrai, teve a meou--

":ial visita dos ladrões,
im o rclogi o do

Rectben-.os o seguinte tel
Formiga, 25. — Tenho

communic.Hr ;i
do

gramma:
prazer de:

>cta e
lüé lhe egaram

gaz
A P

colies;.
-hõcí.

jliciri do
, do 23°

o" dislricto, como n sua
está á procuta ^os In.-

inauguniçap, hoje. 2$ dc ;
trafego provisório dei

.aercadorias r.o irccho da
E. F. de Goyaz. coinprehehdido entre!"-. Pedro de Alcântara e Caciáva numa;
exterisSo dc sessenta kilometros.

Rcinageral regosijo. pois o horário que
vae scr svíbmettido a approvaçao do go- (
e-cnio ;.ar;i os trens, naquella mesmo |
tre-clto será posto etn vigor no próximo
dia 29 do c/firrentir-, — Redacção da Nn.
tieia *

Um concurso em Bello Hori-

Bello Hcrisonte, 26 — (A. A.í -—Os
concorrente"; ;¦ vaga existente i*a Fa-
cuidado de Direito desta capital, farão
amanhã unia Drelccção sobre o ponto
n. 26, do programma do direito admi-
nistratiyo, terminando assim as provas
do concurso, cujo resultado •"-. apu-
tado Jmrnediatarãínte,

43, 
pção; 229, José Borges da Costa: -
Antônio Nunes Martins: 171. A_m*.»
José da Costa: 315, Gilberto Brito, «
284. Antônio de Medeiros."

Tambcm foi lido na mesma nora °
art. ii do Regulamento Interno. •',

! assim sc- define:
. "O aiiimno que, por qualquer ini

deixar de pertence-,- á t síola e fizer ti
j clandestino do fardamento —. <-'¦¦]'!"¦-¦

immediatamciitc -ter chamado á ;•'_
! para justificar o seu procedimento.
] A iodos os ex-alutiiuo.s forí.tn '.,'¦ '.

j das notificações a respeito da exc.
c do respectivo art, 12 do Rcgulaine

1 Interno do Centro,

I

i
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SUm pi-oãrnmma eclético e sem riyal 0 3ÈCOJE3

I

UM MUNDO DE OURO
LIBRAS 410 LIBRAS
Bstribuidas pela casa VEADO aos fumantes dos seus oigar»
Ds por meio da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1916.

41 PREBJIOS constando cada prêmio d»
ima bolsa de prata contendo

1 f-» LIBRAS 1 f-_
EM OURO

Que sei'80 entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pei» CM»
VEADO com números egunes aos primeiros 41 prcmlos maiores da lo»
líi-la Federal do NATAL do 1810.

CONDIÇÕES
A aliam apresentar na casa Vendo a Rua da Assembléa, 9-1-83 o coupon

liinl junto acompanhado de 10 vales das nossas cartelrlnhas de cigarros,
recebera em troca um bilhete numecarlo cujo numero correspondendo
.os piinielios 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro dc
1010 fera direito a uma bolsa de prata contendo dez libras cm ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro de
1916. Serão àttendldns as remessas pela «-.orrclo quando acompanhadas d«
uri sello dc ICO reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição sas vitrines VEADO

Él_^NATJto9l6
«iiiiiiHii;

Corte este coupon,
junte-lbe 10 vales
dos cigarros

"Si--

|Bp sr
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apressão dá espera

É'-imtíl commentar quanáo se annuncia s
wx^liajüe _5-*™™™.R.-xr--TiM:

""TO 
uip-lor trágico n.-.indlal)

c qua o film é assignado peliv fabrica d» moda, Fox-Fim

O artista querido, a ílgura inasQula, o symbolo da
Forca ao serviço da Eondaiío cin

Uiricaé UCD-UIÀ w
Venltdoíra cm*,, b ilCIIIIIM qmtmdora
Sem opti-HnSo. Pútentoa" üe Bruxellas e Argentina.

. Icdallia dé ouro. Paris
Quem compra um CINTO que :n3o sejn fri-
to sob medida conforme a grosiura da HElt- ,
NIA, na ina,ioria das yet™ e xnófcsc ao cs-
trangiilamüiito- do intestino e corre o réhgò

da morte entre Iiorriveis dores.
No grande estabelecimento do Troic-sor

I.AZZAR1NI, todos os opparclliòa são ia-
bricaãos sob medida, conforme o caso c a
enfermidade, não tendo nenhuma mola úc

ferro, «ão leves c invisíveis, garantindo umi
contenção suave e perfeita, tanib em das
Hérnias us mais volumosas; podendo o doente trabalhar, fazer exercícios
de gyniuaslica ou «quitação, ficando completamente curado, sem operação
alguma. As pessoas que eoffffem da Ucruia escrevam hoje mesmo ao

Prof; I<azzarini, afim dc obter o tratamento gratuito!
Declaro que fazendo uso «lo CI NTO do Professar LAZZARINI íi-

quei completamente curado de uma Hérnia l™SC-ol™l- que soífria lia lon-
gos atinosi Atleslondo essti cura, também renovo a mlnlia gratidão—Ma*
nocl Garcia do Amaral. Contra uicstrc da Fabrica dc Tecidos "Corco-
vado",

KIO DEJANE1KO-LAKGO DE S. FKANCISCO 2í, 42
e

DR. -W. SCHILER — Gon™'í
4as. c 6as,, r. Hospicio Si
4 às 5) e Casa de baude 8
3-as, s.as c sabbados (das a m j).
jaa.-'sas. e sabbados (das ais ,1>.

.Ses.: Bambiua 40. Tel. 1143 S.
1

B|_a Consulta das
S H g ii n <

M das a ís 5.

WpSBm O domingo
sRHUfjffiS até meio

kftftÚJvww^

POLIÂDOR
fAQTOS

inVEADO-

e troque por um bilhete numerado da casa
llüAÜiO

para so habilitar ao GRANDE CONCURSO tí«

UM MUNDO DE OURO
E33VI

|1 HU_ IPBATA __M MM BOLSA
IO LIBRAS BTIIUIIt-.

Para inicio deste programma cxhibirc-
mos a deliciosa comedia sentimental

™,v_AV«V-i™^'.-W.v_•_-A^w/^/^v/AV--.'.v.^^w Jj
MB„é'stoso drama, óscripto especialmente para Fanium, fS)
âue se desenvolve no meio operário das minas dc dia- ^
màntes do Far-West, em que a figura do grande trágico ^
aue sc impõe, sobrepuja c avassata todos os oulros desde ^/
o primeiro aeto, cresce ainda de valor a cada scena alé ©
chegarão apogeu na greve geral dos mineiros. -S

Õ Soldadinho d® Chumbo PathFt.ér,s e |
0 Fluminense Jorna! n. 13 ¦

1 111 ÉS
CARTAZ DO DIA

Theatros
CAUIvOS COM.ES — Pesta artis-

tic-i do maestro fteriiardÒ Ferreira;
PAl.At-lvTirMATltH — Misal-lvi-

ia linerlh (illusionisnío c prestldiglta-
cr.i>). A's 6 ,i|.i. . „PIIIÍ.NIX — "O l.vno (comedia)'.
A's S .tU.

KivCRlrlO — "A duqueai do Cal
Tabarir," (liperetá). A's 8 3I4.

ni;t'i:i"I.IC.\ — Despedida da
i-tinr-.-anl-.ra 'Calnimba (progrnmnin at-
treénte). A's S ,i!t.

S. 10SK' — "fia ca o pc' (rcvls-
ta'J, A'a 7, S ,|l.( e 10 i|™

— "Lula? dc mvror'
Elãínc" (dramas)."«Mulher audaciosa"

Cinemas
AXfERICANO

e "Aventiir.tr! dc«AVENIDA -.
(drama).

CiXK l'AI,AI*S — Sepultura bran-
cn*1 (drama); "-Coração cm torveVU
«lio" (drama).

l-:XCiv!,SIOK — "Entre a litto c
ò amor" (drama),

IDEAI. — "O s™rerlo do escafiu-
larin" (drama); "Ülullici audaciosa"
(drama).

UíJS •- "Vampiros" (drama).
ODEON - "ti palie das oliveiras"

filrama); "ü sr. Pinsoil detective"
(dramrH.

•1'AIíís -- "Barba roxa" (drama).-IMi-iit;1 - "O cRnoliador"- (dra-«."'; -'Soldailinhos dc- chumbo" (co-

.'! !'• íi
RECLAMOS

Theatros
O FESTIVAL DE DESPE-

DIDA DA CARAMBA
Com a recita dc hoje, no Republica,

rturcrm-sc a bnUiantc certe dc <?pc-•;tanübs dados no Kio, pela npplatvdida
16r.ipan.liia Caramba*Scogr^migíio, que
:,iiun!i'l embarca para S. Paulo, onde

estreará no dia seguinte, com a opc-
ida — Amor dc Mascam.

talentoso regente da orchestra dn com-
lianhia do EOcn Theatro, de Li-boa.

Que.111 tem freqüentado a têmpora,
da actual da "tronpe" Carlos Leal sn-
bs 11 que vale, como director dc or-
chestra o come- compositor o íeste-
jaiio niuslcistn, que ji tem apresen-
t.ulo ao applauso publico brilhantes
proiliicçücs suai, algumas da. quaes
fazem parlo do espeçtaculo de hoje.

O programma desse Íe3tiva'l i o
seRuiiite : revista "O diabo a quatro ,
c um aeto de variedades, cm que to.
mani parle llcrthe Baron, Medina dc
Souza, Elisa Santos, «Margarida Vel-
luso, Sarali Medeiros, Amélia Pasti-
chi, Tinia Coelho, Henrique Alves,
João Silva. José Moraes, Plácido Fer-
reira, Augusto Costa o Álvaro Pe-
reira, fazendo Carloi I,cal, a "Ca^
bareticr". , ,Henrique Alves recitara o "Alma
latina"; «poesia dc OduvafUlo Vianna,
e Mcdina dn Souza cantará a canção
patriótica "Meti Portugal", musica de
Bernardo Ferreira, sobre versos cj-
criplos expressamente ipclo professor
Aü.inii Valladas.

Todas
ln. li

pecas que no?,
*e foram apres

deu a fes-•ntarlas com

*^ flHlP-V xM
VifgjL _n Bif^__B,-.*-' *«¦ W

Iiimo. c i.-.iitas com uma verdadeira
sumptuosidade dc secuarios e guarda*roíipa. c nunca as niarcaçõfiS deixaram
\':c tei tiftia nota dc originalidade c
frc'-0ura.

t\ dua1; pessoas cabe Rrande parte
310 exito da temporada, e com isto nao
pretendemos offuscar o merecimento

«Ias restantes: ri Enrico Valle, o gran:
,'a •director c cohtluiládor di, obra «Ie
Marchetti, e ao maestro Bellezza, nela
maneira, potável cnu resen todo o
repertório.

IA noite de hoje é dedicada ao tenor
Par>tj*™iíi:ii,u distiucto artista ottí tão gran*¦Jo somara dc Eymathtns con icguiu entre
nós, pela corrcc.rio como representa
.- pela arte com qlic canta Qucrett-ii. a eniífrcEa que a noite d- boje tc-
a'.;' um ctiubo do arte e Of cspocial
itteiet.e, resolveu faiér cantar o i°

— jUr.vr do Zinçaio,

" AMOR DI ZINOARO ",
NO REPUBLICA

. A Companhia Scognamiglio Caram-
ha, rematou, anle-liontcm, a sua tem-
porada, no Republica, com a opereta
romântica de l'ranz l.ehar, "Amor di
Ziugaro", que assignalò a evolução
do autor da "Viuva Alegre", para
um estylo mais apurado c um gênero
que mais vibrante faz a corda do
sentimento. .

A musica nittinge na fonte .popular,
a sita nota dominante, e, rio ryfliino
da Czarilu forma o ambiente em «pie
o drama, um drama, waguerianamen.
te, anterior ?c esboça, desenrola e
salva uma alnin prestes á perdição
nr. rosca luiiirogeiu de um amor 111-
sensato. _ tZorika vae casar com Joncl, a
quem não dedica a menor atieiçao,
porque o cigano Jossi, no som dc
mágico violino, lhe roubara o cora-
ção. Durante a cerimonia do noiva
Zorika, a instâncias dc sua ama Ju-
le/a, V>clie. um copo d'agna do rio
Czcrná. Em sonho desvenda-se-lho a
visão do mais negro faturo: o cru*
ciante dc_cngano de um amor cui-
poso por uin ser nlijeclo. Desperta
com alma já redimida e concede a
lonct, o desejado beijo de noivado.

O primeiro oclo é um contraste
quasi ininterrupto dc sentimentos op-
postos. 0 amor puro de Jonel em
vão disputa o affccto dc Zorlka, a
fascinação de Jossi,

No segundo octo, a musica, com
írilenSÒ colorido dramático, traduz as

torturas dedois cnlcs acorrentados
ins malhas do me;mo infortúnio. ,

No lerceiro aeto rompe a festiva
alegria yuc coroa a felicidade dos noi-
vos reapproximados. ,

A parte episódica c abundante no
traço característico da jovialidadc le-
hareana .expandida, na "Vim-a e 110
••Conde de Luxemburgo.'", . .

Pasquim creou o papel de Jossi uo
nosso Lyrico cm I, a, e liontem o
reassumiu com hpnta para o artista
e applauso da platea qne lhe fez repe-
(ir 11 romanza do i» neto, tal qual
acontecera cm .0is. , ,. ,

A sra. Ivarisi cantou c dramatizou
opportunamentc Zorlka.

l\s senhoras Ziilter, Zanaroja o çs
actores V.-ille, Murssi o Gonsalyo en-
carrêgaram-s- da parte cômica man-
ten.lo o auditório cm coilttmia «"la-

' Ò maestro Belleza recebeu prolon-
gadas palmas ao Prelúdio do 2» aeto
rico de cíioitos orclrcstrans, ,

O abalizado viohrtlíta Antônio
Cardoso d'e Menezes Filltp executou
(KprcéSvainciKc ,0 sdjo «de
sendo chniiiado íu honras ¦¦

anno, a companhia portugucza Ailcli-
na-Aura Abranchcs.

Devido ao seu extraordinário agra-
do! a empresa restílvcn conserval-a
no cartaz ainda hoje, para que .possa
tt peça ser apreciada por, toda a Una
assistência que costuma ir a clegan o
casa dc espectaculos da rua Barão «le
S. Gonçalo. A interessante comedia,
da qual o conhecido escriptor Acca-
cio Antunes fe. uma belhssinia ira-
diioção, é brilhantemente desempe-
nhada pelos artistas Aura e Adelina
Abranchcs, Mario Duarte, Sacramen-
to, Grijó, Alfredo Aliranches, 'M,on-
teiro, AuEiislo iMachado, Laura- ber-
nandes, Bertha dc Albuquerque, Ma-
tío Pedro e outros. _--

•lf. '

Continuam a obter o mais estupen-
do suecesso os espectaculos da illusio-
hista e prestidigitadora Evita Enircb,

A eximia artista, que logrou cou-
quistár o agrado do nosso publico, to-
das as noites é nnplaudida com gran-
de enthusiasmo 110 Palace-Theatre.

O sensacional numero da somnam-
bula vagando 110 af, sem ponta de
apoio, tem sido principalmente alvo
dc grande admiração.

Mo programma de hoje, n applait-
ilida artista incluiu maia uni numero
emocionante, intitulado — "A arca'indiana" ou "A transformação dc
Pierrol",

<!<
Vae num suecesso dia a dia mais

crescente a revista de Cândido Cus-
tro ,0 Oduvaldo Vianna — "Dá ci
o pú".'tí' que a peça tem merecimento dc
verdade, quer pela graça qilc rcstiin-
bra <lu seu poema, quer pela origina-
lidade de tííguiuas scena , quer pelo
emocionante de alguns quadros, como
o «fo '"ZajEj-Mort;', «jucr, cmfim,
peja sua mifsica, que o encantadora,
conio ainda pela sua montagem, o quenão se poupou despesas a empresa
Paschoii Scgrctp, c ipela cxcellente
interpretação qile lhe dá o "troupe"
do S. José.

dloje, mais tres representações da
Ô * :ü

Cinemas

fará projcct.-ir hoje. na sua tela. mais
nois ebclrizantes episódios, os a" e
o", dessa inenarrável pclllcula; qtte
constituo até hoje, entre nós, um dos
mais memoráveis suecessos diicmí-togra*
phicos. li, couio se não bastasse esse
film deveras empolgante, oara atlrair
ao conliCLÍdo cinema ida rua -da Ca-
noca um publica ávido de fortes, c
violentas emoções, a empresa Cruz
Junior jxlitbira, como fecho do pro-'wumnü.1. 

Mulheres dc cabeça-., c~t-
becas dc mulher,

í'í
-Ectão boje de parabéns os liábituls

dos salões dc projecçõc3 cinciinitogra-
Ohieas do conceituado Paris. Iv isso
por uma razão muito simples: porque
lemos ali progranuna, e qué program-
mal Uma coisa verdadeiramente «les-
lumbrante. Hasta que enumeremos o
'.ilulo dos films. oara que se possa ta-
izcr unia. idéa do oue vae ser o espe-
ctaculo Lie hoje. Eil-os • Boi'!«a rd.rri,
surprehcndente drama cm 7 çstjnsos
actos. trabalhado.» com moxcpdivel, ça-
Htilio artistico Dela acreditada fabrica
Fibn d'Arte, ide Paris.

Mi
O Americano o bello cinema «tue

tem a freqüência assidua da elite dos
moradores do aristocrático , bairro (ie
Copacabana, vae hoie delicial-os com
a csliibição «ie um orograrema arrclia-
taÀor c attracntissimo. Eis a sua
confecção- /™iíos de amor «Ia Fo:;-
Film. cm 5 actos, maravilhoso traba-
lho de \V. Fathum, c ^ncniiirai
Elaine, eni 4 actos euinolíl&ntes.

™-™U™V™S™_fe neto tenor Agido
Purot, barítono Nascimento timo e

mat; „rM . 1 _ a) Bello - Me-
íistofe^.CVrotoK?): W S/ - §TUófcetto il dlavoio — (Anal' — W-
Mario Pubeb-o. 11 -a) .BirtB'0T.
Carmen—Bomaiua dei «oro, BJ n°i
tt — Mctistofee — (Aro) — 81.

vHWíí™. Záiri — Buona,..Ziua* b)

GUARDA CIVIL
D?oi excluído do estado cífecÜVj)

«lesôa corporação, por haver «ççíU
tailo ís ro eniprcrjo, o H.unü (le
1* classe, ti. S54, Jos* Álvaro «t
Ciiniia Lopes,

cios, forragens, combustíveis, c lu-
briücantcs, dia ai). 00 meio-dia.

FSstrad-i rio Ferro Central do Brasil,
Dará o fornecimento de i.ío tonela-
das de mil kilos, de ereosoto parra In-
iecção dç dormeiites. dia, co ao meio-
dia.

Miaiít-.rio da Viação e Obras Pu-
olicas, para o fornecimento de obje-
:tos -ile expediente c arliito.i dc escri-
ptorio, dia .10, ás 2 herac.

Estrada do Ferro Centra! do Bra-
sil, para o fornecimento de loras fal-
qticjadiij dc madeira dc lei, dia 30,
ao meio-dia.

Direclciia Geral dos Corrmos, para
o tornKimcntó de aia-.-ial, dta 30,
ás 3 horas.

Dfr.-Hiirro S
Inspectoria Federal dc Estradas!

¦paia o fornecimento de 5 carros nux-
tos de passaçeiros, 1 da passageiros
de. segunda classe, 3 de correio c ba-
tagem, o vagões fechados para carga,
7 libertos para carga c 3 Para animaci,
dia s, ao meio-dia. ,

Inspectoria Federal dc i'.straiias,
para' o fornecinici.ito do 3 locomotivas,
dia 5, ao meio-dia.

Forte dc Copacabana, -pira 0. ior-
neciuieiito de gêneros alimentícios e
combustíveis, dia .5, ao meio-dia.

Hospital Central «lo -Exercito, para
o fornecimento de gêneros nllmciiti-
cios « outros artigos, dia O, as 10
lioras. . _, ,.'Estrada de Ferro Kio Douro, para
o fornecimento «le 1.000 toneladas de
carvão Cardifí, «lia 7, «o mçlo-dia.

«Estrada do Ferto •Central do Ura-
sil, para o 'fornecimento do artigos di-
versos, dia n, ao meio-dia.

Estrada dc Ferro Oeste dc iMüias,
para o fofneciinento do úno/essos, ij.

ros 
e nuliíriaes de escriptorio, 9!a 12,

1 hora. „ , , „
Estrad*. dc «Ferro 'Central do Bf»-

sil, para o forntsilmcnto «1* sohrcsa-
lentes para cotirgs, bitola de um mt-
trç. dia 13, oa Mèio-dia.TEstrada 4{ -st"» «Itopura a '«nira-
«si, para o foriieelmeuto <le lenlia, 018
H, a 1 Uor». __ 

¦' 
....

Estiüd} de 'Ferrí Oeste de Minw,
-ara o fornecunento dc óleos lubriit-

tos, CBlopa e graxa, dia i4, a! 3

DR. A, MAC DOWELL. — (Doe. da
Fuc, de Medicina-)', Moléstias inter-
nas.—Ai-.pl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 83,
das 3 :is 5—Kcs.: S. Clemente s?;,
Tel. 1710, Sul.

DR. ALFP.EDO EQ-DlO-Esp. Mol.
das çtcanças; \'ias urinai ias. Cons.
R. C. Horaiira S17 (Ph, Freire de
Aguiar), das, S ás 10 e Sdor. Euze-
bio, 47, 12 úa 2, Rçs.i r. C. Uom-
fim 793 Tel. ,-85, V.

ímnc™ .-UÕ7- Z*~. 
"-;"làá- ,,icc?!í

:-..„™  R- Nascimento filho. IV
Invoca-

PI-

Vi - C.
(Ária) -

— Rossini
JCavatlna)VIII -

Se

O poptilar cinema Exdclsior, a fre-
nucnlada casa dc diversões «ia rua (10
Cattetc fará cxhibir lioje o grande
drama "Entre a arte c o ampr* ,,cm
nue fazem os papeis dc profsgonista,
os dançarinos D-uque, e Gaby.

Este drama qué esto devidulo em O
longas partes de muito interesse, Ha
de, certamente, fazei- cnc.-.c-.' o qucri-
do Cinema lixcelsior.

2i,rar:i  Sr. Nascimento
"C. Gomes — Cuaraiiv .

zione dcgli Aimoré — Sr. Mano
"aparte. V - a) Dobtissy - Jar-
dino sons Ia rolüici b) Chopm
ttiio — «Sr. Krnani Braga.
Gomes -- Salvador Rosa
Sr. Mario Pinheiro. Vil ,„-,.,Barbiero --di Seyjdla (' ,»1™,D-_ Sr. Nascimento l*i ho. Vill —
Gouiiod - Fausto — Tcrzetto - Sis.
Armando Parei, Nascimento Filho *
Mario Pinheiro.

•
Cinema Americano

¦ (Conacabanal
líOJS — O tiials scnsacio- — HOJE.
nal programma çoTistltttido por 2 lilms
artebatWoreí: LUTAS DE. AMOR,
da FOX I*'ü™l. cm: s. actos pelo
primeiro dentre os i',*>i*Wg?^1"Iri|?í,»!
™neniatograptòo5 V,'. ÍARNUM, c

prni:ipa1 intíihrctc doa * M;>i'.™i03

n» _et e Cm A actor- ompB.gaít^:
_ Quarta.-™ira AMOR DE MES-
SALINA, fc^saciotial.

Varias
DE 1TINA

O elcffantc centro ide diversões <la
Coiiipanliia Ciiieinatosmphicri Brasilei-
ra opera hoje a siia habitual mudança
dc P-Ogranutia. Iv. sempre ciosa eni
proiporciotiar á .oeiedade elefante que
frc(|ue"ncia os salões do Odcqn espe-

e^acuTos scusacjfitiaes c atíraüillcs, a
empresa aprcíuta um grandioso film,
que certamente Tara o mais ruidoso
suecesso. E' cllc o drama de fina c
artiâtiça urdidura — O valle «íaj 0.'»-
velràs, reiwssado do mais suave sen-
timcTUo, rbitiaucç tle paixão c sacrifi*
cio, que terá como protagonista a se*
duetora ccíriz Helena Makowska, co*
gnonilnada "a bella sereia de olhos
verdes". A rematar o progratiiina, tc-
remos mala o romance policial — O
sr. Finson detective, «lc Iaüccs commo-
vctitea c situações arrisca dai-.*

A Fox-FHm Corporaliyn vae hoje
exhiblr mais um estupendo trabalho dc
arte. na tela do [luxuoso Pathé. E'
uma obra confeccionada a capricho e
cem luxo, c qUc dçve provocar a mais
extraordinária admiração de todos ç\uca foi cm ver, O espotíador denomina*
gc essa magistral cuíicepçío. lí* uni
drama cmipolgantc e:n extremo, ultra
emocionante, de scenas as mais arre*
batadoras. Quaijto ao scu drsçmpc-
nho, basta dizer oue o r*':',r]tal papel
está cóftfiadp :¦ William Faràum, o
artista dc máscula figura c ile raros
prédicadbs artísticos, pnra ql-e não se
Cema a menor duvida de que seja cllc
O maÇs brilhante c bizaip. _ Além des-
se monumental film. será ainda cxhibj*
(Ir a inttressaJÍte romeMia da 1'afhc*
Fréreá — SoldadinUffs tlcchuvibo, -pela
actriz Befnatil, da Comcdie Française.

*C™|Í
A CASA CINTRA, antiga Confei-

tarla Cítstcllõc-i. na Avenida Rio
Branco, é atmalpictitil unia, das «P-tmh

„, . aewaji....,-™ — ™. .
ftere' casai desse gcfljro. Au se cn-

vioitqOi
nroscC-

¦v.-rd ¦ Princesa dos dollars
>:..' ieilti RFctla, por terem sido esla
>. òoercír.s que maior suecesso alcan-
irai™ c por tomarem assim pane no
'íli&ctaculo lotlos os elementos da
cmpaiíliía, aos quacs o publico deseja•;.': j:«.,".* c manifestar a sua admira*
..... pela temperada que a empresa se
¦' força.ia a terminar, cm a noite 'de

j.- iwra attender áo reclamações Que
; S. Paulo tem recebido. , O tenor'.. ;u:ni caulãríi a ária da opera —'*•>¦ 

putiisças e a canção he*.panhola -7
J Quilarricc, locando a orelteaira, sob

. -'•.,.,¦'.,. do maestro Ucllezza, n pro-.haiua -Ia opera — O 6'iiit«'..*ii.-,'. cm
¦' ¦¦ •¦ ¦;¦ m: o-ic quer esponíaneameti:- prcsi.ir :-,. publico do Rio. O cs-

,2\ü:i de hoje é bem n chave de
*..-.: ü-ie sc encerra _. bclla tem-

VAL DO MAESTRO
.NAP.DO FERREIRA
arlo. Gomes cngviiana-se hojcj
!,-.'':r-.™o do festival «Io ir.nes-

,.".; i Ferreira, o distiucto c
assu ,víK/-iajit«!!»a^mCT.'!:íOKM^»1??_i!í~-5í--

Com ns duas grandes cnclicntes^ntic
o Recreio apanhou honlcm, ..na rua-
tinéc" c á noite, ficou confirmado o
crálide suecesso alcançado pela uu-
qiicza do Bal Tabarlo*. A compa.
ilhla Azevedo e Serra deve estar sa-
tjjfcitissima pelo exito que obteve
com a moderna o linda opereta. o
suecesso desta peça para a excedente
companhia representa um grande
triumpho, visto não ser a mesma uma
companhia do gênero.¦\ dlstincta actriz Cremilda do„01t-
veira ipódc por o papel de t«'ou-
1'ro.i" ao lado dos seus melhores tra-
balhos: Adriana de Noronha c bal-
(es Ribeiro têm ensejo, nesta peça,

cxliihircm o sen grande, mereci.,
corno cultores. Judilh Uodnr
Antônio Serra são os dofen-

cômica e a dcicndein

lv' coustitilido oor deis films dc
K-djide metragem e qiic .ão ao mesuo
tenipo duas maravuhçsas concepções
cincmaloxr.inhicls, o proÉramina c*,rj:i
estréa nos ilaíú hoje o cíegiifntè Cioc-
ralai*!. A pijiiicira dessas composições

Sepultura bronca, í urii oungeiitc
drama dc amor, cui 5 vigorosíssimos
actos., noa qiilics íiils'.' cotilo, protngo-I
nislri a qireriíf;1. e gl'acioSa r.rtista 1-ola rioc;,
\'ÍEçonti Itrignaüe. Corocfl: <*.«u tor-.'/un™.—c o titulo do *-
i\ç artlorofas scenas dc a.niJi cm irei
bcllisismos actos, jogiwlos, om seus

FESTIVAL
COELHO
O festival da oetriz Tina Coelho,

a appíaudlda "fadista" da coiüpanbia
do 1'ldcn. o realizar-se amanhã. «'•

Carlos Cornes, tem o st-gilinie pro-
Erauuiv.V

_i par[c _ «o 31", com uiá? apo-
thco.se nova, dc Reynaldo Marl'u,3 -»•
" Gloria ao Brasil I"

«ií jarte _. Graiiie o variado aeto
dc cabarct, cm que tomarão páílc 05
artistas da companhia. "A canção dá
Samariiana" e vt.rios fados cnlrc fi»

quaes o da Maria Victona, por li-
nr. Coelho. O espeçtaculo será cace:

rado com a "Rapsódia dc fados,'?,.do
inspirado nracsíro Bernardo Fer-
reira.

«> Xo dia 2 de dezembro estreara,
no theatro *Republica; n companhia
lyriea Rololi & Billoro, era a ope-
ra "O Trovador". de Vcrdi.

^ Brcvomentfl será levai!.-, S sec
na do theatro S. José a peça "O..Ca-
.pilão Suzana", que o nosso publico
já teve oceasião de aplaudir.

<> Em conrr.icinoração u grande da-
l.i pnrtitgucza que passa no, i° de de
zemhro, rejtlizar.se-à, no t.içatro Kc-
publica, . um festival patrtoCeò, =-'-¦
quéllc dia.

Será representado o drama cn
cinco aetos, de I.uciano dc Carvalha

— "Os Irr.rocs proscrlptos or: A
restauração de Portugal".

Nesse espeçtaculo, tomaivo parte
conhecidos artistas brasileiros c lusi-
tan.is.

<» Jayme Silva í c correcto nctpr
que sc encontra á frenle da direct.ío
secnica da confpanhía do Kden Tliea*

tro, d: Lisboa, que eslá a ttírminjr
1 n sua tciiiporàtia iro theatro Carlos

I Gomes. Era qual(|ucr d.rs revista?
I das muitas que e'!S,-. cítiniada "treu-

I pe" tem aproácntadp ao publica ca-
valor profissional dc Jayiílc

unifo fitei, i ?i!" lí» sl;!l> T"15!*3 c:n "'í'-'0 ''•'•'¦•'-

Coiitra, sempre, uii\íi rtncorrcpxlá «se-
lecta, apreciando os linos sOrfctes c
especial saladi <ic frutas, ç das ie as 5
delicado e, vitriado |1"y.c1^,l,!;"^SOVliMEÍíi^OraiRAEIO

Socieàaüe de Kçsistonçia dos
_. cm T. o Onfê

Ri»l'__«s íipie, ás ia lioras.
a assembléa fcrál extraordinária
desta so-iiidade. .tftira tratar de as-
sttinlSios de grande tnteresse.

Centro d» Mujlior Prjletarlfi'F/ ÇrSte o tittt-io de uma nova
s&cJéiidi «liic estará .fiiudaiba den-
tiro cin 1'i'cve 'para defesa, iios ln-
ter-esses da imiiUier opêfliifi*. ,

A feunião .prélMraíoníi tera, lo-
gar iia rproxinia, quinta-feira, «s 7
horas da noite, á -rtia Visconde de
Satpuwhy n. ?aç>.

Auotorisada por contracto de
C de setembro do W18 -

Extracofio de 24 de novombro
1910

Sabe-se por telogramma
mEMIOSDE 40:000» A 1:000»
107-13...  J£0i000»000
57eo;  stooosono
8514.. :.......!... 81000MOO
0130  1:0008000

10150 ..... ... 1.06*08
11155 ™.... Ii060i000
13437 ,,...... I:00050f0
15205 . .  l-.OOOJOOO
17927  1:0005000

1>IIEM10S DE 500SOOO
3288 9S70 6921 11512 11662

16781 16SU 17711 13957
PRÊMIOS DE 1!.'™OOQ

1932 2551 280S 1831 «K55
8Í58 «35 6248 6290 7028
8206 8306 1ÍÍ94 10855 11*31

14133 ÍÃSO 1W51 27918 16?3l
Faltam HDOl prêmios do.SrjSOOO

que ooiistam da lista geral.

AVISOS

il™t™da de Ferro Central do Brasil,
PAra o íorocicincnlo de 150.aoo toa*,-
ladas dc (Jarvilo americano, dia 15, 40
meio-dia. „

Estrada do Eerro Iuoura a Coram-
bá, paro o .foi*n<ebiontr«) ie alco3, lu-
bríficantes, e.lopsi o graxa, dia 15, a

Estrada ilo Ferro Oeste, de Minas,
.para o fornecimento do diVcfsoa ma-
teriacs, dia 16, ao mclo-üi»,

Pelle o sypliilis —- Curas pela"Rfldium" o 914—-Estônia-
go, piiliitOes c dofeiiças âer*
rosas,

DR. ED. MAGALHÃES'-*'ii ¦ Mói. 7r•icllc o raúcosas, ulceras caticero-
sas, tumores fibrosós; aribritismo,
syphilis c morphea- lieurastlienid,
doenças do peito o dyspepsia: 7Setembro, ,:0, o ib c is 1.1 hs.
T. 408, C.

MOIiliSTIAS DO KSTÍ.M.VÍiO,
FICADO, INTÉSTIXÒS K

Nlir.VOSAS

Dr. Cunha Cruz -J-.Zí ura o
, —úto dnembriaguez. R. Carioca 11. iji, 3ás s, Tel. Central 5695.

DOENÇAS DO ES-OMAGO.
DÍMISTLVOS; PICADO 15
nervosas — exames
pei.os raios x

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São ntieni nislhor ágio JKCãtti.._ AVENIDA RIO BRANCO, 49.

de C™é, msnteií» e

Massa de Tõmate>- A m*
a da Companhia
Conserva? Alimentii

Ihor í
í.lanuíactora dc

"uüíbíò rosxAj;'
Tc.:-.™ á vista o ultimo numero

<i™?c apreciado periódico, çnmo
setiiDre, bem redigido e capricho-
saincn'.*-* jtúurciso. Esse niimcro
dã "Cnlao Postal" eslá cheio d*:
escolhidos Irriíiaüios literários,
úteis ííifomiásõcs, eorrespontien-
cia dos Estados. Aeto; officiaes e
desftlvalvido noticiário-.
f,._J.„--™. ^™_lC^^^^^^¦<F*»^S?»^^^*^^-^

Quem uuiicr lèr ser-npr. n nl-
tintas novidades i só na caia Hrs-
Lauria, aglilUe geral da Al'!,A*"
l'ID.'
73, RUA G.ONÇ.Al.yiíS DIAS, 78

Ii.11-.re Ouvidor c Rosário

CORRHIO — Esta repartição es-
medirá malas pelos scemníes paque-
tes 1

Liger para Santos c. Rio «Ia Fra ta
rcechendo inrarcsos a.te as '4 noras,
cartas'-«irá «o intenc-r ate _ii 14 «lí,
ideai com porte duplo e paia. o «a.-ra-
rior ate ás 15. c objcctojl para tfgffi-
trar. até ás 13. , „ -„_

(iuajari «iara Paranaguá, S. Fran-
cisco 6 Rio da Pwía, ríccbeinte ut>
p«-cSos até ás ia libras, .cartas PÍ»P
ititisfior até ásia 11™ i«Js» co|ti TW-
te .díiplo e para. o' extcfior até ub 13.
c objeètos para regoslrat ale as-.i.

C. -Ai Canfield. para Bahia c
Tanipicó. TtrÇebendó im*rc3Sos ate àí
7 lioras da ffiinb.6, cartas pata o in:
t-erior ãló ás 7 «I . «dem .cttn porte
àuplo o círta. para a cxtenoi atd
áa 8.

AnjaníS: „ .. ,.ilIoiili'.Tncii-™ para raranacua, An-
tonina, S. ¦Francisco do Sul, Floria-
nópolis, Hio Grande do Sul, Montem-
«léo- e Buçlios Aires, rccébsndQ nu-
jiressos ato ao meio-dia, carta* I»ra o
interior até ás 12 ik idem com porte
duplo o «arlas pata o cSleriof alé à
1 hora d.i tarde e objectos Para re-
gistrar qtó às 11 «Ia nianh.t. .

RfCburjo. sam Bahia,. Trindade e
NoV.I Vork, rcccbei;do iaipresiíti3 ali
ás 13 lioras da manha, cartas pira o
inlefior até ás 8 t|-e, idçrfti çpnl porte
duòlp e cartas paia o eittenor ,até as
o «• obieci™ páVa réfjistrar ate aa 7
da nçitc 

'de 
lijjjc.

!3í«'i'i|ifc, para laguna e c-;al™,
recebendo ImfteíS&S a.t«í aa 5 nora»
da tarde-, cartas pnra o intrrior at^ as
¦3 ile. ideni com poftc duplo ato as 6
i: ogiectos para içgi5li'.ir alç as -t da
tarde. _

flaríiil-™ para Saujos, FaríuiaguÃ,
Antonina, Flòiriar/apous, Itajahy, Im-
bitliba, ív;o Grande o Pelotft, rece-

jbeiiilo iuo.-csso.s até ás A horas «Ja ma-
¦nlti, cartas' paril o interior al5 as

to especia Per isso iiro.sruo o
pu-.ri.lril,! artista director, cof:qu!s,tou j

"A MODA DE DAr.lS
Recebemos o numero correspon.

íleute *3 d*.:eii'!bvo desta tiiajlMtiça
revista <H'- móclas, oditatla ptla
casn A. Motltii.

Texto éyóeltente e grixílifíts --
aíLUrtüdade.

™ÍS*fôdip.TS.%™*'adã « «ta. * ff~*. «««-. •*•• 
f Gottas Virtuosas d= 

f™;Comcdie .SÇânçaioe. mosea sentprc coru francas mlnif™™- 
^^l^Ldc' males d.S.S•i* çues t!e rii>''cço, « . -

O Avenida,. o confortável cinema j 0 fc5tiva] (jc jáy,nie Silva, nu."™-
da avenida Hio'Craneo. tambdpi muda , ,
hoje dc cartaz. E íal-o magistral- do para 30 do corrente, lia d-- ai-
monte, pois, conseguiu organizar ura j çançar, certamente, raagr.iírco sue-

1 cesso. Xa primeira parte do especta-
| culo será representado o aproposíto

REUNIÕES DE ÒRBDORE8
Fallencia dc Estola Gitis«*J*>t, Ali

27, a 1 hora.
Dezembro: «... _,„. ..

íallencia ' de Oliveira c Pün», ni»
13, i3 3 horas. ' .. «

Fallencia de p. ds So*«a S C„
dia ís, a 1 hora. , ,.

iFallettçla dp 'Gujllictnií Carreira, ttia
™™™jiÍ™_S™ ¦ •¦ ¦»¦¦.— «--'

PCíTO, LOPES & O.
Kua 'TilarCrcltal Floriano, .174

Coii)i'uissario3 de
ecrcaes,

5tAR__. ÍAS
VAPORES ESPCRsNDOS

Eordéos e cies., "Llger". . .- . .
Sio da Prata, "Dcmohira". . . •-
S. Fidellis o eses., "Carar.gola'.
Portos do «norte, "rnings' . . •

pzziWisko ¦¦
Rio- da Prata "Amazon". , .- .
Portijs do Sul "Sírio". .. . *
Portos do norte, "Olinda". . •
R_ifo c C5C>„ "Itassiicí". . . -,.
Inglaterra c eses,, "Ddseado . >•
ainstcrdam e eses., "Zcelandia .
Ingla|srl'a o esís., "Darro . ,,.
Vieb c cícs., ' P. do Satur3tcgm"
™il°d! P. ta, ".Verdi". , „. . ,
iSglàfflrrtt c ™CSm "Oronsa". . «
-Rio âà Prata, "toro". . . • x
Portos do dottc, "Brasil". . . < «

VAPORES A SAIU
Kio do Prata, "Liger". . -.* »
Rio da Prata, "Guaiari". . .
ecljto o eScs., "-SargeUto Ato
querijuo'' » • •

Portos/do sul, "Eaguifa,'. . . .*
Rio da Praia. "Mantiauc ia'. .
ILagiit™ é étes., Wjriiftls - „. .
.Inglaterra e eses.. ''peitara .
P™óWs e estS., "Itaituba". -.
Keolfc si csffi., "IJJPU .'• * *
Portos do Norte, "Ceara'.'. . *

Aracaju c eses., "Itajacy", -.-
Portos do Si)!. "Itapuci". « x

Vcípnibro :
Ingbrterfa e eses., "Araazcn", -, t
Santos, "S. Paulo". . . ...
Èèfúájnbtico, "Araguary. . -.
-tniafração e eses, "1'yrinetts s
ltiò da Prata, "Desert.™".,,. <
Rio da Prata, "Zcelandra1. .. .
Uio da Prato, "P, de Satruste-
giii" • < * •

Natal e eses., "llauba'.. ... .-
Noya Yorl« c eses,, "\erdi".. .
Not-a Voflc c «?cs., "Vcstris'. .
Rio da Prata, "Dcscado". . •

própria Cystife.

KÀ SANTA CASA

programma dheio de encanto; c sedu-
cçõe.-r, rpie grande concorreu, i.i deve
levnr aos sirus salões, durante os tres
din-s dc exliibição. Eis como esta j patriótico cru dois netos — A nlm
cor.feccion.ido esse magnífico pro- j portugucza", original dc Octavio Uar.-
gramma: "A mulher audaciosa 6»

que teru o papel de r «'

Cb em
seneâ; cm

portugucza
cujo desèntpenlip tomarão pr.r

tc iMcrlrna 'de Souca, Sarab Medeiros,protagonista Elcna, llolme,
:«: . | Iíeuriqti

bifficilinenlc sc poderá organizar | ].™t,:,..,
proRriunma u«ío maravlllioso como o j

que hoje annuncia. cm preir.iere. o j
alar ciuemn Ideal. Alem «ln rc- j Eçra rcr.rcscnta.ja a fantasra-rcvista—

O Arrrõr", entre outros muitos atira
tivos.

pc-

*™i ra
mento.
gues e
sorer da pano
lirilhahteinente. „

A "Duqucza do Bal Tabarin
ledos os motivos, proactte cons
sc no cartaz loiigo tempo.

por
rvar*

ia, cm preir.iere, o
ciuemn Ideal. Além «Ia re-

appariçno de uin artista nc.nvcl. como
fuotino Clorcl, c «lo famoso Enco-
bcrlo", «'.os Mysterlos de Novo > or,:,
c oue re farão aoolauilir, desta vez, 1
no estonteante drama policial omerica- MTTP-Tr.A-o — O 'enredo do escapatório, em "•l-,-',mí^tí
Ò lonros e vibrantes actos. correrão __"'-,o 

«.-min daquelle cinema as 1 UMA ALuMNA
quinta série, de Mulher] DISTINGUE

Alves, Joío SÜvíi, Cosia,
homenageado.

segunda parte do cspectacitlo

íitnca
quartaJae Fot approvada

QUE S

:om diitiinconcebível drama df
aventuras, que atnto c tão f.iindamcn- cxr.n0 j'^...; ,1... sop;cj0, no fnsiituto
ie j.i icru leito vibrar da mais intensa ffacional dc Musica, a «senhorita Vier-
emoção -1 nosso oitbl.co. oilia dc Freitas Viccnzio. filirn do -'

Iloie, 110 theatro Fneiii™ ainda sc
representa n encantadora, .peç: 

'

Picrre WoH — "'-» tynq
pu

com a
c-tc

«1cTodo o publico carmci conü. .
aoíioio o que representa do audácia__!
£:. arroio o .drama Je_}'^?J;^
.uras. oue é o ir.agestoso film—1 .0

Pois o roputndo cinema ini

têticnle <lo Exercito
coniio.

João Tedr.-, Vi-

/.,.-,.
COKCF.RTOS

Rcaliza-se ho

pé da guerra
¦A -propósito desta local icc.'i>c-

ir.03 a seguinte carta: "Sr. reda-
ctor do Correio da Manhã. A pro-
frosito da loca"; desse conceituado
jorâal -cui sua edição d.r, 22. do
corrente, sob o titulo "Ma Santa
Casn — O coronel Trotte cm pé de
guerra,", cbinnvahico a v. s. que o
incidente sc deu 11-. -nta e não na
0a sccção destn acercaria, tciido o
clreíc da referida sccção saído para
intervir, :«. pedido dc um ilibo d-o
sr! coronel Trotte de lirilto. qtie
cora cllc se achava, a:i;r. de evi-
tar maiores conseqüências, o >T.is
conseguiu i,

Com elevada consideração 5
préço, de v. s. mto. alt. vc:*.tr>
or e creado, Manoel José de Far
\i Juntar, iK>r impediwénio do

. idem com parte! duplo «até ás 3
jwtos pnra Tegistíãt ata ai 7

da noite do hoje.
Itipttra, paf.u \ icloira, Balua, Jw-

i-Hó c Recite, recebendo impressos
ate áo 3 horas dn tr.aniiã, c,artas para
o interior nté ás S «Ja, piaero com
rTtirte duplo até ia 6, ç olfiectori pard
r*1™¦¦'¦•¦ ¦¦íi'" ^s''; •*'•¦ 7 4_ I*C1^C __ _£__

DR, ÁRTHüR ÜE VASCONCEL-
LOS — Assistente dc clinica me-
«lica da Faculdade, Cons.: Rosa-
rio 85 (daa 3 ás 5 hs.) Tel. Nor-
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria 286. Tel. Sul 16.30.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Espti moléstias senhoras, crcon.a-s,
sypliilis c cirg, em geral. Cons.:
S. José 30 (phar. ks iz i|a). Res.:
rua D. Coxias 6, (V. Isabel).

DR. CARLOS DE FREITAS—Prof.
da Fae da Bahia. E*p, Mols. das
Senli., Partos, Vias urinarias. Coa..-
Uriiguaysna ci (1 ás 5—Tel. 40,
Cent.). Res.: trav. S. Salvador Gr,
Had. Lobo. T*l, io.m, Villa.

DR. C. BRAUNE — Longa pratica
iluti iiospiUiea da Europa. Clinica
medica. _sp. coração c estômago.
Cons.: rasa de S. José, na, da i

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
nio"a.tías .«pnliiiiiiinres. Cone. mm
Uruguayana 33, das 3 ás 4, is te»
«.Vi™ qu,íi:_4 e sabbados. Xtesldl.
K. 24 de Mtio. 154,

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) -.
t)e volta de sua longa estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
riano, 90. Tel, N. 1057. Esp. era
vias ifrinarios. <ypliitisi c ittóls.
Con*.: das 10 ús u* c ,1 ás 4.

DR. CIVIS GALVÃO _ Clinica me-
dt™, 85*p'.iiUs, vias urinarias. Exa-
mes de pas, escarro., urina, etc.
App. o oati e 914. Lona. e res.:
t. Constiutição 45, sobr, Tel, cm,

DfeEGAS DE MENDONÇA - Al-
slstonte dc clinica na Faculdade.
Cons.: r, do Rosário 140, ás sas.,

. .iaa. e Cai,, ias 2 ie 4 hs. (Tel.
Norte 3070).

DR. F. ESPOSEL do Hosp, dos
Alienadas c da S. Casa. Assist.
livre ibe. de clin. neurológica da
Fao. Eípe. cm doenças nen-o-
sas e mentaes:. Atscmblca, 113, áa
a."s, 5."* e »ab,, i h, Tel. 5535,Res. Flamengo n. 98. Td, 5G35,
Cent.

DR. FLAVIO DE MOURA — Oi-
nica medica. Esp.: mol. do esto-
mago C do figado, Rea.: rua Uru-
guay. a6S. Tel. 1050, Villa.

DR. OARFIELD DE ALMEIDA-

Sirector 
do Hosp. S. Sebastião,

ocente da Fae, chefe do setvl-
cp «ia Lifa C. a Tuberculose.
Re..: S. tsalvador 22. Cons.: 7de Setembro 176. Tel. 607, Sul.

DR. '3IÍILHERME EISENLOHR,
trata da tuberculose por processoespecial tendo conseguido • cura
radical cm centenas «te doenites.
Prstica o processo 4c "Fornalini".
Con».: r. General Câmara s6.

DR. GAMA CEÇQUEIRA - Cl.

Sedicl 
de adultos e de creanças.

ynedblogia e vias urinarias, Res.:

t. 
N. S. de Copacabai™ 6ai (Tel.. 1684). Consultas «Ias ti ás 14

tis, Chamado» a qualquer hora.
PR. HENRíOUE DUQUE — Con-

saUoTÍb: rjtí da Assembléa, 83, re-slíenjíio: R. Riacltírelo, 332..DR. HENRIQUE ROCHA - rAdjun-
ctp rio Hosp. da Misericórdia. A»-

tetite aa Polycl. dis Creanças.«fls. das n is 14 li?, e chamadas
» qiHKfRcr hora do dia ou da (foi-
te. na R, S. Lujz dc Gonzaga 65(Pháím. S. X/éz).

DR JOBE' RÍCARPO - Clinica
gtf&I tttças-, «julhtM e mboados;
ma Sete "de scieiíiíro 38, dis 4as 5. Res.: roa Barão «fe Hei.

DR.'1ÍUI2 DE CASTRO _ Clin..med. oin geral. Esp. eti. mols. da»oreanças e no tratamento da tu.lierciilüse pmlraonar e anemiaí, em
«oral. Cou., 11 ite das 3 ás 4.Vise. Ii. Branco 31.DR. MARIO DE OOÜVEA — Cli-nica méaíofl, partos e mol. de se-mlioras, Cons,: R, n de Maio 64,sabr. (e ás 6), ás íís., 4™. esextas-feiras. Res.: r. Bella Vis-W 20 XE. Novo). Tel. «íi, V.DR. PIMENTA DE MELLO -Consultas diárias («xcepto ás 41S.feiras). Ourives, 5; as 3 horas.Ke3.! Affonso Pcniu n. 49.DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. "Cnsa dc Misericórdia. Doen-íjis do pidmão, do coraÇib e dosnus. Cons,: rua José dos jteie 30.A's it hs. Res.: rua Bngetslio deDentro n. 182.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES -Doenoas uitemas, especialmente dnscreanças. Tel. 1535, Central. Uru-giuf-raia n. 3.

DR. RENATO DE SOUZA LO-PES — Esp. Docente ira F. dc-Medicina; r. S. José, 37, das .-r
ús 4 hs. (menos ás quártas-teiras)Orati» aos pobres, as ra hs.

Clinica niçdicp-cirurgiçá dos
drs. Fclix Nògiicira c «Tnlin
Monteiro, ú rua Senndov
Bnicblo SÍ38, Tel. N. 11SG.

DR. FELIX NOGUEIRA — OpT
partos e mol. dc sénh.j liydròccic,
estreit. da itrctlirn, [iatulas c cov-
rim. Trut. esp. «li syphilis; appl-
de "606" e "914", (11 ás. 2) Res.
trav. de S. Salvador 211.

DR. JÚLIO MONTEIRO — Med.
do Hosp, «le S, Sebastião. Mol.
internas, pulmão, coray'3», figado,
estômago e rins. Mol. infectuosas
syphilis, etc.) Das 2 ás 4 l:s. F.cs.
rua dc Ibituruua 33.

TRATAMENTO DA XURER-
OULOSE PUÍiMONAR 1'HIjO
PNEUMOTIIORAX ADTUl
CIAL

(Processo tio Porlaiilnl)
DR, EDGARD ABRANTES -Cons.

t, S. José 11. 106 (1 ás 3). Tel.
C. 5.537. Rcsid.: r, Barão dc
Flamengo n. 17. Tel. Sul p6o.

MOLÉSTIAS DAS CHEAXÇA9
DÍT_MÕ™CORVO TI DirccíõTfínr

dador do Instituto de Assillencia
ã Infância do Rio de. Janeiro. Che-
fe do Serviço dc Creanças da Po
liclinica. Especialista de doença,
.«tas creanças c pelle. Cons.: rua
G. Dias 41. ás 13 In. Res.: -Mou
ra Brito 11. 58,

DR. PEDRO CUNHA - Da Fae.
de Mcdlc. c do Inst. de Assist,
& Inf. Cl. medica e das creanças.
Cons.: GontJ.itvas Dias 411. Tel.
30G1 C, das 3 ás 5. Res.: S. Sal-
vador 73, Canele. T, 1S3J, Sul.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SYPHILIS

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. dc Miseriordia e do tust.
de Assistência á Infoncia. Coní.:
Asscmbtéa 98 (4 ás li h«.). lies-1
Marquez «te Ábrantesi 189. (Tel.
Sul 17G1.

DICADO

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
ljpsni de Berlim e Paiis. Cons.:
-. da Corioca 30 (das 3 ás 6 hj.)
Res.: Trav. Uinbclina, 23, Tel.
3.403, S.

DR. CARLOS WERNECK — Ciror-
giilo da Sta. Casa. Cirurgia dc
adiiltos e creanças: inol. das vias
utiijarias e das senhoras, Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 hs. Res.
r. Senador Octaviano a. 52. Td.
Ccnt. 104:.

DR. CARtOS NOVAES — Memb.
da Ass. Franceza dc Urologia.
Trat. da blérjofr. aguda c ehroni-
oa, estreit. c ptostotilcs clironleas
nelas dorreptas Uicrnlo-eI(iM.cas •
Coa». r. CaHoca 50, d«s 13 áa 17';

DR. JOAQUIM MATTOS — Ui»
H«)3pital da Saude, Moléstias de
seidiorüa, vtios uiünarit», hérnias,
liyilroccica, tumores dóa selos e do
ventre. Rua Rodrigo Silva 11. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAI.
CANTI — Dos Hosp.: Miserieoi
«lia e Bcpef. Port. Cirurgia, mol.
Atas senhoras a vias urinarias. Cons,
3», Ourives, 3 ás 5 lis. lies. :
Pessoa Manoel 34. I". 3W, Ç.

Dr. F. G. Faulhaber ---
Cirurgia e mols, do appa. iiriunrio.
Cons.: Carioca 30 (3 ás 5 lie.)
Res.: Riachuelo 16C (Tel, 5102,
Cent.).

PARtOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS OISEAN'
ÇAS.

ADVOGADOS

lliil

IIIOJK - DESPEDIDA da GrnndijC•ftnanMt*, do Operetas 
|liaudba cauamií \-sco^ * w 1r,.-1I&nsi- 1Sa'í S 3(5 - festa artística do tenta* (*!','¦' ,,,'.'tc <¦'-

A's S 3--I — Sensacional espeeiacu«f d0 arte 
feí i | 1 •¦-.;<:_-, i\e\ An. r.' t'l

¦J..3uB-M3tçf5W»«:?i*™55SS'-' 
THEATRÓJ^YRICO.

Tclcp. 599°

israWTW^-Tiní;''.."*--**'r^rer^-r-yz^rr^

r.bro ile 19:

À-SSEMBLMS CQXVOO.ÍDAS
.'.lcriiha de Santa Cru:, dia =7, ás

: l-.aras.
Companhia dc Ácidos, cia 27. a 1

hora. ;'¦¦','¦',''•.
Companhia Industria! o Agrícola ao

Torreão, dia zS, ás 2 lioras.
Companhia Grande Manufactura de

Fumos Veado, dia 28 ás 2 horas.
Companhia Industrial Santo Igna.

cio, «lia >-D, á 1 hora.
Dciembro :
Companhia Iuditstria! Caropista, dia

5, ás 2 heras.

OOXCORRENCIAS
ANNUXOIADAS

Direetoria Geral dos Correios, para
o serviço dc conducção de malas e dc
collectá da correspondência nesta ca-
pitãl, dia 2;. ás 3 horas.

Collegio Militar, para . o
mérito de «Ríneròs alimenticlp
artigos de limpeza, ferragem
gem, d*3 2S, a 1 hora.

Segundo . Batalhão «lc Ai ti'berra de
Posição c Fortaleza de S. João, para
o fornecimento dc gêneros alimenti-

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
Uruguayana 7, i" andar.

DR. AI-OVSIO NEIVA — Advogado
— Rua «1.1 Quitanda S — Teleplione
Centrei «J. ¦

DR. ARTHUR CHEBUBIM-Advo;
gado — Adc-.nUt custas, Escriptorio:
ftirmflxfi. Teleph. Norte 481.

DR. ARlíAJ*lDO DIAS — liscripto-
rio; 11 as 3; rua i» de Março

DR.' BÉRQUO' COELHO — Rua do
Rosário 81. Tel. 3P37, Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO —
Advogados, Rua do Hospício 11. =7'
Tel. 3.104, Norte.

DR JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. Buenos
Aires 11. 12. Tel. 41.10. Norte.

DR. HERBERT C. REICHARDT -
Causas comincrei.ies c inventários.
Adeánta custas. Uriiguayana 3, tel,
C. 533GÍ—Residência: P. dc Isola-
,iogo 384. "Pensão Magcstlc", Tel.
Sul, 031.

DR. MILTON ARRUDA¦-Processos
cívelsj commerciaes c orphanplogt*
cos; de aposentadorias, montepios:
tem represe.ntor.tes nos Estados c cm
Portugal e adcanta custas — Sachct
n. 4. Tei. C. 345o •

DRS. OLIVEIRA SANTOS c AL-
BERTO ALVES RIBEIROrAdvo-
irado*. Escriptorio: r. Rosário 103.

OLOÍtOA MEDICA, MOLES-
TIAS DAS SíÜÍHORA?,arpaoLis

DR. 
"7^IBAL-VARQEB"-r"MÔT7

das senhoras, pelle e trat. cipéc.
da sypliilis. Ajip. electr. na« mol.nR-vosoa, do nom, garganta o ofü-
vidos. Cons.: Av. GôTiies Freire
9'9, dns 3 ás 6 lis. Tel. 1202 C,.

DR. JÚLIO XAVIER - Clinica mé-
d(c<i e dc moléstias de senhoras.
Rés.: R, Felix da Cunha, 43. Tel.
Villa pjo. 'àonsnltaç: de 2 ás 4 c
da? 7 33 9 lis. da noite, na R.
Barão de Mcstiüita 2.41,

RADIOLOGIA CLINICA
DR. R. DUQUE ESTRADA — Tel.

93'. SM.
DR A W, CAMPELLO — Tel.

17.8, V.
Consf.! Quitanda, 3. Tel, 3&C6,, C,

3NÇAS MENTAES E
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
de clinica da Pae. com freqüência
dos principaes hojp,. eeroneus,
Cons.: r. da A-Scfòblca. 98, das 4
ás 6, cos., «13. c Gas. Res. V.
<U Patfla 335- Te'- Sul 824,

DR. BENTO RIBEIRO DK CAS-
TRO — Consultório: K, Asscmblca
74 (dos 3i|2'ás 5 lis.), Ues.: .-rua
Ruy Barbosa n. 458.

DRA. M. DE MACEDO, com lon-
ga pratica, trata dc todas os do-
enças iiffc, hcmorrliagias, suspeu-
s5ts. etc. Ohamd.: Tel. 2378 V,.
-ií 5.'sJê5ra8, gratts aos pobres.
Cons.: r, do Theatro 19, 1" and..
«l«s a ás 5. Rcsid,: Ibiturniia to;,
(n'nt. C. Alegre).

CIRURGIA GERAL, MOL11S.
TIAS DAS SMJttORAS,

VIAS URINARIAS

Dr. Bonifácio da Costa
—*_'y™. e rcsid.: Avenida Gomo;
Freire 127. Tel. C. 4293. Cou
SUllas das 3 ás 6 da tarde.

DR. NABUCO DE GOÜVP.A -
ProfeaS-ir â4 Fae. de Medicina.
Chefe dn serviço Cirúrgico do Hosp.
da Saudc li. in dc Marçq, tn,
daa 4 ás 6. Tel. Siri Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS -
Formáüo e laureado pela 1'aculdi
(íe de Med. de Pari.-', ex*íntcrnó
dos Hosp. de Kiris, Cons.: Av
Rio Branco 237, 2", 3 ás 3. Tei.
040. K.C3, V. da Pb tria n, 229.

DR. LEÃO DE AQUINO — Ur:
Acad. dc Med. do flosp. da Gam-
bon, Res.: Costa lia-los 45. T.
256, C. Cons.: Gon. Contara ti™,
<lp 1 ás 3 (excepto nau .j.tis íti-
rãs); ™ no*- ísabWílos daa 3¦- mim - -

f.oe8W9e»e0oS06®999eo¥see6eoóos$a.eso963«s«-'i)t
-atí3.} S. J©sé i

iornec*.- ;
dietas, |

r í...-ra- ;

CLINICA .MEDICA

DR. AGENOR MAFRA - Cônsul
terio: r,:a S. José, 23, cons.: dai
2 ás i. Resrlcncla: rru «io Ria.
eiiuei... 222, teleph. 1024, Ccnt.

DR. AGENOR PORTO — Prof. dt
Faculdade. Cons. Ho?picio 92, da.-
2 ás 5, Re?.: Marquez do Abranter
12. Tei. 283, Sul.

EMPRESA PASCHOAL SEGRÈTO
Companhia Nficion.il, fundada em i de julho de 191** — Direcção
sccnicíi do actor Eduardo Vicirr.-—'Macatro da orchestra Jo.;C* Nunes

HOJE-27 de novembro t/e IBÍS-HOJE 2
TRES SES.SOES A's 7, 8 j| 1 o in i|a TRES SF.SSOE!
Definitivamente ultimas representações da

JJ REVISTA

—Se

ZA-LA-^QRT

""¦STK^

EXITO EXTRAORDINÁRIO DO QUADRO
G
0B
S
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MOLÉSTIAS DAS SENHORAS.
OPERAÇÕES, PARTOS

; :'"

.:'..

.#''

»RA. ANTON1ETTA MORPUROO
— Da Soe. de Med. e Cirurgia,
com pratica dos hosp. da Europa.
Rea. e cons. R. SSo José «to.
Consultas is s.aa, 4.ai e 6,as, de
i ás .1 h». Tel. 318 C.

_)R. CASTRO PEIXOTO -Chefe
do serviço «te partos da Wilyclinl*
ca «le Creanças _ da Santa Çaw».
Tel. V. 3*6.. Res.: Hadd. Lobo
462. ConB.: rua Uruguayana, a],
«Ias 1 ís 4 horas. _ _, _.

PR. CAMACHO CRESPO — Par*
tos e moléstias de senhoras. Rua
Conde de Bomfim 577. Tel. ,171;
Via.

PR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do R. de Janeiro
_ da Ass. Aux. M. da Est.. de F.
C. do Brasil. Cons.! Hospício 83
(ás 4 ha.) Res.: R. Monte Ale*
gre 313 — Santa Therca.

IR. DACIANO GOULART — Da
Polyclinica de Creanças. Cons.: r.
Uruguayana 25, das .» is 6 hs. T.
376., C. Res. Rua-Hadd. Lobo
i.o. T* ii.to, Villa.

pR. DANBEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul,
torio: rna do Hospício n. 68. Re*
sidencia: rua Palmeiras 59 (Bota*

prTherculano pinheiho—
Partos, moléstias áai senhoras e
creanças. Consultas das 16 a> 17
horas. Uru guayana 105, Res,: rua
do Lopes 1,4, (Madureira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua (ia Assembléa, 981 áa terças
•mintas e sabbados, das 15 ás 17
icras. Res.: Boulevard 28 da,-Se-
tcmllro 3-8 (Villa Isabel). Tel.

DR.' llNCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Med. e do Hosp.
da Misericórdia. Cons.: rua Gal.
Câmara 116, (2 ás 4). Tel. N.
2611. Res.: Haddock Lobo 416.
(Tel. Villa .126).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cons.:
Uruguayana, 105. Das 2 as 4. Res,
S. Francisco Xavier 312. __ .

DR. LAFAYETTE VIEIRA -.Med.
da Maternid. Wpl. pela Moter.
nid. Tarnler, e eom longa pratica
«os Hosp. de Poris. Cons.: Hos.
picio 83; sos., 4as. e 6os. feiras
(a ás 4). Tel. 3770, N. Ros.: R.
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASÉ0N DA* FONSECA r
Docente da Fae. de Med. e medi*
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Vons. rua Ürugimyana 37. das 3
,s 5. Tel. «43, C. Res.t Laran*

«ciras 354. Tel. 5858, C.
DR. MIGUEL FEITOSA — Do

serviço de gynccologia da S, Casa
de Misericórdia. Cons.: Uruguaya-
ua 35, das 3 is 5. Res,: Gol." Ca*
oara 328, sob. Tel. _oú., Norte.

AKAJ-TSES. CLINICAS B
J_tORO-00---

DR, ALFREDO A. DE ANDRADE
— Prol. da especial-, na Fae. de
Med. do .Inst. Pasttur de Paris.
Trabalhos para diagnostico mea.,
ar_ly5;s ehimicas, exan.es micros*
eopicos, etc. Uruíuayana n. 7.

DR HENRIQUE ARAGAO e AR.
THUR MOSES — Laboratório:
rua do Rosário 134, jn~_» *
avenida Rio Branco. _ Tel. 4480.
Tel. de resid. 1023, S. « S 196.
Ex. de urina, escarro, fezes. Heac.
de Wassermann, etc. ._._-_,DR. SILVA ARAÚJO (PAULO.)-
SyphiHs: 91. — «;«. Mol. infe*
ctuosas; vacc, d<_ Wngtit. Ao* de
urinas, sangue (typho,. malária, «y*
philis), escarros, etc. i» de Mar-
ço 13, 9 4j n e de 1 ís 5. T.
5303, N.

ANALYSES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO. MARIO
BELLETE e BLAXE SANT'AN*
NA — Analyse completa 25$. La-
boratorio Ch.mlco de analyses; rua
Sete de Setembro n, 133. Tel.
1896. Central.

Serviços médicos,
ticos, dentários
domicilio

pharmacen*
e visitas a

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
ellopathas e homoepalhas dc re-
speítabilidade - moral. Mensalidade,
2.000. Directores drs, Braulc Pin-
to e Ernesto Possas. R. Frei Ca*
neca n. i»i, sob. Tel. C. 5958.

TRATAMENTO DA CUTIS

PHILODERMA de Samuel de Ma-
cedo Soares fa» desapparecer com*
pletamcnte os cravos, espinhas,
«•anãos e sardaa. Creme, 2$. Loção
3$ooo. R. Senador Euzebio 123.

VETERINÁRIOS
VETERINÁRIO ANDRADE, com

assist. na Secção Veter. M. Agn.
cult. Esp. mols.. dos cães. Diogn.
niicrpc, Imraunisa.Ões, Exames do
sangue, urina Cons.: rua da Pos-
eagem 40. Chamados Tel. 3264, S.
(Botafogo)."

ORTHOPEDIA

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura hemorrh. uterinas* cornmen-
to9, suspensão, ele., 6ein operação.
Nos casos iutlioados, evita a gra-
videz. Cons.: R. 7 de Setembro
186, «Ias o ás 11 e da 1 as 4, Tel.
1.591.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

DR MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade. Res.: rna
Riachuclo n. 247 (tel. C. 948).
Cons.: rua Carioca n. 47 Mas 4
em deanle). Tel. Cent. 3.217.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE
DR. ARNALDO QUINTELLA. —

Docente livre da Fae, de Med.
Cona. R. Assembléa, 28, terças,
..uintas e sabbados, as 4 noras da
turde. Res. R. D. Carlota 63,
(BotufoKo).

Dra. Ephigenia Veiga--
Moléstias dc senhoras <_ partos.
Cons.: Assembléa 18. Res,: rua
das Laranjeiras n, 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Março 18, da 1
ús 3 horas. Residência: praia de
Botafogo 194.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA
Cons.: Assembléa, 28, 2iis., 4as.
6os., das 2 ás 4 horas. Tel. C,
1000. Res. Praia de Botafogo 100,

CASA ORTHOPEDICA — Av. Go*
me» Freire 17. Tel. 180S C. Con*
str.em-e pern_s « Uratjos artifi-
ciaes. fundas e instrumentos de ei-
turgia e app. orlhopedicos para
qualquer deformidade do corpo.

BS-OLA PB HUMANIDADES -
A». Rio Branco «ij, a*. Dirtetor
Ãl__eii Partlfla, T. Ah..; _ecr.,
Fm-cmco Matt-ltoi. Corpo doem*
te «le i« ordem. Mem. 30$, aj*.,
30%, 3Sl e aqteoo.

BlCpLA SUPERIOR DE COM*
MERCIO — Orglo do- ensino te*
çh.iico>profi*»ioi»í da Ass. dos
Empr. no Commercio. Kua Cos*

Slvej 
Dias 40. Cursos de gwr*

•livros e de eontabüista».' ',•-•
CURSO DE MATHEMATICA -

Dir.ct. capitão dr., Mario Barre-
to. Preparam-se alum-of para es
«ames das Escolas Normal, Na-
vai, Militar, Polytechnic» e Gy-
mnailo. Av. Passos 116. i*. In*
formações daa 18' i> ai noras.

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde
de Bomfim 638. Tel. Vil- 937.
In.ersato, setni-internato, externa
to. Curso dc preparatórios. Aulas
praticas de línguas vivas,

INSTITUTO
nau
NO«MAL — R. Ba-

rio de Ubá 89. Direcção do prof.
Hemeterio dos Santos. Começam
a lunecionar a 3 de novembro, as
aulas de curso de admissão ao
I". anno, da E. Normal. Ha ape-
nas vinte logares vagos.

TINTURARIAS
TINTURAR.A RIO BRANCO —

Av. Mem de Sá 39. Attende im-
media—mente aos chamados pelo
tel. - Central, 4934, para buscar rou-
pa e entrega nas residências, de-
pois de pago o trabalho.

LEILOEIROS
ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro

publico — Escriptorio: rua Hos-
picio 78. Tel. Norte 1701. Resid.:
rua Haddock Lobo 269. (Tel. VII*
ta 1747). ¦__

MODISTAS

AU COSTUME TAILLEUR — Rua
da Carioca 6, 1" andar. Tel." C.
3KXÍ. Estabelecimento de prinlei*
ra ordem. Especialidade em co.tu*
mes de SEDA. Caetano Grottcra.

t o sr. Staíla

JÓIAS, RELÓGIOS e OBJE*
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria
e rclojoaria. Cumpra ouro, prata,
e pedras fina*. Off. de ourives e
relojoeiro. Concertos garantidos de
jóias e relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da r. 7 de Setembro.

GRANDES HOTÉIS

CIRURGIÕES DENTISTAS

EMÍLIO DEZONNE — Cirurgião-
dentista. Diplomado, com longa
pratico e Preços e condições de pa*
gamento ao alcance de todos. Cons.
eleetro-dc.itario. Alto da Conlclta*
ria Japão. —stl do Meyer.

DR MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista em extra-
cções «sem dôr e tratamento de fia-
tulas. Das 8 ás 17 horas, nos dias
úteis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
5.660, Central.

DR LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Diplomado pela 

'Escola Livre
de Odontologia do Rio de Janei-
ro, com 10 annos de pratica. Cons.
r. Uruguayana n. 31 (tel, C.
1679).

DR. RAUL DE BARROS HENRI*

SlUES 
— Cirg. Dentista. Diploma-

o pela Fae. dc Med. e Pliar. do
Rio de Janeiro, com longa pratica.
Preços ao alcance de todos. Cons.:
r. General Polydoro 4, sob. Das 8
ás 17 hs,, nos dios .úteis,

DENTES ABALADOS — Pyorrliéa
. ulveolar — O cirurgiáo dentista

Hugo Silva, appüca a vaccina au-
togena de Wrtght. Cura radical e
perfeita consolidação doa dentes.
Quitanda 66, 1° and,

PARTEntAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Casa. Com pratica dos Uosp. da
Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás 5 hs. Tel. 2727, C. Res.: Al*
lira Brandão n. 9. Tel. -'838, V.

ANNA C. TEIXEIRA LEITE —
Partelt-a da Maternidade, da Facul*
«ladc, alumno do curso medico.
Rua General Delgado de Carvalho,

• si (ant. Industrial). T. 1871 V.
Attende a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parteira formada pelasi Pae. de
Medicina de Bucno. Aires c Rio
de Janeiro. Res. c cons.: rua
Marquez de Olinda 11. 33, Bota-
fogo.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SYPHILIS

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. da Eur., memb.
da A. de Med. Subs. 110 serv. dc
mols. da pelle, de Pulycl., etc. C
illodrigo Silva, 5 (tel. 2271, C. R.
Av. Atlântica. 272, T. S. 1.93-

»R. F. TERRA — Prof. da Facul-
Oadc do Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros. R. Assembléa
11. io, das 2 ás 4 Iioras.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assiste.ile da Faculdade de Medi-
cina. Uua 7 «le Selcmliro 38, ás
3 lis. Tel. C; 55>°. Res-: Mar-
«iiiez de Abrantes 67.

PROF. DR. ER. RABELLO — De
volta da Ktirdpa. reabriu o con-
suUorio, Trata pelo radium os tu-
mores e outra- doenças, da pelle;
cons.: rua da Assembléa n. 85.

PHARMACIAS o DROGARIAS

HOTEL AVENIDA — O maio Im*
portante do Brasil. Aecommoda-

ÍÕcs 
para 500 pessoas. Confortável,

liitlncto. Central. Serviço de ele-
vndores dia e noite, endereço te-
legrapl.ico. Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tavel e luxuoso no salubernmo
bairro das Laranjeiras, a ao ra.nu-
tos do centro da cidade; rua das
Laranjeiras n. 519.

ENGLISH HOTEL — R. Catlcte,
176, Tel. C. 2008. Completamcn*
te reformado, dispfie de conforta*
veis aposentos. Boa chácara. Só
a famílias e cavalheiro.. Preços
reduzidos.

SPLENDID HOTEL — Praia do
Flamengo n9. 202 a 208, (Avenida
Beira Mar). Aposentos vastos e
mobilados com todo o conforto,

. destinados a famílias de fino tra*
to. Banhos de mar cm frente. Di*
reeçlo do sr. Bento Porto c Sc.
nhara;

RESTAURANTS
RESTAURANT ÁSIA de Raul, As*

slo — Fornece pensão a domicilio
com asseio e promptid. o. Almoço
ou jantar i$2oo, com vinho i$;oo;
rua Visconde R. Branco ... 9.

AS MELHORES PENSÕES

MOLÉSTIAS DE OLHOS

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, S (das ia ás 4).
todos _-s dias.

UR. PAULA FONSECA • Consulto-
rio, r. Sete de Setembro 141 (.das --
ás 5 hs. diariamente);

OCULISTAS
DR. MARIO GÓES - Assistente da

Faculdade. Consultório! r. 7 dc Se-
l.imbro n. .18, das 3 ás 5 hs. Tel.
(.'. 55.0. Resid: liarão Flamengo

*• ,1-.. lei. S. 1.140.

DOENÇAS DOS OLHOS, OU*
VIDOS, NARIZ e GARGANTA
DR HILÁRIO DE DOUVÊA — líis

Universidades de Paris e lleidcl-
l.crg. Ptof. da Fae. do Kio de
janeiro. Cons. Assembléa _6 (das
3 ás 4 horas), ás ass,, tos. c 6as.
feiras. Tel. 1957. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. 321, C.)

DR. R. DAVID DE SANSON -
Consultório: R. Assembléa -6, das
2 ás s horas, ás . terças, quintas e
..ibbados. Tel. C. 1957- Res-: r-
Pereira dn Silvo 40 (Laranjeiras).
Tel. C 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA*!
NARIZ, OUVIDOS E BOCA

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório dc produetos
chimieos e pharm. F. GAIA. Com-
pleto sortimento de drogas. Se*
cção de bomoeopatbia, R. Senador
Euzebio -.38. Tel. 1186 N.

PHARMACIA E DROSARIA SAN-
TOS — Conde Boinfim 436. Drs.
José Ricardo, das 9 âs 11. Alnici-
da Pires, dc 1 ás 2. Arscno qui-
nol, para os fracos. Cyano, (iouol
e Hl.iiu-thauato, paru ito.iorrliéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Hu-
niaytá 140, T. .048, S. Compl.
sort. de drogas c produetos pl-rm.
Cons. Drs.: Emygdio Cabral (9
ás .0) c Santos Cunha (10 ás 11).
Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomfim 250 T. -.179, V. Cons.:
dr. Camacho Crespo, 9 ás 11; dr.
1*. dc Souza, 8 is 9 da m. e .4
ás 5; dr. I.inncu Silva, das 7 ás
8 ii'.; dr. S. P. Lima, 2 ás 3*

PHARMACIA ALLIANÇA — De
Isaias P. Alves. Laranjeiras 1.11.
Tel. C. 2.41. Cons.: drs. Sou-
za Carvalho (9 ás .0) j C. Sam-
paio Corrêa (10 ás 11); A. da
Cunha c Mello (13 ás 14), Dop.
do NERVILOL. Paro phosphatu*

ria neitrasthenia.
PHARMACIA LARANJEIRAS —

Tel. J754, Laranjeiras 458. Cons.
Drs. Leopoldo do Prado^ (9 «ís
10); Souza Carvalho (ro ás ti).
Fabrica e dcp. do "Pantoiormio",
para tos. cs, resfriados, "Coquetu-

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M. Capcleti) — -R. Had. Lobo

20.1, Ti V. 1387. Fnh. (lo Carbo-
vieirato de Borges, do Elixir de
Citro-vieirato e Depursan. Cons.:
dos drs. A. Alves e M. Autran,
Olhou Pimentel c João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tabeleeida cm i83o. R. Cattete 9.
Tel. 4066, C. Cons.: Drs. II, Na-
varro (9 áfl 10); R, Freire (n ás
12)! Bcmfita (1 h.,)j L. Moraud
(a ás 3). Garantida manipulação
do receitt-arío medico.

PENSÃO BRASILEIRA — Rua
Haddock Lobo 123, tel. 1.716 V.,
a 20 minutos da cidade, bondes
a to_a hora, oíferece boas íiccòm*
inodaçõcs a famílias e cavalheiros
«lc tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Floriano 193. T. 1834. C. Esta
Pensão continua a offerecer aos
srs. viajantes e exmas. famílias
commoilos .confortáveis em condi*
çGcs hygicnicas.

MAJESTIC PENSÃO — P. Bola-
fogo 384. Tel. 9.11, S. Filial—La-
ranjeiras 318. Tel. 543S, C.. Opti-
mas accommodações para famílias e
cavalheiros dc tratamento.

PENSÃO RIO BRANCO — (Palace-
te Fialho). Exclusivamente para
familtas e cavalheiros de distin-
cção. Tel. 3732Í ma Fiallio 20—
(Gloria — Cattete).

LIOITERIAS
LEITERÍA CASIOCA — Casa es-

pacial cm leite, manteiga, creme c
coalhada. Entrega-se a domicilio.
Tel. 6246, C; rua Carioca 39.
Gonçalves Silva & C.

OS MELHORES CAFÉS

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A'
venda -nas easas de primeira or-
dem. Deposito á rua da Saude,
142 a .30. Tel. Norte 707.

IMPORTADORES

DR. EURICO DE LEMOS, profes-
sor Üv. da Faculdade de Mediei*
na do Rio, com 20 annos de prati-
cã. Cura garantida e rápida do
Ozena (fetidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: ruatda Assembléia
fí_l, sobrado, dns 12 ás 5 da tarde.

J. FERREIRA & C. — Praça Tira-
dentes 27. Tel. C. 698. Molha-
dos finos e únicos importadores «Io
acreditado vinho "Rio . Dão".

APPARELHOS ELECTRICOS

HOMOEOPATHTA
PHASBACIA HOMOEOPATHICA

— D» Araújo Nobrcga e C.
Completo sortimento de drogas lio-
moeopath. recebidas direct. Esp.
phariii. "Nlmphea Virilis", para a
cura da impotência; V. Pátria 20.

ESPECIALIDADES PHAR*
MAOEUTICAS

DETECTOR dc arro.nbamentos c as-
saltas, App-retho automático, ap.
provado pelo Club dc Engenharia.
Vendem-se em pequenas prestações,
110 edifieio do "Jornal do Com-
meroio", 1° andar, sala 14. Das 12
ás 4 lis. Volchan & Palma.

LOTERIAS

AO TRIUMPHO DA AVENIDA --
Bilhete? «re loteria. Estampilnas de
todos os valores. Cartões postaes.
Avenida Central 49 (porta larga).
Tel. 1909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
185. Apostas sobre corridas e bi-
lhttcJ ile loterias. Filinl ca«a
Cliantccler: Ouvidor 139. Paramos
Scima & Cohip. ,

O LOPES é quem da fortuna rápida,
uas loterias c oiferece maiores van-
tageus ao publico; R. Ouvidor 11.
151, R. Quitanda 79 e 15 «lc No-
vembro 50 (S. Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO — A casa
que mais vantagens offerece a seus
freguezes, sila á Estrada Real de
Sanla Cruz 3120. Filiecs: C-ruta
do Engenho Novo, 2, e Tnicrno,
rua Manoel Victorino 80 (]_. Dia-
Iro). De João Pal-.it.

O MM do sr. J. R. Staifa,
_pj>I__diiic_ uma lei miitrlcioal que
véttu ferir os interesses de todos
Os •einematogra.pl-stais, encontrou
d_ parte destes um geral {wotesto

e «Mn moine da cJasse, o sr. José Alves
Netto, tem <r-_tript_ vari-os artigos

coiirmentando a lei .-libsurda, e cri-
ticando com altivez e veheraencia
o seu impertenrito defensor.

•Appilaudindo este seu acto, o
sr. Salvador DeW.Osso, uma tias
figuras mais sympathicas e que dc
ha muito labuta no commercio ei-
-em.-itographico, dirigiu-lhe a car-
ta que baixo transcrevemos:"'Illrrto. sr. dr. José Alves
Netto.

N'ESTA.
Preraldissliiio amigo c senhor.
Aprecr*. a cSignidade c altivez

com que tem iirrpraoavelmente ver-
gastado o gr. Jacomo Rosário
Staffa, red-aindo-o á insignifican-
«ria e ao silêncio na debatida cjiie-
stão, sobre a leoni-ta lei muaicipal
dos cinemas.

Tendo presente «o denodo -com
que se bate e sc appaixona o meu
nobre amigo, que é dc um cara-
cter integro c adalmantino a totla
prova, cala-me no espirito a con-
vicção que tomara muito a serio
uma indinidu/aSidade nulla, igno*
rante, orgulhosa e ávida de reçla-
me, como é a do sr. Jacoino Ro-
sa)rio Staffa.. iMas já que mere-
ceu a sua criteriosa e esclarecida
aittenç-O, seja-mo pcrmUtid1.-, na
qualidade dc apreciador do seu ta-
len-to e das "suas virtudes cívicas,
que as moCinas do Staffa jámalisconseguirão .mpanar, que o inci-
te a ser ainda mais cruel c im-¦pla-cavel do que tem -sido até ago-
ra, soecorrendo-se de alguns in-
formes e considerações que abai-
xo enumero:

.S-aiba o meu distineto amigo,
que <_ "Papão" da ciuematogr--
phia, como elle próprio se appcl-
Wa. na faina de um exhibicionis-
mo tolo, próprio «Ias ahnas tàca-
ilhas c insensatas, não adiinitte • que
ninguém progrida e veríha um dia
a" -galgar -posição na sociedade,
Para elle todos são porteiros e
vassoitreiros, sem distineção de
gráo ou de saber. Pala em "'Net-
-tos IRosenwald-s" e "Salva-ores"
ocni_ -pasmosa .irreverência, com
evidente desdém, como se elle
pudesse, um dia, com a sita igno-
rancla e obtusidade nivelar-se in-
tcllectualmente com elles. Todos

-para elle são incapazes dc progre-dlir, porque falta-lhes a intelli-
genaía "que -nelle sobra". Entre-
tanto, quem como o signatário
destas linhas, o conhece, sabe
perfeitamente que .0 actual "inil-
liotiario" não trouxe o dinheiro
da Itália, qtiamdo aqui veiu "EN-
SAROINHADO" (o termo é
delle) como ep vim, num porão de
vapor, ein inifectJssima " -terceira
classe.

Aqui, bafejado pelo capricho da
sorte, ascendeu á fortuna, por um
itinerário pouco lisonjeiro, que porora deixo de delinear, fazendo-o,
se necessário for, opportimamente;
c agora trepado no alto dos seus
tamancos, pontifica e insulta quem
o abomina e despreza-, -Faz mais;
ataca individualidades limpas, so-
bre as quaes não paira a mais pe*
quena macula e que oecupam um
logar definido na sociedade, como
o oecupa meti bom e exímio amigo,
que possue um diploma adquirido
numa academia, cm contraposição
á malcrcação do Staffa oriundo
dos meios infectos em que durante
longos annos permanecera, e que
o dinheiro não conseguiu, nem
nunca conseguirá arrancar.

Staffa está acostumado no man-
do e não tolera observações ús suas"sagradas" determinações, por isso
distilla raiva, quando alguém ousa
contrarial-o e dizer-lhe as verda-
des. A prova do que affirmo está
naquelle celebre amontoado de san-
dices, escripto em linguagem de
arrieiro, na memorável carta de 9
de novembro.

Não quer que ninguém mais sal-
ba em matéria pinemalographica,
do que elle conhece; e, repiinpado
num throno de vaidades, emanadas
da sua crassa e proverbial ignoran-
cia, aluada a nina innoniiuayel
grosseria, esbraveja c ameaça céos

je terra, mas encontrando resisten-
cia passa, depois, ás implorações
e ás supplicas. Assim, aconteceu
com o meu predaro amigo; depois
de cital-o num documento escripto,
deu a entender a communs. amigos
que elle não pretendia ferir indi-
vidtialidades. Santa innocenciat...
Escreve nomes e não se refere a
elles!... Isto só da cachola doen-
tia do Staffa...

I.ançou-lhe uni repto digno e
altaneiro e o sr.. Staffa fugiu a
elle. Não se afllija o meu iliustre
amigo: Staffa só. coinprchcndcria
um rento substituindo . a letra P
por 11111 C; vice-versa'jamais cl.e-
garia a comprehcnder na referida
palavra um desafio de honra..

Vae já muito longa esta minha
missiva e antes de fechal-a desejo
cotisieiiar o declínio mental do seu
atrevido adversário, ao qual, tal-
vez, lhe seja reservado tun aposen-
to confortável, num edifício da
praia da Saudade.¦Acccite os protestos sinceros..ila
minha cordcal estima e da níais
perfeita solidariedade com a sua
altitude altaneira e honrosa c per-
mitta que, apreciando-o ainda mais,
sulisereva-nie como sempre, e au-
-oriz.mJo-o .1 fazer" da presente o
uso que melhor convenlia.

Au0., amigo, admr., obrg".
Salvadoh Dku,'Osso.

Rio, cm 25 de novembro de
i«)i6."

_-__-__-aB-___a
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x>. o.
Club dos Democráticos
ASSEMBLÉA GERAL OR*

DINARIA
De ordem do sr. presidente, e

de accordo com o art. .0 puragra-
pho 1" dos estatutos, convido 03
srs. sócios quites a reuuirein-se cm
assembléa geral ordinária, quinta-
fe.!ra, 30 do corrente, ás 8 _|* da
noite.

Ordem do dia:
Leitura do relatório.
Interesses sociaes.
Eleição da nova directòria.

Rio de Janeiro, 24 de novembro
de 1916. — Joaquim Guimarães,
2" secretario.
socn?nÃÃÊTimõ~pròte*

CTORA DOS RETALHISTAS
DE CAUSES VERDES
RUA LUIZ DE CAMÕES. 36
De ordem do sr. presidente,

peço o comparecimento dos srs.
sócios quites, á assembléa geral or-
dinaria, que se realizará sc-
Kundtt-íeira, 27 do corrente,
ás 7 horas da noite, nesta
secretaria, para leitura, discussão
e votação do parecer da comuns-
são dc contas ann.ial e eleição do
novo conselho administrativo c
thesourciro.

Rio, 24 de novembro de i.io.
— João Monteiro Guedes, seore-
tario.

EUREKAü!
Mo dos

20 MilhOes ?
Banco SportiYO

Comprae bilhetes nesta casa, e
tereis o futuro garantido, forte
certa, pagamento inimediato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. F. DUTRA í- C.
Teleph. 41a. N.

HYGINO MANOEL PIO
Cautrdia .Maria da Conceição, de-

seja saber onde reside este seu irmão,
para tratar de negoeios de seu iníe*
reve e pe _,*_ o seu apparccimento, cm
Bangu' re«idencia do sr. Francisco
Solano Atiaujo. (4315 J)

EDITAES
i_.-ESbE3.CIA DA GUERRA

COSTURAS
Distribuição de.peças dc farda-

¦mento a nianiiiacturar, as costu-
reiras matriculadas sob ais. 58'
a 700, nos dias 27 e 29 até ás 2
horas.

Prcvine-se as sras. costureiras
que só serão attendidos os nume-
.{s annunciados, laís-jn ;çomo 10
não comparecimento, implicai .na
perda da distribuição .a q«c tem
direito. . ,' .'"¦". ,

I G., em 26 de novembro de
iç>i6. — F.puminondas Cunha, ca-
______________-_--_------)

'iilTiní 
f^l

A ftrraa AUGUSTO LKWIN,
estabelecida com casa de ma*
chinas para industria e Ia*
Toara, liquida, para termina*
<_io de negocio deste ramo o
seu enorme sortimento, por
preços de grandes sacrifícios,
e pede aos srs. insdustriaes c
lavradores que aproveitem
essa grande oceasião. (Mais

de 500 contos em machinas,
para liquidar). Rua D. Ge*
raldo 11. 54, próximo á praça
Mauâ.

DR. SJLVIXO MATTOS
Laureado com Grandes Pre*

mios e medalhas de ouro cm
Exposições Unlversaes, Inter*
íiucioii.ifs e Nnrionacs.

Extracções de dentes, sem
dor, a. ..... .

Dentaduras de vulcanite,
cada dente 

Obturações, dc 5$ a. . .
Limpeza de dentes a , .
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-- certo  .
E assim, nesta (proporção de

preços razoáveis, são feitos os de-
mais trabalhos ciriir.ico-dentar.o_,
110 consultório electro-dtntário da

RUA URUGUAYAXA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias,

Telcplione—1555—-Central
(5333 J

S$ooo

5$noo
10.000
5$ooo

10.000

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

.»•¦-*.--_f___r* ¦—-

5-G8-463---'-

8324 ^38?

33í 879
.-.,¦.¦¦---_¦ ¦ ¦_-..*--¦••¦¦-• —¦--—---— — ¦¦¦¦¦

1359*~35íT

59

r-jfe-
1396~JÍ9_

9«

Skr. Astonio Rufino PE AfiAlJO
Residenrin: Ceará—Alto Sírtâc

-Coité.
Curado com o Elmr de Noguei-

ra do 1'hco. Chco. João da Silva
Silveira, de terrível rli.iiuuiti.uu>

A.cucia Ciisoi— — Rio

CAPAS PARA
mobílias

9 peças 60$ e 7t $000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Teiephone f.97l, Central

^^fmWSBmWmmW

LLOTO BRASILEIRO
Praça Servu lo Dourado

(EXTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)
LINHA DO i NORTE

O paquete

CEARA'
Sa:rá quarta-feira, 29 do

corrente, ás 12 .horas, paraVictoria, Bahia, Maceiii, Re-
cífe, Cabedello, Natal, Ceará,¦Maranhão," Pará, Santarém,
Óbidos, Itacoatiára e Manáos*

WNHA AMERICANA
O PAQUETE

S. FâDlo
Sairá no dia u dc dezem-

bro, ás 14 horas, para Nova
York, escalando rm Bahia,
Recife. "Pará e San Jiian.

LINHA DO SUL
O PAQUliTE

sírio
Sairá sexta-feira, 3 de dc-zembro, ás 12 horas, paraSantos, Paranaguá, Antonliía

São Francisco, Itajahy, Kio
rianonolis, Rio Grande e Mon-;
tevidéo.

LIXHA DE SERGIPE
O PAQÍ.-TÍ.

JAVARY
Sairá (|iiinla-feira, 21* de

dezembro, ás 16 horas, para(.'abo Frio, Victoria, Caravel-
Ias, P. Aveia, llhêos, Bahia,
Aracaju, Penedo, Maceió c
Recife.

AVISO — As pessoas qut
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou - receber passa.eiros deverão solicitar carlõ.:.
dc Ingresso, na Secção do Ira-
fego.

PHAETON
Vcndc-se um bonito carrinho de

quatro rodas com seis lugares e
capota. In.únna-se á. rua Viscon-
de de Figueiredo, 41. (4620 J

ALTO DE THEREZOPOLIS
Aluga-se uma pêquè-ia c hygieni-

ca casa. mobiliada, no AUo dc The-
rezopolis. Trata-se na rua Sena-
dor Furtado 108, cisa II. II _o__;

WL

A mão, imagem da alma
CHIUOMAXCIA SCIEXTIPICA

Se os olhos são o espelho da
alma, é a mão o reflexo da nossa
personalidade. Já a Iiscriptura pu-
zera ua boca de Joti, estas pala-
vras: "Inscreveu Deus SIGNAES
na mão dos homens,.afim de que
todos com ANTECIPAÇÃO pu-
dessem conhecer os seus desti-
nos, As linhas das mãos são como
tini alpha-eto que «permitid ler no
nosso próprio coração e no coração
dos outros, São cignaes moraes e
signaes ixhysicos, o retrato traçado
pelos fios nervosos c extrasensi-
veis do cérebro. Se o cérebro e o
coração pensam, & a mão que e;:e-
cilta e aclíia.

A professora M. M. Altitiy, re-
ceiitemente chegada a esta capital,
é a unica scientista da America
diplomada na leitura pelas linhas
das mãos «-— tissiiiitpto em que sc
«Icdicoti durante 9 annos.

Depois tlc haver percorrido a
Europa inteira, onde teve a supre-
ma ventura de predizer, pela geo-
gnvphia da mão, os destines das
maiores stiminidadcs do velho
mundo, não seria senão cm um ca-
racter todo inie.lii.cnte, útil c pra-
tico a sociedade brasileira que se
viria aqui apresentar, concitando
o Brasil político, intellvcltial e íi-
nanceiro a retratar os seus desti-
nos traçados indclevclmentc nas li-
nlias da vida, da cabeça, do cora-
ção, da saude, do casamento c da
felicidade.
Felix qui potiiil reriim cognpscere

causas
RUA VOLUNTÁRIOS DA PA-

TRIA, 271. SOBRADO
.,.,':• (R 3?43

MM-i..-VlE-TASain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. u 3a4)

~3Íg8 
8471

138 471
38

MOVEIS DE ARTE

CLINICA GERAI.. TRATA*
MENTO ESPECIAL DA

HIiKNOHltHAUlA
I1R. HILDEGARDO DE KORO-

NHA — Cons.- Sete «le Setembro
99 (sob.), áa -•.".«, 4.*s e (.."s, das
. áa .1. Rca.: Gonçalvcà Crespo
„5 (Tel. Villa 1581.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA.
NARIZ E OUVIDOS

ÜK. AVELINO ,;'DE iOUV.ElRÃ.
«•'im pratica dos Hosp. ile Ucrlim
Vienna. Cons.; r. Uruguayana 2..
das 3 âs 6. T. 40, C. He...: Sa:::..

DR. CASTRIÒTÒ PINHEIRO —
HxAssislcntc da clinica do 1'rof.
Urbant-chitcch, dc Vienna, Rua
Sete tl_ Setembro, 82, da_ j ás .1
horas,

PRS. PECKOLT E PECKOLT FI-
ÍHO — Especiiilistas! ouvido*, nn-
ri_. garganta, vias urinaria3 e opc-
mçôcs. Cons. rua Sete .de Setenv
bro fi:., i° «ndar, de 1 á. 5. Rei.
r. Felix da Cunha •*«-•

MOLÉSTIAS DA GARGANTA",
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA OAGUEZ

OR. AUGUSTO LINHA«ES —
Cliete de clinica na Policliníca, Ex*
assi. tente dos 1'rofs. Killian, Gutz-
mann e Bruhl, Cura da gaguéz
ípro_. Gut_mannt de Berlim); rua
UruvUtáyiiiia 37, as 3 hs.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
ti MU A E OUVIDOS, 11RON-
CO-ESOPIIAGOSCOI-IA

»R. FRANCrSCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da V. .le
filei!. Ex-assi.t. do_ 1'rof. Brieger
CBreslait) e do Pro:. Kítlica (Ber*
lim), l-rti.uayaiu 2$. 1 ás 3 1I3.
T. 3,-6* C. Res.: Russel 10. (T.
3/5» _•)

Pr. Çastello Branco --
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

'MOLÉSTIAS 
DA BOCCAE"

E SEUS ANNEXOS

EUPLINA - Formula de Orlando
Rangel. Xa toilftle das senhoras
não tem rival. U*3a*sc no Iwnho:
como denlrificio; nas fari'|i9 e
mol. da pelle j em gargarejo e cm
inhalncõc-.

GUARANESIA — Mols, do esto-
mago, intestinos c coração; "Uua-
ranesia", Um cálice ao deitar, ap
Hevantar, ás raíeiçõcs, evita mui-
tos solírimentos; N«is pliarmacias c
drogarias. Dcp. Campos Hcitoa e

C". Uriign.i.ana 35.
SYPHILIS — Cura definitiva, seria,

sem .nje-.ão, pelo Sigmarsol, des*
tiuado n revolucionar a thcropeú*
tica. Cada caixa ç>o comprimidos.
Iriformaçüos: E. C. Vautclcl; 22,
i°; i° de Marco.

DERMOPHENOL — De S. dc Ma-
cedo Soares, afficáz na^ ulccras.
eezemas, empiivgenu, darthro-t c cm
lavagens evita as moléstias syphiU-

, tícas. rhanij. Macedo Soares. Sc-
nador Euzebio n. 123.

DES1PECT ANTES
c INSECTICIDAS

ROBERTO ROCHFORT — T. .(313
N. Antiseptico-, desihfcctantes e
insecticidas para plantas c gado,
em ger.it. R. do Mercado 49. Cai-
xa mu. Rio tlc Janeiro,

MORTJ3 DA FOKMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de applic.-n.ao rápida e mui-
to barata. Muitíssimos aUestados
dc fazendeiros e da Leopoldina
Raihvay C°. Limited; rua Quitan-
da 120, 3o andar. Rio. Sociedade
Àiionyiiia Fulniinante Nacional;

r.ESTAURAM.SE e fazem-se mo-
veia de qualquer ej-tylo; rua Are.il
ri. 49, J. Pinto.

MOVEIS E TAPEÇARIAS

ALTÍÊRTÕ «4 TEIXEIRA e-cinterea-
Fados dn CASA DOUX.. Armado-
res c tstoíadorcs. Moveis «ie faii-
tssia. Tel. Ccnt. 56t-: »,il do
Callcie, 246. _. . .

D. MONTEIRO & C.» — Armado-
res c Estofadores. Tel. 1998, Ce.il.
R. «Iu Quilan.ln, 29 e 31.

DR. LEOXIDIO RIBEIRO
-specinlista íia cura de «í.ialinier

hydrocele nelo seu processo de cura
ra-.lical e Karantida, sc-m d«'.r, nem fe-
bre e cem operação cortante, já rc-
rrepsou da sua excursão cljhica ac>3
Kstwdos do Sul; lendo reaberlo_ o seu
consultório, á nia da Constituição n
¦ j (Pharmacia Mello), do meio-dia, ás
•1 horas da tar.le.

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece rna;-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz. Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53, largo do
Estacio de Sá 8g, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

WllilBWinWHI-ll!

IA CUM DA

Prata, lirilíiantcs, cautelas do
Monte dc Soccorro, conípriiin-se c
pagam-se 'bem, na praça Tiradcil-
tes, 64, Casa Garcia.

I -MEL.
Flores brancas

(leucorrUéii)
Curam-se radicalmente - eni

poucos dias com o XAROPE
15 AS PÍLULAS OE MATI-
CO FERRUGINOSO.

Vende-se uiiicaincnte na
pliannacia B R A G ANTINA,
rua da Uruguayana n. 105.

CAVALHEIRO
¦¦¦l!H

1,
SYPHILIS -

(pie durante -iR annos íoffrcu de
bronchiOe g'sthihat;j_a, lendo -se
curado na Europa, eo;n a receita
•lc tun medico allemão, envia gra-

11 tuitiiiiicnle a cópia da receita a
qiie.ii a pedir por escripto, rc.net-

rLUXÕSEPATINA
do Phco. S. P. Araujo

Cara coliens uterinas-c Iieinorrha-
8.ias em meiios de Vi Iioras."Devolve-se o dinheiro se nãojer multado"
Agentes Geraes] SILVA GOMES «& C.-ltio. R I-'uO

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67. Rua Primeiro de Março, 67

Presidente— João Ribeiro tíe Oliveira Souza
Director—Agenor Barboã*Banco de Depósitos e Descontos

FAZ TODAS AS MAÇOES BANCARIAS

CASA EM BOTAFOGO
r,.'A'."ií!-"sc a casa da rua MartinsRibeiro n. . ; as cliaves eslão narua i° de Março n. 12, onde setrata. (4o_3 j

PETROPOIIS
Aluga-se tuna boa casa, com mo-veis, á rua Paulo Barbosa n. *;oo;em frente á csta.ão; trata-se nstrua do Rosário n. 10,.. ,|.|_- J

A'S SENHORAS E SENH0R1TAS CARIOCAS
Fareis grnuilo economia e andnrcis sciiipro eiegnii-tes si uprciidcrdcs u cortai* o a.íazei', v«is incsiiuis, v.-.s-sos vestidos e vossos clínpÉos. Giiraiilimos «íuo flenrOi,**Imliilitndns em II MIIZIIS, o s«i pagineis Os lt I-IUMI.l-ROS, sendo o 3" gratuito para a, prntieii. Mumlue pedii-prospectos 11 Avenida Rio Branco, 100 - 3" niidiir, .1direetora do Curso dc Prendas Eèmiiilnas.

d B--_l

LAVAGEM OE ROUPA
A_ccit-.sc de homen', garante-seperfeição no trabalho c modicida-de de preço. Rua Gonçalves, 40-A,

Ç_sa a. m _¦___

Mme. Vagulmar Lanzony
Participa

gnezas qtteFranco 11.
a suas amigas c f-t

inor.-i na rua Sõwi
101, Villa Isabel.

(¦'.•V .

línsina-sc -todos um meio • I 
gjg|^ 

*?ti$M"lí.*

veira, rua da Relação, 3 —Rio.
(J 3567)

.lc saber se tem syphilis jgadquirida ou hereditária, in- M
terna 011 cxltrna c como H
podem cural-a fãciliii.cuté jgem todas as : manifestações __
e períodos. Escrever: Cal. g
:;a Correio, 16M, enviando B
sello para resposta. B
aiiniiiiHiiiniiiiii»-!1!!!

SAGGOS DE PAPEL

ADDICIONAES
Desc6ntatu-sc e empresta-sc

com garantia dos mesmos; trata-
I se «lo seu encaminhamento nas rc-¦ãpèctivas repartições; informações
! eom J. Pinto, rua do Rosário, 134,
loja.  (J 453S

MOVEIS A PRESTAÇÕES

CÁSÃ VEIGA -- Francisco Veiga.&
Grande Fabrica de Moveis.

Condições vantajosas. Preços ua
Fabrica. Attende a chamados a
domicilio; rua Senador Euzebio n,
222, «\ver.i«la do Mang-ue. Tc!.—
5--_4 N.

MOVEIS E COLCHOARIA

inodi*

CASA MACEDO — R. S. .Clinsto-
vão 575. T. 1*30*1* v- Completo
sorlimento de moveis, cstylo. e .an-
tasia c artigos de colclioana. J<c
ioriticni-:iO coliíiões. 1'reços
COS. _

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins

HYGIEXE ALIMENTAR

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estômago só é permitlido usar
como ingrediente nos seus olímcn*
tos, pela sua pureza e especial
confecção, o "Sal dc Macau", da
Comp". Commercio c Niavegaçâo;

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livros colicRiaes

e acadêmicos. Rua do Ouvidor n.
166. Rio de Janeiro — S. 1'aulo,
R. S. llciito, 41.

AUBEHTCE — (.'iriiiislíodi-nlista —
-M-cciaiista —. Rna ij «I-; Xovcm-
l)ro >.. Trlrph. lC.l8 — S. Pa'*!o.

BR. I.'TEI LES — Especialista cm
moléstia» da boca. Cons.: d.i» 7
át >9 o*. S. Luciiüd Lago 16 —
Mitta-

ESCOLAS, censos
E GYMNASIOS

EXTERNATO BO AVENTURA""--
Diroetòr Dr. Oswaldo Boaventura.
Cursoa d? pr-paraiVorios, primurto
e secundário. Aulas diurnas e uo*
cltirrias. Docentes; Drs.: Joio Ri-
beiro, 11 as tão Ritck. Oliveira Mc-
nezes, Álvaro Esuinheira. Artlmc
Thirê •* Mendes de Aguiar. 1'roís.
d.) Pedro •"—Dr. Miguel Teuorio
dc Atbií-iuerque, ex*3e»te da E.
Militar—1'rof. Pr.mt Horta, dl E.
Normal —Pr«íf. Cuido Monfort —
Drs. J. Mostrar-gioli e Oswaldè
Flor»ventura. Àulufi praticai de phy-
sica e ohimica e historia natural.
AssemUta, _a — Ria»

AS PRINOIPAES OAKAGES

IDEAL GARAGE
Tcleph. 14, Central.

R. Silveira Martins 110.

PORMIOII.A MERINO
O unico exteriniiiador das for-

niigtis. Mcrino & Maury, rua do
Ouvidor 11. '.63.

m m ¦-*--—_——
AO EXMO. OCCTLISTA Slí.

1>R. NEVES DA ROCHA
Consinta s. s. (pie o mnis

obscuro hoiiiem do .canipo, sem
-iraiide educação, mas o,ue sr.be"ser 

grande, venha á imprensa ren-
der-vos um voto do [mais pro fun-
do reconhecimento e gratidão pelo
bem que '.'he acabaés dc fazer.

Vim cego da Piedade de. Soro-
caba. onde r.esido e para ella vol-
to com a vista e. possuido da mais
venhiiie-ira alegria.

Vim em trevas, conduzido por
um parente e volto enxergando
perfeitamente, di.ingindo-ine por
mim mesmo, podendo, já trabalhar
e ganhar minha subsistência.

Ii todo este bem devo a yó's,.ávossa dedicação, á vossa sincncia,
ao meu beiuíeitcr, o liMmo. sr.
comniendador Parada.

¦Eu vos agradeço tamanho bc-
tic.ficio.

O trabalho nue prestaes. a quem
recotre á vossa proficieiicia, pude
5er reiribuido, mas u vontade, .1
delica.le<-a <-• o interesse com que
a todos attehdefs só podem ter
por paga um -retonhecinieiito éter-
no, egual <io que vos protesta,

Joaquim Pirks.
S. Pau1.!., ;o do novembro de

1016. (M 5250

BANCO LOTERIGC
E. Rosário «4 e R. Ouvidor 75"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offeiecem a:*

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

•nnmMMNWMijw
AO MONOPÓLIO |

DA FELICIDAOEÍ
NATAL i

MIL CONTOS f
Os pedidos ilo interior dc-*etii Z
ser acompanhado- dc mais 700 S
reis paro, o norte do correio. S
Hat-littie.vo* nesta ícli- ca?a. Z
It. SACHET, 14 — Francisco S

& Comp. 0
MHNNMMNNMMfi*

Fabrica qualquer quantidade ¦
Consultem os norfos preços que e
centrarão vantagens.

— Ií. SOUZA & c. —
51, ISiin da Miscrivordin, 51
Telcplione Central n. M-169

(II 343-)

jj Para Ser Feliz

GARAGE SUISSA — Avenida Sal*
rador dc Sá, 6. Recebe automóveis
em estadia e (az todo e qualquer
concerto para o que dispõe de mo-
delar o.liciua mecânica."gãrage 

royãl"
TELEPHONES C. 320 e 1386

Senador Dantas n*;

DECLARAÇÕES
BEV.:

Hoje,

LOJ.:. CAP.:.
DE CAMÕES
Sess.:. Econ.:.

José Bonifácio.

LUIZ

Effi,«0^J5|DMete!
(53.

ÍIÍISll
106—EUA DO OUVIDOR—106

Filial ã praça 11 de Junho jí—Rio
de Janeiro

COMMISSÚES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
paçosAviso: — Os prêmios são

tio mesmo dia d-a extra cção.
FERNANDES & C.°

Tel. 2051. Norte

BOLSA LOTERIGA
QUER EIS TRAVAR RELA-

ÇÕES COM A FORTUNA?
Comprae bilhetes na BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Branco
ti. -4_, esquina tl.i rna «Ia
Asseuililéa. Lá encoiitrareis a
rcnUziii.iio do vosso ideal.

Vias Urinarias
Syphilis c moléstias «le

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina ie Nápoles à habi-
liiailo por títulos da do Rio
de' Janeiro

Cura eí. ecial c r.-.pida da
estreita mentos nrelliraes (sem
operação), gonorrbéas chroni-
cas, cystites, liydrocelts, tu-
mores,- impotência'. Consultas

das . ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca. 10, sob.

amor,
po-

Cura radical
Da GONORRIDU CHKÒNI*

CA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-se o tratamento.. Tra*
lamento da syphilis. App. 606 J
OM. Vnccinas dc \Vri_ht. Assem*.
Iilila -1. das 8 ás 11 e 12 ns iS.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás
10. — Dr. Pedro Mii_.ill.acs.

lt 5-193

M Obter o que se deseja, o
H a paz 110 lar, a riqueza,

si.ão merecida; realizar casa-
M mcnlo, desfazer atrazos da vi-
M da, c tudo, emfim, basta la-

-M r.er uma consulta, çpratüitá, h
M.redacção do "Brasil Esoteri-
H co" — Rna Tupy n, i -- São

Paulo. Não retarde sua feliei-
dade, mande hoje mesmo o

kj sou pedido de cdnMiItn «ra-
U mito. (J 1231)

fTT-»»I-IXTTTr»IIlH_l

Pomada de R, L, de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approvada e premiada coin moda-
lha dc ouro

Iiifallivel nas enipigcns, dar*
tliros, espinhas, ' frieiras, sarnas,
lepra, comiehôes, eezemas, patinos,
feridas c todas as moléstias da
pelle. I,ala 1.500. Deposito: Dro-
fiaria Pacheco, rua dos Andradas
n. .15, e Sete de Setembro Si.

CS 1539

DENTADURAS
COMPRA-SE

qualquer trabalho vcllio da
háfcfl

OURO E PLATINA
li. Assemülta,- 16, loja de

louça. (J 5-..S)

GRANDE HOTEL
_ I.ARÜO DA LAPA —.

Casa para famílias e cavalheiros
le tratamento. Optintos aposen-
-os ricamente mobilados dc novo.
Accessorcs, ventiladores e cozinha
de ;* ordem.

lind. Tclegr. "Grandhotel".

FRUTAS
Co:upra-sc maracujá, figo, çajú,

pecego. marmello, manga, goiaba,
etc. Rua D. Manoel, _j—Compa-
nhia de Conservas.

••••••««*-^_*-«_-»--*---^-«*»^^*»»l»*_»«WJ
Extinctorde Saúvas-Z.WERNECK

Preço do apparelho _."j<)$000_
Posto na estaç-0 de embarque nesta e.ipita;lmais t^OOO
Consumo, por rormigiueiro (em rrièdin), um kilo de
enxofre em pedra. Custo de extinc.ão, por lormi-
gueiro (actualmente), 500 réis.

RUA DOS ARCOS, 30-34—Kio do Janeiro
#——-—-•••••—_-••¦»-•---

Qualílinii- quantia a juros .mo-
ditos para i.ypotliei-a-.., antíclircscs
penhores, cauções, descontos, con
signações, inventários, contai! do
Governo e da Prefeitura, alugueis
de casas e impostos; compra e
venda de predios, terrenos, sitios
e fazendas; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, loja. J 2039

Grande Armazem no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazem situado na rua Visconde deMaranguape n. 5, próprio para restaurant, bar, botequim, conleitana, cinema ou outro negocio limpo. Trata-se na Compa-nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de Sapucahy n 200

Guitarra e Portuguez
Lecciona-se a doniieiiio. Traia-

se com Anlonio Campos. Rua da
UruKuayaiia 202, á Napolitana.

M 5031

Armazém com chácara
POR 13..Í MENSAES

Na.rua S. l.niz Gonzaga ... 1324
próprio --ara fabrica ou qiialiiueií

M .s-,-,3negocio electricidade

MOLÉSTIAS NERVOSAS

COCGÜLOS

CAFE'

CÂMARA
Moendo sempre

1
Neurasthcnia, iicrvalgias dores «le cabeça, hystei-la, ins...S
nmia.fraqiieza de forças.por excesso «le tiiiliaiho 011 de h
prazer, preoceupnções do negocio ou desgostos; são cura- __das com grande evito com os RAIOS de Electricidade cs- S

tática e os bnnlios H.viIro-Eloctricos, om curto tempo.«_
pelo DR. NEVES DA ROCHA. ' }5Estas upplicacões, inteiramento inoffonsivas, produ-•>zem sobre o systema nervoso uin. acção ef.lcaz o dma- Sdoura, restituindo ao doente 11 calmo, o somno o o bem !_estar—(Inbinetc de electricidade medica do DR. NEVES **!
DA ROCHA—90, Avonida Rio Branco—Rio de Janeiro. _»Preços módicos. Dns 9 da manhã ás 4 da tarde. (M5_3_ 5

iilH
(MARCA .REGISTRADA)

Ninguém deve deixar de usar *Chi Mineiro como um poderosaeliin.nador do ácido urieo, o eiiíi**sador do art-hritisino, rheuiiintisiiio.eczcinas, dartliros e otttràs moles-tias da pelle. Quem tiver a feli-
cidade e constância de usar porlongo tempo este Chá está livre duarter.o-sclerose e .'remia, que é uultimo periodo das doenças dourins.

O seu uso é uma garantia par*a boa saude e existência longa, fu-zendo desapparecer as dores e .*a
infiltrações (inchações) do corpo,
das pernas e «lo rosto por suaacção diuretica, laxativa c «liaolio-
retica j e faz engordar c forliiíe^..'-'
as pessoas magras e fracas, por sici'também um estimulante da nutri-
ção. No verão c a bebida que devoser preferida na maior dose possi-vel, como mais saudável e pttrifi-cador do sangue; um litro e in-'-i
por dia é um regenerador do san -
gue viciado.

Deposito na FI.ORA MÉD7CU
NAL.— Rua de S, Pedro n. 38.Muito cuidado com a ..a!sii'í:a-
«.ão. Peçam catálogos. (K .55-1

Combate as doenças do estorna-
Ro, do figado e dos intestinos;
todo aquelle que usar o (-'oeculo3
não terá mais tonteiras, dór decabeça, prisão de ventre, excitação
nervosa, gazes, peso 110 estômago.son.no depois das refeições e in-soninias á noite, indisposição parao trabalho, medo de morrer, idéastristes, esquecimentos. Fraqueza
geral, etc, etc,

E' um poderoso remédio para adyspepsia nervosa ou atonia gas-tio intestinal.
Deposito nia Flora Medicinal.Rua de S. Pedro n. 38. Peçam ea-

¦^¦'SOS. CR 4SS4
OHAÇAO DO ANJO DA

GUARDA
para reatar amizade diííicil e pa-ra chamada de quem acha-se au-sente e zangados. Prcvine-se aosseus crentes que chegou da Bahia
e está residindo á rua .Santa Ma-na n. 2. Consultas espiritas.

J 4664

Elixir de Pepsina
Composto

(Caniõmillà. Rhuibaj-bo, Calumba
e Pepsina) Fórmula de Brito•ypprovado c preiniado com

didall.n

Tomae
agua da
Melgà.oAXTIGAL DO DR. MACHADO _____

E' o melhor remédio, por via ... _-..-_, .«jvir.
gástrica, para curar a syph.l-.s. BE*... AJ... tAP... ASàlO
E' de gosto agradável e não tem O*- «VltUlJfcNülA.
dieís. Vende-se em qualquerphar. I Dc ordem 00 .Resp.:. Mest.:.
ma-ia. convido os Ilr.:. do quaid.:. e to-

¦ » m* » ¦_¦ j dos os Maç.:. reg.:_. para assistir
MEI,_E. MATTOS

M.AÍ.ICURE
Para senhora, $ cavalheiros —

fiuitanii. 44.

ã sess.:, mag.;, de ju!_.:. que
sc effectiraiá iesr.ada-fe.ira, 27 do
corrente, ás »o horas,— O secr.:,
/. J ¦.'.-_¦; l-',l_ (J 4«'(

LANDAULET
Vende-se um, pa.rticu.ar, em per-

feilas condições. Para tratar na
rua Silva Manoel n. i.i. (1,610 J

PENHORES
As melhores vantagens

7 de
Vieira

Setembro, '35
— a rua
Antônio
{•1-3-J)

T1NTURARIA RIO BRANCO
29 — AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende immediatamente aos chamados pelo teiephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
temo por 3.000, lava por 5$ooo; tinge a roupa sem df-hotar *_.
Especialidade em trabalhos em roupa de senhor.,

JPREÇOS -MÓDICOS

OURO
a 1.350, platina a 9S500, briihan-
tes, prata, dentes usados, cm qual-
quer quantidade e ao-, melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja de ourives.

M 5029

Gonorrheas-
e «a.vs complicaçães. Cura radical por

Íroccssos 
'-epnros c rápidos. Dr.

0AO ABREU. Das 8 ás u e «Ias
15 ás iS horas; 64, rua dc S. Pe-
dro, 64.

Gravador sobre crystal e
porcellana

Especialista em .nior.o_rr-*r.:iias
sobre copos, jarros, pratos, taças,
ete. P.ua 1° de março 87, 2". Te-
lcpl.nc Norte 407.., .«.S 3924).

me-
ouro. Efficaz nas diges-

lões mal elaboradas, dyspcsias, vo-
mitos, eólicas do figado e iniés-
tinaes, inappetenciaa dores de ca-ueça e vertigens. Vidro jíooo.

Depósitos: Drogarias ÍPacheco,
rua dos Andradas, 45; Carvalho,
i" de Março, 10; Sete de Setem-
bro ns: Si e 89 e Assembléa. 14.
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristides Lobo n
Teiephone n. 1.400, Villa.

229.

ATTENÇÃO!
Ao Chie Parisiense, ternos sob

medida a prestações, variado sor-
timento de casiniiras estrangeira»
e nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. Rua Santi
Anna 66, T. 2756 Norte. Adolph.
Kang & C.

CONFORTÁVEL V1VEN0A
Vcndc-se 011 permura-se nor •-;.¦•

Itccs o grande predio á rua do Ma; •
tosrj n. 101, com vastas accomiiu-dações para grande faniilia de ira-
tamento, centro de terreno, entra-
da para automóvel, promplo p-'»'-'*
Ser habitado; no mesmo se infor-
mará com qm-m se trata. J .;c.-.u

MALAS
. Artigo soiido, clegan'e e V.ra-
tissimo, só na A Malq Chinês»
P.ua Lavrai!!», Sit

SYPHILIS
Essência depnrativa còncen**

trada de caroba nilndu
(y.-onnu/a de Brito)

Approvada c premiada ("?in mej
dalh3 dc ouro. Cura: empigesi
bonbas, sarnas, doenças do nari.l
c dos ouvidos, borbulhas, comii

chões darlhros, pa.nnos cc?,--"..i..".s
crysipela, syphilis e rhetimatisino
antigo e recente, Preço -$5« •'•

Depo»Jtos: Drogarias P.ic!..:co,
rua dos Andradas 45; Canall.o;
rua i° de Março 10; rua Sete «le
Setembro 81 e 90 e 4 rua da A.
sembléa 14. Fabrica: Pharmr.eia
Santos Silva, rua Dr. Aristidc^
Lobo 220. Tel. I,4«K. Villa.

.-WU..V-C-

l_i-*«s_«*_Sl

MUTÍLADIO
mv^m i.''f*:.'~r,

ilegível
í«—__•_ií'**l'.í—__ .*,»-"a> Ü$%i**m •"- ¦llttfjkt^^f! "^frr^f

m

I
wkmwkm
ÊÊÈ1 Vt*WJ

:<_||_h|



-^ ¦¦m*,..,^**. -
.-.»., ¦Hi^H^^^^^**1**"'»-™

-«:í._:«í«ty!-.-.'.<. .• -..-......'.•«--'¦ijiai'."w ¦K^l»gfjlV''"-f';t.--.'. - ¦ -¦." ;¦.-"¦ ¦**.¦ ^*3,1-t .y -.Ji-vg-J.-Jiljjk.j^PWfeWk-
' ¦ ¦_r.-____ütV>,?r

•—»*gnn_ía-.feVrji, 27 «Te Novembro *_ lOTff
pa-- 

¦. JWrn,«.7.--_ar..-. .--_-¦-- — ..¦-.¦--^-^¦--..-^- ¦"¦-''',**¦'

PEQUENOS AnHUNCIOS
VENDAS EM LEILÍ0__^PENHORES

Leilão de penhores
Sin 6 de dezembro de 1916

S1MON ETTINGER
S5 — Rua Luiz de Camões— 55

Leilão de todos os penhores
«Vencidos com o «prazo de 12 mezes.

J 4409

IMPLORANDO l CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 anno*

Ue edade, quasi cego.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

• «Km disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
«uirto;

ANOELA PECORARO, viuva, com
Sti annos de edade, completamente
cjütt e paralytics;

ANNA EMILIA R08A, pobre ve-
lliinli.1. cnm 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha aem re*

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
«ira t- ttm amparo da familia;

ENTREVADA, rua Senhor de Mat-
t«*ii-Jio9 34, doente imcosaiibilitada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
a:ma tul .er colo aa •

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
HARROS, cega de ombos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entravado sem recursos;

LUIZA, viuva, coin oito filhos
tmenores;

SOARES, viuva, velha sem poder
Crabfllliíiri

MARIA EUQENIA, pobre velha
stm o menor recurso para a sua sub*
ai_e'!ci«i;

SANTOS, viuvo, coro 08 annos «Ie
flade, gravemente doente dc moléstias
incuráveis; ,

THEREZA, pobre céguinl.a sem
Hiixtliò il" ninguém.

AMAS SECCAS

AMIGA-SE 
ni rua d* S. Besto

11. 30, a» andar, •ciauina da
avenida Kio Branco, grande luar*",
com 'pensão, com w sem mobília,
lusa de familia, duas «pessoas, por
i8o$ooo; « um» por uoíooo.

(454° E) J
£'A ILUGA-SE um quarto, na «veol-l»
iV)Mtm de Si a. 40, sob-ad*.. *•*-<>
tia creanças nem outro» ino.uili.Jt,
preço módico, caia de íamilia.

(4*4*1 
'S) J

AtUGA.M-.E 
os predios .com •_?•

tantes accomniodações, .pintuloi <•
forrados de novo, junto» ou «ept»â*
dos da rua dos Arcos n». 90 • «»•

(4531 11) J

ALUGAM-.]* 
os seguinte» Pttilt»:

Rua Leandro 50, eslalío At Oh-
ria; rua Nabiico de Freitas, Mi; rua
Emiti» Guimarães $6, Catumby; Ia*
deira do Morro da Saude n, «Ji rua
de S. Christovào 408, casa .1! rua
Cominandintc Maurity, si; rua do
Senado, 170. loja; trata-se na ru» da
Quitanda, S7. (4533 «) J

AI.UGAi.M-SIC 
lima sala * quarto

dc frente, com luz electriea, chu*
veiro, banheira, para consultório, ea*
eriptorio, a moços do commcrcio ou
«casal sem filhos; na rua de S.,Pe*
dro, 230. U627 ü) J

Ar.UüA-SK 
11111 commodo, em casa

de familia, a pessoa ««iria e do
comiucrcio; na ma do Senado ti. 6.

(50-16 li) _

ALUGA-SE 
o sobrado «Ja rua Ca*

_ mirins n, 174, «iguina da rtia
êu»tor»e 

compartimentos;
ata Clark. (45-.-..J

Larga, com
tr»ta*ae na

A.UG.V&E 
á rua 'Senador DauUs

, a. 93. «ra cata de familia, umboja quar». (5055 ]?) J

ttmpa; & rua do» Arco» n. .6.
. (5066 J) E

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrliíichronica 011 recentt, estreitamento dcurethr», am pouco» dia», por procea-so» moderno», sem dor. Garante-se otratamento impotência, syphilis e mo.1-itiu 4a pelle, appl. 606 c 914. Vae-

(OU «ntígonococcfoi. Pagamento
após a cura. Consultas diárias, duS íi 11 e das 1 is 10 da noite. T.C. ssD«. Avenida Mem de Sá, 115,

ALUGA-SE 
excellente escriptorio,

por 70$ mensaes, com telephone.
Kosario, 7». (4965 E) «R

ALUGA-SU-, 
uma sala de frente,

própria para dentista ou atelier;
na rua «Marechal l.oriaao n. 54.

(5039 E) J

ALUGAM-.SF, ternos de (
—ure-cas-cás, smockings e

casaca, so*
claks: na

rua Visconde Rio Branco ;6. Tele*
phone C. 4415. (_|8 S) J

A 
.LIGA-SE um excellente quarto,

i_tuuin-_to á luz electriea, a mo*
ços, á rua Riachuelo 317. (4345 B)J

ALUGA-SE 
uma casinha a ornai

•em filhos, perto do largo do De.
posito. Vreço s-.5°o; trata-se no lar*
ro de S. Domingo» n. 8. (5.M9 M) F,

A LUGA-SE o a* andar da rua Uru*
¦f-._uayana
dar. S; trata-se no i* an*

(519-* E) J

ALUGA-SE 
uma sala mobilada paracasal ou um senhor de todo rei*

peito na rua Evaristo da Veiga, 47.
*--M______________Jiá^_i--.

LAPA E SANTA THEREZA

l l.re.A-S-K uma ar.ia de leite com
X.Vleitc «lc. tres mezes c dias; na rua
Cassiaiio n. ,i;. Gloria. (5598 A) M

()R'_C1_A-S- 
dc uma ama secca

c dc uma cozinheira, na nua Pe-
-reira Xuiies 11. 79. (4968 B) J

A T.UGAM-SI5 cozinheiras amas sec*
iVe.is, copeiras e meninas a 30$ 25?,
rua Ouvidor 113, i° andar.

(5340 J)

Cozinheiros e cozinheiras
\LUGA-SH 

uma perfeita cozinhei-
ra, dc íoriio e loção, dando pre-

fcrctieia ii fíimilia veranista; rua
„outo l.islioa 11, quarto 6. Cattete.

(4152 I» I

i I.UOA-SI! um
.-TJL-de familia bra

uma senhora branca,
«rasileira, cozinha bem

trivial c tom pratica Uos trabalhos
tlomcslico-i dorme no emprego, or-
ilcnado 40$, deseja empregar-se em
casa de pequena familia 011 casal sem
filhos- é pessoa séria» limpa, com*
Tiorlíida, do inteira confiança- Quem
nircci.ar dirija-sc d rua da Harmonia
11. 41. (4-113 H) J

}>IIECISA-S_ 
dc uma perfeita co*

.inheira, dormindo uo alusuel.
li-lacio dc Sá 37. (51:04 B) '

T>RBeiSA-_E dc uma boa creada,
X para cozinhar e lavar, e uma me.
nina dc 14 a 15 annos, para arru*
madeira, ú rua Mi.rq.ue_a dos San*
tos 11. 32, casa 3. (50G0 B) J

1}'RBCT_A-S_ 
de uma cozinheira; á

. rua Visconde de Itauna n. 105,
foi). (5J47 J) B

[JiRKCISA-.E 
de uma, perfeita co-

zinheira para o trivial-, que seja
(impa c desembaraçada, para casa dc
pequena familia; rua Nova dc Rão
Leopoldo n, 97. (5161 B)J

A(.UGAilI-SE 
boas salas e quar*tos, com pensão, a casaes e se-nhores, com todo o conforto e mui-to asseio, banhos quentes « frios, pre*cos _ módicos, tambem se acceltam•pensionislas para comida; na rua da«Lapa n. 35. (51-1 F) R

* 
, |

ALUGAM-SE por 200$ as boas casasIa rua Augusto n. 25 e 27 (San«talliereia). eom cinco quartos salas, co-zinha, banheiro, ouintal e jardim, asoliav»» estão no barracão ao lado etrata-se «a rua Sachct 11. 12. sob -

m
^_*S£_

k/H.-,RC*-.
ttOUT)*/),,)

NEVROSTHENIL
'mim Formula:

Glycerophosph* de sódio. 0,20
Cacodilato de sódio 0,05
Sulf* de strychnlna.. 0,001
Água do mar isotonica 2cc.

— Caixas de 12 empolai a 2 cc.

EFFEITO SEGURO NOS CASOS DE
ANEMIA - NEURASTHENIA - fRAQUEZft

DEPRESSÕES NERVOSAS
CONVALESCENÇA DE MOLÉSTIAS GRAVES, ETC

iilili-lflniaií
v. .'¦- ... .*.«.¦-'¦ ¦¦>'¦

&fW$$i

>LU.GA-S 13
«.«í i

na loja
ALU.GAiS 

15 o 2" andar do predioá rua do 'Kosario 115; trata-se
(•l(í.-i 1!) J

ALUGA.SE 
aqui, no centro, um

bom quarto, com ou sem pensão,
a senhora ou moça, cm casa dc ca*
sal, preço módico. Carta a Vianna.

(-1633JS) .

AILU.GA-S 
. um bom quarto, cm

casa de pequena familia, distin-
cia. a um casal sério e sem filhos
ou a 11111:1 senhora que trabalhe fórn,
com ou sem pensão, tem luz electri-
ca, banheiro, ciiuiuc, etc.; na rua
Visconde Kio Branco Oi-A, casa 10.

(4C45 U) S

CREADOS E CREMAS
Tf)liKC[-A-SE dc uma creada para
.1. casa de pequena familia, para
todo- o -serviço; rua General Tcdra
ji. . casa, 3", (5-'35C) M

A 1/Ud'VSK úm bom commodo, á
__.ru:i Sete dc Setembro 97, 1.

(••41 li) J

A 
LUGA.SIÍ o sobrado da rua do
Senador Poinpcu n, 22Q, as cha-

ves estão no artu.zcm pecado e paratratar ua avenida Rio Branco ii. n\o7
(•200 .1) 15

ALUGA.r-Slv, 
na PenaSo RU

dc do Sul, esplendidos quan

EMPREGOS DIVERSOS
"•>RECISA*SE de um menino, até
.1. 15 annos, rua da Carioca n. 4.1,-¦" andar. (5:5c C) AI

TJHE-ISA-SE de uni bom oliici.il
.1 . carpinteiro, para officina; á rua
1'edro Américo n. 31, officina.

(S-ai D) K

1)1_CÇ1SA*SE de uma boa arruina*
.1 (loira portugueza ou hcí-panlioh-
nia S. Luiz, 49 — Haddock Lc'bo.

(S--01 D) J
•p.li.EÇISAJSE de um rapar, de 12
.1 a i-t annos para capeiro; na Ave-
ni«la l'«issos n. 30, loja, (5.165 J)

1.)1-K_MSA-S1- 
de aprendizes rns of-

iiiinas dc pautação c encaderna.•Vão, ;'i rua do Colnvcllo ri, 57.
(5017 D) S

T)RKCÍ_wV-SiE dc moças desembara-
.í çadas, para venda c propagandaem casas de familia, dc um ariigo de
uso doméstico. Ordenado e commis*
«-io. Trata-se á rua General Õuina.
«ii ii. ícS, sobrado, (4530 D) J

1)UI-"C1. 
A-SI5 de uma mocinha de

cor, para serviço, leves, em casa
rlc pequena familia; ria rua D ia man.
tina 11, i«ii — Riachuelo. (45:2 D) J

JRECISA-SE do uma menina dc
a 1.1 annos, para serviços lc-

ves, cm casa dc familia; rua Souza
-[¦'ranço n. íoi—Villa Isabel,

(45-*! D) J

;ij

IyiíKi.'ISA-Sl. 
dc uma menina ou

muetnba para copeira dc um ca-
sal; rua General Polydoro 11. íâi.

(4511 O M

ÍJUKCISASE 
dc uma

costureira- na
-lamar.it}' 11. 132,

ajudnhtc de
rua Visconde dc

Maracanã,
(5151 r>) J

TTAIA perfeita lavadeira ngoni-
madeira, pede roupa de !:otcl c

pensão, paru lavar c:u casa, á rua
Haitibina 11. 4j, casa 1. (5395 S)M
"DREC1SA.SE, «Ic pcrfciJL e dc boas ajudante, rfi
a rua do Ouvidor, ^-', iK

::.. .;icira5
corpinlios,
andar.

(533S j>

J>RECtSA'SE de uma boa laradri*
.1 u.; avenida Rio Branco, •..,.. K.\í-
gC-so abono. (S3-7 } > S

io Cran.
. . . rtos, mo-

bilados e coni pensão á familias c ca-
.alheiros; rua Senador Dantas n. 14

(47-0 li) M

4 I.UGA-SE uma boa sala de fren-
xjLte e independente, a casal, escri*
Utorio 011 a moços. Aluguel 65$; ua
rua Uruguayana 97. sobrado.

(5060 E) J

AI,UGA*SE 
uni quarto, cm casa de

família, n rapazes empregados 110
commcrcio, á rua Visconde Rio Branco
62; trata-se rua da Carioca 54. loja.

(-.*.|4 E) J'!íil!;!IIIPIiil!IIII!ni!!II!llllllll!li!Bl
AO DEVfAR... Í

TOUAE UM CALIX _>..|

Gtiaranesia 1I
!!l!B!IIB!llllll!llllllll!l!IIIIIlllI_-ini'

ALUGA 
SU, na Pemão Rio Branco,

um ecplemiido aposento para sol-
tetro ou casal de tratamento; iua

E) J
Fialho 20; tel. Central 37?a.

(448:

A LUG.VM-Slv bons couuuoilos p.iraXVuiiJíns solteiros, com luz electriea,
.ciido filjíiius dc frente; na rui Ma-
recital Floriano Peixoto 11. i;_.

(4111 li) R

A T-UCA-SIÍ or íío$ooo vinia bon casa
-..Vrua Miguel Ângelo 3O1, ns cha-
ves ,t..o. Cacliamby; trata-se na rua
Aliirceli.il Floriano, .«;.•. (5-11 Ali M

A LUCJA-SI. n loja «lo prbaío•í*«Ift r. S. Pedro 27»: truta-
so nn r. «Iu Altuiidc^íi 54. (K

sobrado cia rua Sc-
.sos 11. 33, para ca-
e costura. (so_+K)J

ALUGA-SE 
n

nhor dos 'IV
sàl <»ti offichin

A .(UCA-Sí. por 140$ o 20 andar da
jA-rua Primeiro de Marco n. 117.
Trat.i-se na loja. (5043 E) «S

A 
LUGA-Slv
decente c

cm casa de um casal
cetile c de respeito, a outro

cm idênticas condições, duas salas,
sendo umn de frente, com direito a
cozinlia f _ mais commodidades. por«preço módico; na travessa Costa Ve-
lho n. 9, fobrado. (."059 ü) J
ALÜGA*SL á rua Senador Dantas

-_.il. 52, uma esplendida sala de
frente e um .bom «quarto. (soátKJJ

ALUGA-SE 
cm rasa

Ia ile
de familia. .a-

frente mobilada, com pensão,
rein mais um quarto. Rua do Car-

mo C6. (-loto J) 15

ALUGAM-SE 
casas _ «na avenida

Conceição l.nstos, á rua Men?-
ze= Vieira n, 65, antiga dos ¦ lnvali*
do3, com ¦ duas salas, dois quartos,
cozinlia. área c installaçãu electriea;
as chaves uo armazém da frente,

(1369 E) J
A LUGA-SE 11:11.1 sala, comumqunr-

-LjLto, luz electriea, clc; rua uril-
guayana 144. (4432 K) S

ALUGAM-SIi 
uma sala e mu quar-

to dc frente, índependet-tc, com
pensão, ;l moços ou casal- cm casa dc
familia; rua Marechal I.loria.no ?cs.

(4S15 li) /
Ad.UGA-S

jrVta. ti,
mobilado, r

lí na rua Senador nau-
!.., tini quarto dc fronte,
ô a cavalheiro de trata-

(-.120 li) J

AI,UCA-S15 
uma boa casinba, coai

sala, quarto c cozinlia; na rua d'o
Senador Euzebio n. 184, avenida;
informa-se e trata-se na loja, ao lado.
casa do bananas. C.io** H)}

ALUGA-SE 
o predio tia rua do

Kezcndc n, 63. com magiiiflcas
aeconiinoilasücs nara familia; trata-se
na rua <Íos Andradas n. 36. canto da
rua do Hospicio. (5312 E) K

ALUGAM-SE 
bons e arejados quar*tos, com vista para o mar, em casa

de familia; na rua da Lapa. 01.
(5=3- !•') M

ALUGA.SE 
o nredio n. 1» da rua

Tavares Baatos com i,u>s sala», 3
quartos, cozinha e um erande salío.
Esta aberto das 11 ás 4 da tarde e tn-
ta-se na «greji de S. Pedro; á «rua
Tavares Basto», .principio da rua Bento
Lisboa no Cattete, (4225 —•) G

ALUGA-SE 
por 142» & boa casa

da ladeira <|o Ascurra 130, Aguis
Kcrreas, com jardim, água nascente
e pomar; a chav{i está com o vicia
da casa em obras,' ao lado. (3029GÍJ
A LUGAM-SE casinhas n a

«üiATenlda da Gloria, raa do
Cattete 123. As chave9 ua ca<
ta 15. Trata-so com Paulo
Passos A Comp., ma Santa
Luzia n. 202. Q

ALUGA-SE 
uma casa na rua Ge*

neral Polydoro n, 248.A, com
duas salas, tres quartos, banheira dc
lasua quente, fogão a gaz c lenha,
lior 150$ mensaes;, as chaves na ave*
nida 11. 250, casa'.6 e trala-se na rua
da Alfândega n. 161, loja. (46,toG)J

* T.UGA-SEa casinha n. a da rua
__.Gencr.il Polydoro n, 230; as cha*
ves na mesma avenida n. 6 e tral.i*
se na rua da Alfândega n. 161, loja.
Aluguel, 35SOOO. ('1.1 G) J

A IíUGAM-SR em pensão do
-íi-fumilia franceza, lindos
quartos mobilados, com pon-
são. A casn' dispõe de todo o
conforto moderno, lielln vista
sobre o mar, jardim, muito
arejada o saudável. Preços
moderados. Itua D. Luiza G5.

(J 4755)G

AILUGA*âE 
por Gi$ a casa n. V,

loja, da travessa Casslano n. 7.
Gloria, com uma sala, dois grandes
quartos, c prande quintal. As cha-
vos estão no sobrado e trata-se na
rua do Kosario i,ji, loja. (450-f-) S

ala 'de
e nm quarto ambos muito

frescos, em casa de família, tendo
toda a coiniiioilliliHlc. tclcplinnc; na
rua D. I.uiza 36 (Gloria). (451 iC)S

ALUGAM-Slí 
unia espaçosa

frente

A IiUGAM.SH perto dos bn-
^•nhos do mar bella sala do
írente e quartos mobilados a
preços muito reduzidos, luz
electriea c tçjeplionc; pensão
familiar. Pruça Josú de Alcn-
car 14, Cattcte. (,T 4132) G

I.UGA-SI. -àii excellents casa mo*

irata-se á praia de
(4608 G) K

AIUGi
xXnerna
ile ltamby 21;
Botafogo 166.

A I.UGA-SE.. por 40.
i_.fi '" em casa de

familia, um quarto dc frente, mo-
bifado, com na. e roupa de cama; ma
D. Carlos I 11. 94. Cattete,

(4-'So G) )

ALUGA.SE, 
por

n. 25 da rua Barão
iSoí1, o sobrado
irão de Guaratiba

(Cattcte); as chaves estão lia loja, c
trala-sc ua rua Sacliet n. 1.

(4301 G) T

A IiUGA-Slí um predio mo-
¦íAderno, com 2. parimentos,
com 2 salas, saleta, 4 quartos,
banheiro, copa, luz electriea.
quarto para creado, fogão a
gaz, UKiia quente, etc, com
todo o conforto para fiimilia
de tratamento; na rua Cosa-
rio Alvim 19, Laranjeiras',
Aberto das 11 ás 14 lioras,

(J 4124) G

Roupas branoas parasenhoras e homens.
Roupas do cama, mesa,
oamlaas Bertholet *
outras*GAMISARIA FRANCEZA

133-AVENIDA RIO BRANCO--133_.&"»-ií-__","'
(¦ES-S-OElsrrrX-.uí-LXi) Unho, oretone, atoa-

Todos os artigos desta oasa são vantajosamente 'Jf91*?'
conhecidos não somente pela sua superioridade como Punhoa O oolarlnhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. otOu, eto»
ALUGAM-SK o noí as boas casas

-_\ita rua General Palyiloro 166 c
172, com boas accommoilações e çr.in-
de quintal. (•*¦'*. G) R

ALUGAM-SE 
as boas coms da ru»

Dclplüm 11. 10; e im o casas I,
II e V da rua Delphim 115, avenida
Delnhlm. ('*>'» 22 "

Leme Copacabana e Leblon
ALUCA-S15 

á rua D....... _ .... Maria An-
¦selica, casas a 80$ e 60$, uai ar

nvazciit cora moradia para familia.
por 100S; trata-se no ti. o, casa VII.

(4«-57 G) J

. A LÜGA-Slí uma casa mobilada..
X-Lpara pequena familia, perto dos
banhos de mar. prazu dc 5 a 6 me-
2cs; ua nia Goulart n. 6j (I.eme).

(4.I> H) J

A LUGA-SK a casa I da Villa Ml
_L___*nÍ- á ruá Barroso n. 67. C.oaca.
bana. com boas accommodacões, rara
f uni ina regular; a3 chaves estão no
11. 73. c lrata-sc na rua da Alfande.
ira 1231 preço 110$ (j-'iü 10 J

A LUGA-SE cni Copacabana, pre.
__~__.<;o 160$, casa nova, espaçosa, com
boas accommodacões, rodeada de ja-
«ellas; informações ua rua do KO'
sario 150, 2' andar. (45 '3 II) J

AiLUGA-SK, nor .145$. em
liana, nas proximidade:

Copaca-
«Ia rua

Constante Kamoij, uma peQuena casa,
com tres quartos, duas salas, saleta
de espera, 17. K* nova o ainda uão
teve moradores; i«Çoni.áçõ>* e tratar,
nc* Itanco do Urasil, secção de cau-
ções, (4183 II) R

ALUGA-Sl? 
uma casa n.i ru.i Ixio-

terio da Mona ti. 34, listrada
IíeopGldiua, olaria, duas* salas, dois
quartos, luz clcctrica c agira dentro
As chaves estão' na venda da esquina
e trata-se «a rua Senador Corrêa. 54

(-I9-G H) J

A1/UGA-S1; 
o magnÍficoi predio no-

vo (lã rua Barata Ribeiro =J5..Co*
'Pacaliana, com duas boas salas, cinco
grandes quartos, jardim, quintal, ba-
nheiro com aquecedor e luz clcctrica;
as cliavcs estão 110 ormazeih da mes-
mia rua n. 333 c trata-se na rua
Uo «Rosjrio 11. 131-, loja. (4501IDS

(4501 II) S

ALUGA-SU 
o palacetc -da rua Au-

Rosto Serra n. 58, antiga praiada Lapa, própria para pensão ou
grande familia, com 12 quarios to-
dos com janellas, banlieiros de .1511.1
quente c fria, c Iodas us commodida*
des, tem duas entradas, sendo uma«pela rua dcttüz. Pódc scr vista até
.10 meio-dia. (4661 l?) J
ALUGAM.SB ben

¦ÍA-Ias de frente c
1 mobilados, sa-

_-  - quartos arejados,
com boa pensão, a casal ou a rapazes
de tratamento, preço módico, cm ca*
ca de família de todo respeito; narua do Riachuelo, 158. (is?; 1') j

A1MJGA-S1. 
cm casa de família com

todo o conforto uni bom quarlo a
uma senhora ou n üm senhor de tra-
tameuto; na rua ii Cattcte ri. 233.

(.«.11 S) G

AT.UGA-Sí-J 
o predio da rua Berijfi-

min Gonstaü. n. ijj, forrado e
pintado dc novo, com sois quartos, sa-
Ias. luz clcctrica c fogão a gaz. As
chaves estão nu mesma predio.

(5.108 G)

AILUCA-SU 
líranJc sala, tem luz

electriea; Gàssiauo, 47. Gloria.
(3=91 G) lí

AiLUGAM-Sl'. os predios ila rua
Petropolis ns. 12, 14 c ifi. Santa

Tlioreza, «coiiiplctiíitieiitc reformados;(rala-se com o dr. J. Cunha, rua dc¦b. Pedro, 82. (513., _) J

tunauii uiiiiiiguí, (tuillll

CRATIS

A IjUGA-SE o predio novo,
•«^¦cm 2 pavimento*, com tor-
raço, 2 salas, saleta, S quar-
tos, dependências, banheiro,
luz clcctrica, etc; na rua
Alice de Figueiredo 53.

*« . (J '1125) G
ALU^A-SK b predio ida run Olivci--Xra Fausto ti. 24: As cliavcs estão

na csqúilia da rua 1). Polyxena c tra-
ta-se ua rua Alfandeca, Ri loja.

(Í248 M) C

LUG.VM-SIÍ, na rua GeneralALUI!
X*. veria'

Boa opportunidade .para as possoas.inlcllig-enlos".activas. Se V. S. quer»onoer difficuldadcs da vida, ganharmuito dinheiro em negócios, ter corag-onvo audácia; boavoz, olhar magnético c attracnte, vencer e dominar
vossos inimigos,^ganhar no jogo, recuperar a saúde c ser

foliz em amores e om relações do
toda a espécie, escreva-me iiiirac-l
diatiimcnio, pedindo o meu livro j ___i_.!

rv»-,_ ^-r,»,««r-« ^jíühdo TALIS-IAN DE PE-,> ALUGAM-Sí. ca.inlu,DUAS DE CEVAIS, onde conhèceréis ás virtudes dns < ¦**n«artos, uma
maravilhosas Pedras do Cev.«r, recebidas da índia.
Escreva para : Sr, Aristóteles Italin - Itua Senhor
dos Passos 11. 98, sobrado - Caixa do Correio
604, Ilio.

accüainiodaçúcs;
rita 108.

Iuíbrma-sc na
(4 ..-fi G) .1

ATATGAM-SE
NA

SECÕAO DE P1I0-
PÍ5IEDADES

DA"SUL AMERICA"
Itua do Ouvidor 80
«Os seguintes .prédios:
As chaves nos mesmos,

ou conforme indicação nos
respectivos cartazes.

Para tratar das ., ás 6
da taide.

S. OHRISTOVÃO-Rua
General Josi'« Cliristino 44,
com magníficas accommo-
ilv.íes para familia <k tra-
lamento, porão hábitavcl,
•luz electriea, grande quin-
tal, etc. Alustiel 7o$ooo.

SANTA IM 15RKZA—Rua
Sanla Ohristiriit 104, com
boas atconimodaçOcs para
grande familia dc tratamen-
to. porão, quintal, clc.

MATTOSO -- Rua Cam-
po Alegre 80, com iiiagni-
ficas acconimoM.ições pura
familia de iraíamcnto. po*
rão hábitavcl. luz clcctrica,
grande quintal, etc. Aluguel
•loo$ooo.

ALTO DA BOA VISTA
— Travessa <la Boa Vista
•ti. co, com 4 quartos, 2 sa-
lis, luz electriea, etc.

GLOR,IA -- Rua Sena-
IJòr Cindido Mendes iS.
casa 2, «com 2 quartos. 2

ilas. luz clcctrica, etc;
Aluguei i^o^ooo.

ALUGA-SE 
n boa casa n. 20 da

rua doj Coqueiros, por 160)000
nienian; as cliavei estão na rua It»-
.iru' ti. 7 e trala-se 11a rua do Bis.
«po n. aig. (4124 J) J

ALUGA-SE. 
a familia, a boa casa 30

da- rua Contra-Alinirant)! Baptista
das Neves, antiea rua da I.ttz, proxi-
ma á avenida Kio Comorido.¦ (.1685 J) J

ALUGA-SU 
ton bom quarto, em

casa de familia, coai janellafl c
electricidadc, a rapazes solteiros ou
senhoras; na rua «Ie S. Luiz n. 23,
Kstacio de Si; trata-se na mesma.

(462» ]) J

AII.UGA-ISE 
a pequena familia o

bom predio da rua dos Araujos
43 está aberto, junto a Conde de
J.«_n-fir_, a família de tratamento.

(S34S .0 K

AI.UGA-Slv 
um bom quarto, em

casa dc pequena família, com
frente para a rua. a uni rapaz; déccn-
te, na rua 'do Cunha o. R, Catumby.

(4814 .d í

ALUGA-SU 
uma boa caia oara fa-

milia de tratamento, com 8 quar.
to, e bastante terreno a rua Dr. Josí
Ilygino n. içj. As chaves estão na
mesma; trata-se na rua Io «le Março
n. 105, sob. (4646 J) R

A UJGA-SE
-HlNova da Tijuca * 57. com

predio da listrada
duas

saias, dois ouartos, grande porão,
installação electriea. cozinha, tanque,
banheiro, etc; as chaves na casa 167,
com 11 sra. d. -Albina; aluguel 100$.

Constipação
Tome

PEITOKAL MARINHO
Itua 7 de Setembro, 180

A IAI-AM-SI* os casas 51 e 61 da
-irua Piratiny (Coiulp Bonifim)
tratar, a
n. 3«Ji.

Frãncl.co Xavier.
(4519 J> K

;rXt_TTT-IITITIII_XIIIITT_IIIZTIgIIITIIir_TlU
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TOD/H AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-
THEINA, FAZEM DSESAPPARECER AS DORES DE CABEÇA,
r.evralfiir.as e dores rheümaticas em poucos minutos.

Pode Ecr usado por qualquer ressoa sem receio de atacar qual*
quer or^ão, sendo por esse motivo, sup.rior a todos os âimilares.

DEPOSITO GERAL:

GEANADO & FILHOS
9l-__-.ua, XTruKvta.yaM.-ai-SI

KxtT_____»T----__--.T-_____ii_i_______ixxr
A LUGA-SE a casa VIU >la rua

^XDr. Maia «Lacerda_ 35; trata-se
ua casa XII, avenida, Kstacio de Sá.

(4033 J) R

AiLUGAM-SR 
os armazéns da rua

de «Catuiitby ns. 48 c 50; 1 rata-se' (4945J) R
e Oitu:i.by
ua Frei O

ns.
iincca 24$.

A LUGA.SIÍ uma casa com 4 quar-
*/"\tos. 2 salas e outros commodos a
rua Mattos Uodricucs n. 47; trata-
se II. Lobo u. 104. (saia )) J

A LUGA-Slv o oredio n. So. da nia
-Í.TLDr. Campos da Paz com a salns,
3 qttart.si banheiro chacar. etc; tra-
ta-se na mesma ma n. 7. (.c.2-6 M).J

HADDOGH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

a ca»
de Amazonas, 162, preço 105.

da rua Barão
_.. __  _. _j, preço 105.

lístá aberto das 8 ás io. (?243 M) K

\I.UGA-SE 
com muitos c vaslos

quartos c silos e todo o confor*
tn, próprio para grande familia, pen*
são, collcgio ou sociedade recreativa,
o solirado da rua Conde de Bomfim
n. 240, entre Fabrica e Aragão.

(51=8 K) J

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

A LUGA-SE um quarto ile frente, a
-Cicasal sem -filhos ou a pessoa de
tratamento, em easa tle familia séria;
nta rua Kclippé Camarão n. 94 (ca*(.. 3; L) Msa IV). Villa Isabel.

* LUGAIM-SE os predios ns. 44 da
•ífl.Tua Souza Hastas c 57 da rua
Cons. Thomaz Coelho; as chaves es*
tão no sj (botequim) e trata-se na
rua dc -5. Francisco -Xavier, 31a,

(3-7? L) M

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de Romfim 7qi, com cinco quar-tos e bom »orão; cliavcs no açouguo e
trata-se na rua Moura Brito n. 19.

(4080 J) R

A LUGA-SE uma casa lendo todas
-¦-.as dependências c comniodidadcs
prccis.13 para pequena fanúU*. de trata-
menlo, na rua Iladdock Lobo «n. 333;

chaves estão na -oadaria â mesma
rua n. ^z^\ trata-se com Tacobiua, na
Avenida Uio Branco u. 101. i" andar,
das a ás 4 horas. (4226 J) R

ALUGA-SE, 
a familia dí tratamen-

to. a esplendida casa da rua llad-
doek Lobo n. 315, .inteiramente refor-
mada. com dois paviuuvitos sete quar.
tos, etc; as cliavcs 110 315.

(4..66 K) J

I B-Jnbows de I
I c-H0C_MTi I
I ""tijuca"I
H Prnliuccs flnissiinos— I

I Fondaiits, Garainellos. I
Doco do leito. Wt

m — DEPOSITO — ¦ „
B Rua 7 Setembro 141 B

ALUGA-SI5 
oor tuSnno a boa ca*

da -travessa Dcrby Club aí, c. II
com dois Quartos, duas salas, eòzlnliá,dispensa pornô liabitnvel e nuintal. re-
formada e (pintada de novo as chaves
«tio por favor no jl. I, p trata-a, n»
rua do Hospício II. i*o, (4115 Jl L

ALUCA-Si; a casa 11.
-ives

A LU0A-S15 a casa 11. .1 d.i traves*
XVsa S José 14, esoiuna General
Canabarro. com ; salas. 2 quartos,etc. As chaves na easa 11. 2. Alu-
sue! gj$ouo. (-.'14 M) I,

— _ . ia da tra-
essa S. José esiiuinà tatiabarro,com 2 salas, 3 .«„ cctriciiladc,

etc, iA chtve na caia n. . dn nvenUil.i no lado. Aluguel. I4-'S (-ai.i Ml i<

\ LUGA-SÜ uma hoa casa eom jX-Jaliw.e 3 quarios entrada ao lailu
bonaes a nona, quintal c tudo mais
que i preciso para ser habitada, na
rua l.cneral Roca n 1.* . 1'abrica «Ia»
Chitas, as cliavcs uo n. 147, arma-2CU1 e trata-se na rua ila 1'rainlia nu-
mero 3, sobrado.
1111T0 3, sobrado. CI. _t T) I,

ALUGAM-SK 
as nesas da rua Jor-RC Itudee ns: 6\ e 6«i. pelo uin-

Kiicl ds 1.-0$ e i,)ii$. tenilu -• silas, 4
quarto.-:, dcsncnsa eom U:?. electriea, e
nuintal ns chaves 110 í*. (, 1 uõ 1!) I,

A LLHíA-Slv unia esplcíidida casa-Xeom 2 salas, quartos, cozinha,
quintal dc lado da rua Souza fiart*.«'0 11. 123. (;om, R) 1,

AIjfbOA-Sl. 
o nrcilio 102 â rua dn(léncral Argollo, reforinailo, port,ihabitavel, bondes ,1c $100, Preço 1110-

dlco.  ^ (4630 J) I,
A T.UGA-SI! o nredio da rua Sena-•í~»-iior Alencar n. 4: próximo ao C.ue S. Christovão, com «I Is quarios.¦cilas, quintal e iardim. (5135 I) I,
A LLOA-SL por i.)2$,)no uma cas.l-Txcom tres quarto?, na rua Senadorburtai 100. trata-se 110 n 00.

 (314a J) '.

A LUGAM-SE as cisas da rua Ru.
rão dc Coiegipc n. 1S0 e iof. scrvlij.11i or duas linhas dc bondes, dc VillaIs:ibel e Amtar.il»-. (-ooj R) I,

A LUCrA-SK por io2$ooo um *peqúe*-
•**»o e lindo predio com j quartos, -i
salas e quintal; na rua Soares n, 5a.próximo á pr.ic.i da llsníli: .a. n cliàvoesta 110 n. 54. (*iS6 .1) 1,
ALUCA-SK pur 120$ a easa da ruaXX.Yvcrtin dc Magalhães n. .10. VillaIralicl; tratn-se ua rua da Alfaiidcüáiic. 1'ci.voio c Cia. (3167 J) 1,

A I.Uii\-Sl'. unia boa casi nova for.nula de novo com 2 salas. 2 quartos*c mais commodidades Irm luz «dectri-ca c bastante anua. Kua Theodornda bdva n 131 A, Alusucl olíoor..
cliave esti junto n. 133, (.640 Jl I.

ALUCAM-SB„. ai; 243 e
ns casas ns, _*jo,

... - "47 «'a rua Coronel
1'if.icira de «Mello; par ver as cha-
ves estão no armazém defronte c tra-
ta-se na rua l'rei Caneca n. a.13.

(Io 16 I.) 
'lt

A 
LUGA-SK a casa da rua Souzi
branco ti. cor. Villa Isabel, coin2 «alas, 2 quartos. cnrr_d«*ir separado,

cozinha, banheiro c nuintal. pintada de
novo e asseiada; as chaves estão
no 105. ('S25 I,) J

om dois
quartos, 11111:1 .saía, a 50$ o 35S, .

com clectricidade, prande quintal. !
muita «tiííua para lavar; na rna I-cr
reira Vianna 11. só. Cattcte.

W_Mntmxzuw iHM >-iv*j-__-*a--w__B_i

ALUCAM-SE 
bellas sahs de fren-

te, para escriptorios, no 1" andar
o 2 da rua i° de Março

próximo á do Ouvidor. (5.137 K) 1
A I,U'GA'S1.. um pequeno espaço, na
V av. Rio liianco i-g. Petit Blcu

Mensageiro. (1314 15) J

A 
LUOA-SE o cobrado da easa 'Ia
rua da Alfândega 11. 214, com

accumniodaçõca para familü fogSo íi
lenha c a gaz. quintal, dois chuvei*
ros, etc; a chave está na loia. onde
re trata. (4190 Ií) J

LUGAM-SE i>ons quartos e salas
de frente, com c sem mobília; niaa:

tio Riachuelo ti. (!.15-i 1.) J

ALUGAM-SE 
ningniíicos quarios e

salas de frente, bem mobilados,
com optima pensão, a senhores de
tratamento, estudantes ou casaes sem
filhos; mi rua Primeiro de Março -.1.

ujid.li". (4102 li) J

ALU 
(IAM-Slí

asseiatfos, p<
praça Mauá

bons auartos, bom
por preços módicos; ua
3. 2" andar ,5351 E) J

ALUGA-SEtrángéira, 1
cm casa dc familia es.angeira, magnífica sala de fren*tc c quarto, juntos ou separados; narua do Rezende 161. (5114 _) ]{

A LUGAM-SE uma sala dt frenteiTXalcoV" . para casal semsenhora dc tralamunto, :Mc:n ds Sá
, filti

á avenida
andar.
C43Ú6 !¦')

A IiUGAM-Sl-l imito dos ba-
¦^-nlms do mar, quni«t-n.s e
pensão, desdo .$ por dia, c
unia sala com pensão, para
casn! ou 2 cavalheiros por
200$ mensaes, luz clcctrica,
e telephone; Pensão Familiar.

i Praça José de Alencar 14,
Cattete. (,T _1_1) G

Saude, Praia Formosa
e

A I.UGA-SE 1 casa corii .1 quartos,
a salas, terraço com bonita vista para
o mar e mais independências c ele-
ctricidade- na ladeira do Barroso, t..G
aluguel ooÇooo. .s--ü M)

ALUGA-SE 
a boa casa da rua

Aguiar n. ,ii ;as chaves estão no
n. 33; (rala-se na Confeitaria Uom-
fim (largo da Segunda.Feira).

(4184 K) T
'A LUGAM-SE por o;5 ai casas da
xVtrav.sea Carvalho Alvim ns. 31 c
33í a.i cliavcs no n, -tt; tem .. quar-
tos e clectricidade. (4Q.ii Ií) K

ALUGA-S'E 
uma cisa com dois

quartos, duas salas e grande quin*tal, própria para criajüo, preço 60%;
rua Vránna Drumoad 11 ¦ 30-A.

(A622 L) J
ALUGA-SE uma casa na rua Nctto
fl 1 çixclra n. 1:; as chaves na rua
oos Artistas n. 36, armazém e tra-
tla-se na rua da Alfândega n. 161,
'•-ja' (4639 D J

ALUGA-SE 
.1 nmgnifica casa da

rua do Uruguay n. 30S. com. $
bons quartos _ salas baubeiro, jar-
dtuit aluguel 2_o?ooo; trata-se na
mesma rua n. 306. (4957 T) •**¦

A --UGAM-SI5 bons quartos, mobila-
_"-.dos a senhores e casaes de trata-
mento. dá-.c pensão. Rua Haddock I.o-
bo. 13. (3433 S) K

AI/UCl*\M*S1$ 
bons aposentos, com

ou sem pensão, em casa de fami-
lia, á rua Hadtlocli í^obo 422, Dá-se
comida a domicilia. (5Í3fíK)J

AlI.UÇAM-Sl-.módico!
com pensão preços

._ a famílias c rapazes, lim-
pos e arejados q.iutros. U Iíat-Jüík
Lobo n. iifl. (44'il. li lt

ALUGATM-S 
., barato,

frcnti¦S. João
sérias.

sala de
e quarto da rua Uella de100, a duas senhoras

(5023 D J

,i kU.kA-SL uma boa casa para fa*
fS-niilia pequena, na rua Pereira deAlmeida it. Si; trtita*se no sobrado.Malloso. (503- L) .1
A LüGA-SIC a rua Ma-ii-n. 2J9. unia casa .

aiiz c Barros
. co««i 2 salas,2 quartos, cozinha, quintal, etc, ns¦•naves na casa 17. (.r,o8 T) 1,

A LUGA-Slv a casa da rua Ajiubro-XXzma «li. 24. Aldeia Campista, for-rada e pintada de novo, os chaves es^-lão na casa cm frente, e [ratar á ruaCampo Alegre n. 78. (4l,*i J) I,

A LUGA-SB por 1-0$, o predio S
__.rua D. Anua Ncrv n. -•-•7. com 5
[uanos: para ver c tratar ú rua
ockey-Club 11. 330. (41.19 L) S

ALUtlAM-Slv 
commodos a 20$.

=5$ c 30$, urandos e pintados ii«'
novo; na rua Coronel Cabrita 57, S.i"
Januário. (44,14 L) S

A LUGAM-SE casas quasi no-
•^-vas a familias tio trata-
mento, tendo quatro quartos,
optima installação clcctrica
com tomada de corrente em
todos os romparliniciilos, ba-
nheiro com agiin quente, dois
fogões, sendo nm a ga/, dois
\V. O., bidet, etc.; Avenida
Pedro Ivo 61; trata-se na
casa n. íl. IM-se um mez de
bonificação depois de doze
mezes de residência.

(il _16.-ÍT)_ X,
M'Mmmm"mMmmmjiwj:
Í A'S RÍSPEIÇõES... a

UM CALIX D

I Guaranesiu

A LUGAM-tS .X!Lde frente,
uma sala e quarlo, .1 um casal, entrada in-dependente rua Crusiiay, .16 Andara-

llv-* (4.Í1 .1) L

ALUGAM-SIi 
boa sala dc frente"

. .um quarlo, a pessoa de todo re
peito; na
sobrado.

avenida Gomes freire 120,
(4753 F-) J

ALUGAM-SIi qua-f-.cciiteir.cntc mobil
artos e salas de-

,. ,,--. ilados, para funil*lias e cavalheiros; na rua D. Luiza,esquina da rua Cassiano 11. 2. Glo*'
._?' _____!_. I

A LUGA.SIÍ uma casa. com 2 quar.-Ç_.tos. 2 silas, etc; na rua Montecicsre t«j, próximo a rua do Ulnciluelo.
(4.130 F) S

ALUGAM-SK lindas salas de fren--Tire, com todas as commodidades;
ivénida Uio Branco 11. s. i° anda.

(5352 !«•)• j

AI4UCA-SK 
um bom quarto om ca*

sa de familia para uma ou duas
pessoas dc tratamento, próximo á ave-
nida Rio Ilranco. Assembléa 68. 2"
andar. (•.•.*.«! M) Ij

•DR-F.CISA.S_ á rua D. Marciana,
.1. 8q, cas.1 4, de um rapaz para to-
peiu. e mais serviços leves.

Ci 10-t J)
"I_RiECISA.'S_ dc dormenteiros
.1 ru trabaUiar cm lo^ar peito dv.-l
capital; informa-se á rua da Alegria
tn. üoi Tclcplione Villa 2o.|*t i

Uu:. )¦> i

Pi

Cattete, Laranjeiras,

_ Botafogo e Gávea
A 

LUGA-Slv por 330$ o predio darua da l'.issaBCüi 11. 100, vendo-se por 50:000$, para familia dc Ira-
tamento, com amplos commodos. Tra-la-sc na mesma rua 133 ou 136.

(3-63 G.l J

I A ..UCaM-S!'. paru familias
, -í**-(,ii.ii'tos novos a 30$, 28$ ,

A LUGA-Slv em casa dc um cava. I ° ?»Jf. ' "ll lai}civa do 
^roM-ÍHiciró. sem familia no Leme a! ' . 2. l-Clto lia rua Senador

rua Salvador Corrêa, 130;a metade de I Pompeu. (J -1*119) l|
mm 111 m

1111 lindo sofcnido- completamente in- j«lependeiite, a casal dccenle sem fj. jibos ou a cavalheiro de fino trato,
terto doá banhos de mar; trata-se tia
nc-iua 0'. leleahone cijSi Morto.

(..36 M) C

A I.UC.VM
--.Ilarros.

AI/UOA-Slí 
a cisa de sobrado, com

excellentes commodo-, á rua das
laranjeiras, 43', sorvi tido para resi- Jduncia de famitja ou pequena pensão |Chaves no n. 378. (30-'! J)

I.UC.VM-Stv na rua Dr. Rego
as co=as ns. ro. por 91S,

do n. So, por 91$ e a de n. 36
por _i$, todas recentemente cuneer-
tadas e c.n condições higiênicas; us
chaves se acham por favor nos ns.
ao lado: trata-se com o proprietário,
á rua Ur. João Ricardo ri. 89;

À iX-JJGÁ-Slí um bom quarto bem
-í.wmííl4'iido, iudcpcndcntc; na r;t:i
Barão de Guaratiba n. 27, Cattete.

(43?: G) K

A LUGAM-SE lioas casinhas. a

rapazes ooltciros ou a cisaes sem fi-
lhos, que trabalhem fura; ver e tra-
tor, no local, á rtia Carvalho dc Sa
n. 6, próximo ao largo d_ Machado.

(3062 G) .1

A LUCiAM-Sl. R3 boas casas da rua
__"3-João Caetano u. 151 e iop, am*
bas tem luz clcctrica: as cliavcs no
11. 147. Aluguel, uma 1-1?: outra,
!00$000, (5t-'.( O lí

A LUGA-SE. nara nc
j-j-ju Ui aori da rua d

cíocio, a boa lo-
_ de Santo Christo

tios Milagres, já com artnuõcs e cApa,
para um liom botequim ou tcnri.nha;
trará* sc á rua de S 1'edro n. -uô.

(-Ó3-!- I) J

A LUGA-Slv um liom quarlo a pes--fistv,i3 de tratamento, ein casa dc
familia, perto 'dos banb-D dc mar.
Ferreira Vianna 20. (,9_o <",;li

A LUGAJ1-SE. nor precoa baratos.
___k.boas cnsas, com dois ouartos. uma
fiati c bom quintal; infonua-se A rua
Cardoso Marinho n, 7, escriptorio.
Traia formosa. (45S| 1)1

MLUCiAM-SJí, !irc«;o barato.
boas cíisas, com dois quartos.

PRECISA-SE de ura bom empre.
1 pado, para serviços de copa. cm<m*:i dc família, á rua H.iddocl: Lobo
''¦•¦ (5.M5 ])

PUECÍSÀ-SE dc unia nvea
1 casa dc pequena

para
familia; na

rua l-tnilia Sampaio n, c.. cn; Villa
Isabel. (sjii K- G— ¦ 11 ii um—i ni¦ iiii ¦! ¦ ¦¦

)asas e conunodos, centro
A r.rOA-SK uma «rande sala de¦*.-U"reute sem mobilia com ou sem

nençJõ casa nova, eom todo euníorlo
sú se alu|E*a a pessas de tratanientOivasa de íamilia, na A. Gomes Freire-¦;o A., entrada nela P. dos Governa-
ilorcs, («;-5i M) F,

À-XUGA-S.I3 utua sala de frente c¦v Ytii.ií, attartos< craudes pnra família,
ou moços solteiros, com clectricidade*¦¦*'.<;¦"¦ razoável em casa de família á
nia Larca 14C sobrado. («52.14 M) 15

i LUGA-SE a casal sem filhos ou
¦iVrapazcs do cotrimercio, uma boa
sa'a di* frente ou quarto, com ou
ttm pensão; na rua da Alfândega
"' '-."• -" andar. (5010 K) J

A LUGA-SE or 50S um bom com-J Vuodo com cozinlia, enlrnd-ã iude-íi-ichdcrte e ao lado. pari ain', sem«rtiancag e Ura electriea, (merendo; ái\.a Casta Bastos ti. to. perto d,i*iv. do Riachuelo. (.*,:¦: M) 1:

E MOLÉSTIAS DSí PEITO usem sempre o"XAROPE DE GRIHDELir
ca.© OLIVEIRA _rXJ_5_"IO_=_

Poderoso CALMANTE, TÔNICO E EXPECTORANTE
Pedir e exigir sempre: "OrRINDELIA OLIVEIRA SVmow/^L A' venfla^ni qualquer pharmacia ejjrogana Araujo Freitas & o. -_río ^Janeiro

m e bem nuintal; ín-forma-se
Cardoso Marinho
Traia formosa-

Unas
rua

escritório.
(43S0 DJ

""^•«^jf- _-t-B______r*_r_____-Knftto--£-« iSj

K LUGA-SK, por 65-, mensaes, n"l._..t d., rua do Propósito tir,
_m bons commodos, para peíiuctu
.mtlin, e muita água. (419*1 O J

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

,\ «LUGA-SE v.ma esplendida sala dc
_lfr_;l'.'. mobilada on tóo, c com
pensão, para casal ou dois senhores
dc tratamento, á rua da Carioca ni S,
z° andar. C52?8 ¦*-¦) ^

A 
LUGA-SK o primeiro pavimento
assobradado da rua da Rezende

n. 77, com duas salas, quatro quar-
tos, despensa, banheira, esplendida co-
-inlia. c uv.iiit.il, aluguel s3u$; está
;.bei".o das 11 0,3 i bor.is c trala-se no
Cinema Ideal. (S266 K)M

A I.UGA-SI? um esplendido nuarto,
_'Vconi luz clcctrica e bom banhei.
ro, a rapazes ou senhores dc trata-
mento, casa de família; na rua Pri-
meiro dc Março u. ioo, 2n andar.

(-6.H 1:1 .1

AiLUGA-SÜ 
um maRnüico quarto

com janeíla. n um senhor do com-
mercio, em casa dc pequena fa-.ni-
!ia; na rua «Jo Rezende 11. :... bai-
xos. CE)

A ILUGA-SE nm optimo s»brado
iVavcni.la Gomes Krcirf 140: rves uo i" andar. (5i-l!' >'

u a

,.*.'•¦¦'¦• A.M*SE m.iünlficos auartos e•ÍAsalj-s de fronte, bcai mobilados,«om punira pensü". a senhares de**;'**n!ien*o, estudantes ou cínics sem¦>'»:«'«.: tu nu Primeiro dc Março ej.«¦* andar. («mi IJ) J

K LUGAIM-SÈ duas salas de frente
_í\para a rua Tobins Barreto n. 74.
reforniadas dí novo. a ,.¦•.-¦ e .jS$,
com lti__ electriea. fenS. EV Ií

*. LUGAM-SE quartos c salas.-ai
__.;.'ns c atoladas, a preços ¦ modics
para maços do commercio, tern^ t •¦
o conforto; iu cíb Luiz de Como
n. 4. (4I*> ''•'

i LUG/UI-SE seguintes casas^
.para familia:

Rua General Pedra n. 159,
para ntROcio e familia. . i5O$Q0o

Rua Mariz e Barros n. 2*jo,
divèrfias casas, na "Vil-
Ia" Guírenic", desde . .. ioi$ooo

L-tia José Clemente n. 47 . I32$0Q0
Rua Santo Cbristo das Mila-

gres n. roa , 01S000
Run Santo Christo dos Mila-

yres. a loja do n. 190. . uo?ooo
Rua do Cunha, a loja do

II. I14. .  OI$000
Kua Viuva Cláudio n^ 32..

próprio para nej;o_io e
familia i.ío$ooo

Uua <Ie S. Pedro, a lo|a do
n. 2S3 r-^Joio
losé Clemente n- ai. . oéSooo
t-adeíra do loão Homem t'»o 142.5000
I.uz. hoje Contra-Almirante

Baptista das Neves n. ;c 20_;Sqoo
Iojo di Boh n. IlS. . . I32$00O
^1 Pedro n. _-;:. leia. iot$ooo
;:.| de Jfaio aSi 3o.;J:«oo

Tratci-se á rua de S. Pedro n. 72,
com Ci.ta Brasa _ C. (.-.OSj i-)) J

A LUGA.SE tuna
-Vpor !;.|S Icm .,

cisa assobradada
. auartos. e .. salas,rran.ie quinta! etc; e outra por 88$;cm grando quintal na rua do Cattete'• =!•!• (io.iS M) G

ALUGA-SE 
uma cisa por 1.12$ com

.1 quartos, e 2 salas, erande quin-tal. na rua do Cattcte. au. outra por1 :-¦$ tem 2 quartos 2 salas e grandenrea c outra por 101S tem 5 commo-
dos s f. ande ouintal c outra por S7Í,teia sratide quintal) i:a rua Bento Lis-boa 8d Cattete. (;o.i; SI) G

A LUa\-SE
-iXCattcte n.attete n. .j« dosobrado da rua

cbaves na loja.
(S*S6 G) M

da rua
l60

VI.UGA-5K cm casa de família res
rVpeítavol, um commodo nibbtlatto i
com pensão, a casal decente,
:oo$; na avenida Central 35-A
audar. (50S8

A LUGAXI-SE os predios-"-.Dezenove de 1'cvereiro i
e 162, para pequena íamilia
K«.icl 300$ e trala-se com o sr. Ur-nani Teixeira, na casi Teixeira Bor-
ges ir C, á rua do Kosario, na.

(141. G)_J
A LUGA-SE um liom quarlo «leX_.frentc. á rua Real Grandeza lei,

próximo i Voluntários da Pátria;
(siS- G) J

. ._ predio da rua dds'.limeiras So, Botafogo, co::: bons jcommodos. As cliavcs estão no ;8,onde se írata. (.w*.- G «H

A LUGA-SE
Al',!'

\ LUG-A-SB uma sala e um quarto
_rYde frente a senhores do commer-
c;.. ã rua Jliqucl de Frias 69.

(5=47 M) J

prc«!ioPau-i LUGA-SE nor i6.'*ooo
X-k-do Iary;o das Neves

Mattos, ponto dus bondes desla
nha, tudo murado com pradil

™__- de f.^rro. pequeno jardim, boa
A LUGÃ-SE um bom quarto areia- yataniii, duas salas, quatro quartos

fido, com luz electriea, em casa «le >.'!cI't ara ,en?ommor cozinha com 2
família; na rua Bambina n. ua Bo- !0>-'"c3 --"do '¦*. a s:"- l,oa ,b**n1."*1-tafoüo; tratn-si dns a d«, n__í_. ás H com _aquecedor a Raz. chuveiro,na rua Bambii

trata-se das ü
4 da tarde. (45-'0 G) J | ÜUuuinação clcctrica

, ..trti., aparelho telehonú
! visto a qualquer hora,AI/DOAM-SB cm casn do ta¦Í-Mnilin bons quarto., frente! \ LUGA-SE o sobrado n

Parn jardim, sem ivusão, mo- -íVàvenida Salvador dc
bilados a cavallioirns: »-, rua-S_i5d_í SoftanX'Andrade Pertenço _3.

(J 1229)O

muita
, l«ú«!e ser
(52415 m j

1S9 d,i
£á. coni 2

banheira cs.
c 2 \V. C.

preço _o_$; chaves e iniormáçõcs uo
11. 1 r_>. inc.ma avenida (pharmacia).

 um .d j
casi n. 40 da Ira* j 4 LÜGA-SE uma «sa própria pari

«'.- 'oi'ifn™ "v"1' Ç"^". ViPr"' 1 ^Viabriea ou deposito, em commo.
t n^ind.1". informl U,aV"!''« *«. familia. Por preço -x.nto.em. , oi.jl -e ..i«'« -1..I. . colita! m rua 1-rc: Lancca n. 436. «

U-í60 ^' K trala-se na rua Colina 11. Si. Tel.
C. 1.6 I) .1

A LUCA.SF
¦fi-vessa da

.lloS.

!•. LUGA-SE uma espaçosa sala dc
*V;rente, ço.n ou_ sem pensão, a mo-
ços de todo respeito ou a casai ?cn.
Filhos. A sala tambem serve para uma
associação, i rua dc Ko_-rÍ. 167. an-
«fer. (5J94 E) M

por
,.-, ", \jLUGA-SE o ir.is-nifi.-o sobrado d¦' ¦' A_.r.:a Alice n, ió, I^raujeiras,-cRn

bom quintal, as chuves cai 
'baixo'.'""

(aoro V.

A-J.UGAM.sk a pessoas de trata*} —
_f_.me.-ito jma cxcellente sala dc i 4 T.I.'G.VSIv por i;o$ a casa n. *;••;.¦.: o, em casa dc | _ida rua vinte de Novembro, can*

to da praça ajardinada de Ipanema.
trente
ia:_ííi*i
na rua 1

Klino aos banhos de mar;¦i-que de Macedo n. 36.
(45.HÍ G) .1 Traia-se r.a r :-. S achet n. 3, 2a and.

(5i-*jJ) J

ALUGA-SE e
-"i-faniilia, uri
casal ou senho.
Clemente n. 94,

«LeCA-SE optlinn sala de-tifreitto molillndn, com ele-—— —. « ctricidtide, perto do mar. em
^1% quaríof". C"Sn'^e tf,"lilln f™"r''''': "•'
s; na rua de ?.',.- j -'•¦•¦ CoBreft Dutra 7S.
Gotafoso, <sr34 G)T (,) 5070) G

A LUGA-SE «ma grande loia, p
jCJLpria pari qualquer, negocio;
rua Pr. Campos Salles n. $0 *
chaves no armazém, da estiuina.

(N.OM- REGISTRADO)
Ou_*a a infBsammaçâo e pyi*-

gaçôess dos olhos
-ESm. todas els pharmar

cias e drogarias

§
¦!lBi!íiill!i;il_!iiH.fll!!iiÍ_Í_HÍ!l!ail

ALUGA-SE 
d predio da rú,i Ge*

pcral Canabarro n.t 19, novo, i'-
luminatlo a luz electriea, com hom
nuintal e optimas accomniodações.
Trata-se na «mesma nia 11. ,'...

t-i-o 
I.) T

A LlKJAu.I-SK ns ousas da rua
-í*3)i Maria 71 (Aldeia Cam-
pista*;, transversal á rim l'c-
reira Xuncs, novas, com dois
quartos, 2 salas, coziiiliíi, lm-
nheiro e tanque do lavagem,
todos os coiiiinoilos illiiniliiit-
(los á lu:; clcctrica. As cliavcs
no local. Trata-se na rua Oòn-
(•alves Oins 31, pro.vlnio da cl-
dade, a poucos passos do.«*
bondes de Aldeia Canipista,
cuja passagem om duas sc
cções ó do SOO rs. Alugueii
OOlü o 100$.

10
Cl

tíc
O
«

>
O
2
W
Q

O -UDAliE.0 I*K JAX-aOT — Jll.K,. MAHX _10

VII

ENTRE O AMOR E O DEVER

Modesta, como dissemos, não tinha tornado a ver R'oberto desde a mor-
te dc.;Valognes. O pobre rapaz na grandeza do sett desespero tinlia.c en-
cerrado iro seu castello da Noviça, recusando receber .inesino os seus «mais
nilinio; amiRÓs,

Gerardo «colando que áquella dor levada ao excesso, sem consolação
c e:n plena solidão, acabasse irar influir no cérebro de Roberto, tentou pordiversas «vezes vel-o afim de lhe dar alguns consdlhoi:

."«la«j_ Roberto Va-loRiies tinlia recusado recebel-o, limitando-se a dizer
por escripto:"•Sei 

porque motivo mc procurai. Receias que eu fique louco. Antesassim succedcssc!_ Seria a melhor maneira de esquecer''.
_ Por ft.ii, a dór ãc-lmdu-sc. Não era de certo menos puilffeiite, nu

ja ttm pouco menos intensa.
Então; escreve a Gerardo:"lenho necessidade de ver rostos amigos. Amanhã irei abrne;mãe e apertar-te nos meus braços."
Xão 'falava de -Modesta. Para que falar delia?
Não era por causa delia que etlc ia visitar aquclla familia?
Quando Marccllina soube dessa visita, ficou muitej commovida. PJcoitío, pelo contrario, Gerardo não escondesse a sua alegria por tornar a verRoberto, cila dhsc-lhe:
—.''Meu filho! Xão comprdicnclo* que esta visita vae. renovar as nossasangustias.'... £,sqttcc__es o que se passou? Xão comprchendés ant qne dc'ica-

15 er*

'm

na e singular situação no; achamos agora com o um. desse pobre Valo-«¦nes? -Xo cfia do assassinato, se o sr. Beaiífrot acompanhava Valogiies sèacuava ivo mesmo carro, foi porque eu linha ido dizer.lie: "'Modesta .tilha. Sou Marceilina, stm mulher. Se tenho posto obstáculos ao casa-to de -Modesta com Roberto, não le porque esse casamento mc desairráde;Peo

se
sua
mer,
Xão
zass«
gredo do nosso casaunento

contrario, vet-ona coat «satisfação. Mas para que elle sc rcaliseria necessário revelar o segredo do nascimento de Modesta..:, o sc
c esse segredo é seu". Então, Beaufor**, - ,  .---...*.,._... ,. L,.,L- svsícuo e seu . Jintao, Ueauiori, naalegria de se ver pae de uma filha adorável tinha-me qua-i pi rdoadó. E íi-nha ido procurar Va ognes para lhe dizer tudo. Pois bem, meu filho, o quemeu mando disse a Valognes, alguns instantes antes do assassinato e aue a '

morte o impediu de repetir ao Pilho, será preciso que o digamos nós, a Ro-berto. agora!... Que confidencia!
Pois bem, minha mãe, essa confidencia eu me encarrego dc á fazernfdh-mente, meu filho, ella . terrivel. Deveria concluir pelo casa*mento de -Modesta, se Valognes não tivesse morrido. Hoje. ^?. confiríen*na nao nod-ern cè!_____. rrHrAtUn -* "..«— -.--..-

51V0Í.
toniai-o talvez mpos'

Tor

. I.IV.AU..K o? n.-eüoí ,
/-.Itanirã i.-.o, uo-A e .-¦?
chaves :ir, :?,(. <j-ü; .0 R

ornal-io impossivcl, porque?
-,, ,~ 

r'°. •1:'.<J,°! Gerardo! pensa .em... meu filho! RohcrtMo«!e;«.i e fnha de Beaufòrt... e Beaufòrt . aceusado dedo o pae de Roberto!...
— E' verdade, murmurou o medico.

i -uoü,est^
ássassirtjs

^^á^sé#**a_^^?^?^ '. *:-**r«l*V-."i-*-.

¦•-. «_t_ ^-*-,-_ fLEGIVÉL* m., *c.^-__*_- MUTILADO *
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.¦' >v¦¦¦¦ CORRETA PA MANHA - Segundá-fofra, 27 te 
||^|| |*01<*

60Nf_UfflGA
 :...,.u A-, '<>«_'_. cura rafliva.

ou qualrincr corrimento da urethra, cura rau.v-,

em 4 dias! Com a maravilhosa tiiy-ff*. seccatoo-

MARCA RI.GISTRADA
Tctpslas «m Í*W$ tudo falhar este ex
traordinario prrpar.ulo sempre truur.plujra-. U

e nas principaes phàrniulai o drogarias desta cinde e de todo o Br_U.

.KKRlíNOS _ A' rua Itaião fie
I Mesquita, em -*•-<*' Vi_?„__

miKidas «le -(>» * -li" . > •'"„"',?. " r
{.o de frente. A1. VI.UV ou» í-* «3
ções. Tratar; JleiMS Utiigii-. _, .-
3. Teleph; 4 _4i Cí

C-r?_S3íbK"-f_J.

tiiN)J
chie cnsa ais.:

PRÉDIOS
Xa .',V,\i _ (fo 'Imniõvcís do 11.

Vílalieio do Brasil Irala-se a venda
_ns a,.giiinles propriedades:

, Magnifico predio a rua Dou.i
Lama de Araújo n. .. --Cidade
..ovai «un 3 salas, .1 quartos, quin-
tal e demais dependências para la-
milia ile tratamento. .

_ casinhas, cm grupo, era bairro
&stiintc populoso o cou; bondes a
porta, rendendo cerca dc i" con-
tos hínuiaesIOS ..mi-i-i' *• _, ., ., ¦ *, a,.

Mais informações sohcirem-se da
Sccoilo de lininoveis do "• vil.'-.-
lilC.Q D') UltASIIv, das io as ã

SUBÚRBIOS
__j__i.Sl" _r.n:.le casa, aluguel

_iba_to, Ires (ítiarlos, duas, salas,
êriiiido terreno; na rou Adalgiza 19-
Piedade. _Í__________

-Ã*)íIIOA'SH por 1=5$, o predio lio.
__vo, da rua Honorio U- _*>¦ . !
Todos os .autos, com j salas, .-» «j.1""-
tos. etc. '___.__.-i

l I,U''..\M-_1*, cm Cstscailura,', :'i rua
A Barbosa us- oo «¦' -'• ,|o;s. ?'c'
ilio.i a 50$ cada uni, com electriciun;
dc c novos, pcilo da estação, Ingiir
nef-ihvei; . barato. O. _ !>..

Al 
UC .M-SH, eom, carta de iiança.

na lí. de líamos, boas casas de
rh-rádi-, a . $. .00$ e 65Í; Iem BKwa.
luz, W.-C, e i|V.iul»tl iralii-se 110 n.cs-
Bo';oK.-. "a "Viila Andorinha :„

II .-r.
po.

15064 J) M

4 1 UGA-SE o oredio dá ra-i
Am_. rda ... .-. Mevcr, tem I».
rão liabitavel, cluv.es 110 •_ .

da tarde.
Rua Visconde de Inhaúma, n. .-,

«obrado.
'{fi J.t-PA
_í__i)(! ila

* 1 «..,.._*. uiiiá casinha' coai sa.a,
i Afíuartii c cnr.inlin; na rua Çlari'

),l'i'.V.SE o predio dn
Lpu Camarão n. •'•) f. *

irmanem; «Ia esquina,
de Setembro «\iH- Isabel)

lia edlRi
chaves 110

ll.i-.ilev.iril, _

(.,._-, K) V.

mundo dc Mello 11. -.1., . . i-
Aluguel 11S; 11 cliavc esta no ;ii. ,.1i
junto c trata.se na rna ';'8' 

..".•.
.0;; lí. Roélia. ______}-_

IA I.CVRE n_ bom comnioilo in-
|____c.c_ciilc na. rua Ksiii.raii.il .nu-
mero fia. S. _£__j£ÍL_'._:____J_"_
I 4 I.ól.VSI" a caia de eotistrne.no
Ainodcin .. com, diia. sa as,^ res
.iwirr,n, covanlia, banheira, cstijaluiila,
chuveiro, luz cl-ctnea «lon «• .<-•;
«ntràdã independeiile, com boni^arça,
t«.ao;:.|n_r!o:.m,ra:xrcado!.«i.í«majbei-

chaves 110 h. 100.
no mesmo. (.19.15 1!> '•

T.llií.VSK a ia«i «•. Ul, da rua
Nogii-ira ca «_r.su. Carice l.-,jdttiis

lálii. d.is ouartos; ra el.c rieulade;'s 
eiiav-J"estio no n. li trata-se ua

má .Sen.dnr .Me.icMr »-.^'K) L

Al 
UCAM-SH confortáveis casas.-«le

«1$ a üi5; tratam-se com Alher-' Benicio 11., foi,
_ _3 M) Ií

CATARHHQ DOS PULMÕES
Oiir"-r..pidao')in o

PK1TOKAÍ4 _A« IMIO
Kua 7 tio Setembro, 18<»

,tr'l^;i)l;-S.!v uma «.._.._ ---r , ,
Vahrádail.1, co-n ...orSo,•¦ "W-W;'lc...

todo-, os requisiios .d- 1 ^«''.Ç-i"reno còai arvorei fr .tiíçrns. .J-'^™;
lu". eiuivúas priiçe; freço ,.e oc..1.
siãoi na rva Va/.. de ioledo 1, M7.
cine,) minutos da estação ,d_„'-v;0;
vo; trata-sc na ni-sma. _^4f___._.__*,

V_'KN.WSÍ'?'~uni 
graiiJ. j^Wj

prompto para ser c'llf''^';.;,"'.
e.,„: af>.«'Os*!?^l_"Ç„í_,
i- TS.e' ei a S? ;le 

Todos

.los- llouilacio 11. -1. .»r;'J-' 111 •
(8.17 S) T!

Pra-
eo*. ii. _'i (ínciuitndo'), "!™ ,l,c'

„„PS_Í.y_; com uifa «J» e.M.on,«llicll ,
qiilntal.

rua C.

:ão dc (.'uteni.c
i-fcçu coiiiiúoiio;
r u.'.'.n le

d Koclia,
JiicàrçpaRiiá.

..íittÃ-SÍí? 155$. nrc-!i.'.i:oyo;l*i:iu
elseo Manoel íS. )'••

qaitrUi., :* ffc-Ias
rellcs ,.3'.

Riacliünlo: ,<i
trata-se Vido;- Mel-

i I Uü \-í__*. umn cusa "*' *.•¦¦¦.-—*-

H.^n.cTÃa,1'^?as_ ^^¦•SHl.l
, c Kriuidc te."itao

ra*. ' ' '¦havei" «stão na iijeaiij nu

'!__. 
..íiJ..--"--'-0-

-"-.'. ',:.,;._, i e tratais- ã raa M»
_^.t^ri'ruiJar. e:e-iptorio ni;
mero 13. _1__----

A"" 
_I(1AM-_1Í ns iircdios da rua Sil
.Pinto, cm Villa Js?l.êl w: .5.

ir, 10 nor ._$_-. mil reis cada. nniii
cóm (loia (iiiarios duas sal'1'

\~\ li-JC/i-Sl. iu» niiiirto de
«.Viiiii senhor, coin janclln

wm\

11

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária,
«1: 

intrrra 011 cxtcr;ia cni to*
nas, U!ecra3,

?m" _b=._:t_;r,_.- _l-_lí. do ICstcinaso, etc.
ii cónscmie infalli vclai-ute con 

\f,Í-:XÍ-I.M-3lí 
por i_iòoo$ - pre-

\lins co:....! quari» - h'-m «e'"»»¦
rm frente á citaçãu (Io Uasciiiiura.
,or .=.000.., um prclio (|iiasl em irei,

t ii cisa'--- d» Mes-ír. por 000,,?,
um dc esquina, um com nes"'¦ •'. *

por i_:b-o. um terreno co,. ..a'".
e um i.rédio para ser rcconstrii do, ua
nia Vlê or _-I_rrt.es} • l.o- ";.;»9.o?j
,m pre.l:" em eei.tr, -le. terr-lio ço n

seis quartos o «liiatro salai,.cni,:. !».»
Lsal.eli ir.itvi-._i: na rm 1 ¦Med,. 1.1 43
(Mevcr), até ao meio-dia « depois
das 5- .*___________-

ÍWDli-S-5 lim esplendido sitio «11
Jacar-|.ii_tt_ com 17b por !)».;«:'

grande pomar .variado, «o ,*| ™
da. lu/. elcclrica. ;. porta o distautc
dos bondes dc:-. miiuilps,;, por üjoc-o»,
iráta-se ua listrada ua l--a»-;"i »"•Ulif
11. 143 ll___i..'_

l-;NIW_lí uma ea'a pequena.
eo-ii l,o:n lerreno, todo arhorir.nilo

com arvores frutiferas c parreira es-
tranjeira, sita em logar o ma;-.sa.i-
davtl. O motivo e o proprlcmiio --
retirar desia capita: 1111 «"-'a."- }\f
ria Lui-íi n. 4", «ora d,°.,*.;>"' 

R

\T1*XI)K.SH 
inu barra-ilô por Soo$,'¦ 

uma rasa por 3:500$., "Ulr-i IIC,r
31000$. eo:n a_ua, ]kii1c:iiíj s'."":-.**-f*
tade á vista; in.o-._-S- «a M'f.a.5
Real .3o| pu-aria. ._!:'_._.Nl-'

V_ND'*-*U por: ..'cantos; a cen- Tr.'N1..5. i. uma oplin-.a propriediidc
V í;;-i_,.| V-,<i _ i-ávcs;a Cer- V composta de sohrado, nnnnieni ¦}
'^_f_lV..--_ ni lV=_Ímelo, <-Hi- avenida!:composta dc 1 _-;casnias, 1.
S;r*i(jf„,„ív 

'_„,,• 
3_!es, praia, de HoU.fogo. e.-..iiiiis 1 lon pre.

-"_'mi-o. ._-ei'o- «ie-iv:i_ banhei- (lies. ;. travessa Miiniz «arreto: Ira-
f. .'_, -_-!;.• éit', á frlã'-WtU-t, W. Ia-se á .praia de Botafogo 3-P. 011 a

• ..<0i_,_i_ ..•=:_;••. an- Pf. «m do Ca.tcto -..-, com o sr. ir.,-
,.-_.,. nui.nifica ii. ul ação electri- doso^ _1_I.J__.L_.

"LA HACIENDA'
Kcvisu «leusnl, . «»^'!ü;..*'-''£ !

A_.i.(i!uua. Avicultiira,. Cria.-.- «

Ulvsses de Oliveira
C„i_ l'o.t..l 468 l«o '1= Jane''..

Rua dos Ourives- n. 89

,\.um guarda-veslKlos, .".:;.'.,',',;•
3l'n'è 

ep.™SblMo" ««iyi« »'".;
d nu.—ou. poi.cn uso, .pre.o h.ira.o;
na rua iM.iuvhal Horlami «- ..'.
casa -le Euiiios. '¦* . _

KSI). ÍI.I5SV,. òii vniicr.'tiim-se c".

preçi
inib-é-

tli-ijü it) 0 1

VKSIIh.M-, 
! ou coiiccniiu-se :>«

co novos, instriimii.nlos de hiiRe-
nharin, Náutica c Ootica, <f\J"{$'
sai, e prrsie-ia: ua tiia •. A..^e.m>«
n. 3-: -.'«.'a 1-t

njrSiS'fiTi'1., lindos niiíuclas,-;', «»
iüi»*; voi-C, linho,

,le*lo 5Ò.i cluipéqs iiovitlsi-cs, só na
l.Mi!_oh; .Miigu-t, ru» .Sete: .j-.Sftem-
b.rNjo.l. -^__>L-__1';*_*.'.!:* __!.3___*___-

t-.I-_JJ-._Si-. lim 1*. ."10. próprio, pà™
Coriiia-se á run l-rei- U;

"\PNBI
> liòie.'-.

ltOCÍl u.

Vriv-ViilvM-KI-. 
niiittM pãi.i - «iorme.it-' f>. cs::iÇ"> .ler.iiymii' Mesqml»;

trata-se na rua Ao Kosario n.s,ii;.

cá"; var-iisir.io terreno., uma pequena
avenida', reiukiido 1.. . taeiui.cs.-p cr
e tratar ua inesiua, a qualquer Jqra;(...Ml M K

. niiuital.
(.15.. 1) I.

lie, a
In 1 ara o iar-

«linii á ma Sulina írauco .l*;.'"Is1.*7*
Villa Isabel. _4___i___.__

r _ T>J 1 *. V SK"'>r 
"*"*. 

». t>**c.lio ..-J*-
A.h rua Ae S. '.iii/. t"»1.'.;;'^^
chaves estió por i.ivor no jr.n.i.c.ii
n trata-se na íua bachet n. ¦.•¦ .

14 I,\*(*.A_SK k caso 11. .41 da rua
ACosta lliiiniariiçs. KeH.ro ""./K-
tica, íi. Cliiisiovão, hondes de _o
Teniarioi aa chaves cslfio-em treme,
,., itriiniscni do n. Brandão, c tratn-

;, ,1, rua da .Mfaudclia .aai !«'.«
U. 3 1.) J

se cc:'.;-K'
I-,lJt.TVI-.
l>o'd.roso nnii .-
OliiUtieo. líl'»u-

i.ador das. ia*-. '
tens e micróbios
ito Sangue. Cura
.j-philis, tanto es-
lema (pelle, olhos,
o-.ividos, nariz, etM
conio interna (no-
l-.ilmõeii, Coraç-o,
listomr.RO, Vigailo,
Rins; ete.) r«.am
gri.tis o impresso
••(. Perigo, da -. :

jji/ii/íj. ./(-ii" (•'(•' *!•-
,',-r if iem «"' "'i-1
sypliilis", á L.
l'ostid iC-fi- °
l.r.uyl véndc-sç

nas boas .pharmii-
-us. j_r_c__ 5. °-'

_ .UC.VKK lima casa "ova, coai
Aí- 01fartos, (luas salas, eo.iiilia
, _.;. ban K'.- .«lUintal-, na/uado
Matlf.so ti. 07.
du Hand-ira ¦;

'.riiin-s- na .praça
He-sr llcrniiiuos.

1.1-35 I.) J
IV

McyeiAe V-d. V_'l^lfS; r;-uil.eoill <!"is];..^^*i,.-"l1o;,(lrSTá.por-

::';o nu cnsa I. l«a-(Ituiiiiil,
ta. As chaves>-¦»- -•"¦ .s- '^^"('xrii) 1

81 Çoon as bn:u"
Üe_H dc 'nnl-iii na frente - -.«»A l,UCAM.SH por
ÍXensas dc jar''--
1'aviircs lícrrclra
fronte á csin.iio
saiu
ci
tal.

fuvarc. .«ISÍ^niSií; eoi.. :; boas
lu-/. clretn

1ÍO^OÜQ.

Al.ií.ílii V-„l. íi rnn de S. l'--™-' 
..„ N:i-.'..:r ti. ''••:... boas casas

.¦em dois «niarlos. duas salas, cazi-
nha, milntal e iiislallaçuo com-ah 11-
niciito de aluguel, t»r 7-3?, _ro--ini<i
ao teimo l.spintu. Í_Í_Í __

I lT- \ SI, „ .;-.:".a 'li rui M.'1'r' C.lit istovao. -.on»
luz eleelrieu e

mais ,|ciu-ii(l( in-iaj iwra .'•«"')''' '';
1r.1l.vn1l. : aié •'• i" horas. Ira 1,
i.,si umi- pessoa: c irala-se i.a n.« <1-

-TÍU-AM-Í .,""7",: V!1Kl -."kí' AÍ!-
_'V.c.roPo!is des.rol.res íua V. M- ^ ¦¦
cltertiy 00, colação Ma.«-.clra rasas
llUe iíeram no$. a ro. e 6SS,.«fe?°
,le cr:..t aproveilcin. (4l/,_ •«' '¦

^,b_: 3 «paçose;. nuartos -H« «.ire,. -

e.i abundância «Viigua c K«mle .«jitin.

i-A-T.OllAÍSl.- o predio, de «-'p;1;'''-'";
A:, o recente, eom 3 «.«ar o - -
talas. .zinha. despensa, . ban c ru

ltn, e quinial; _ rua „,S!S_!?--Magnl,..! Castro 1. .. es .a«. o «'
Riaoliuoloi tr.ua sevim-, 15 . ---t-M____.

,4 l.t.i.A Kl', a cas;
x\l'oiisccti 11. ;'.'. t.
a salas, s nuartos,

Quitanda n
~4 

í.tJÇiA-Sli, por ("S. . u:'
...com » ti''minfi* -

r-.... loão Rodiiguc
Vraueiseo Xavier).

pri-UK,
c qiiu.lnl.
isii ' (S.
11 ç 1.) R

Corrimentos
Curam-sc om !•_ dias com

injecçãoMariiiht.
Itua 7 dc Setémt.o, 180

] UC.Â-Sl. com tres nuartos, duas
--'ns luz electrica. iardim c «julittnl.

eceral Bci.to .'»'".-''«s ^.j.u?
(.1..=-- í") M

rua ¦ ¦_-..^*<" ----- ,I chaves n. 37 l'.n„cnlio
l Alutjuel looíoao.

4T.U«*.VSK . família «Io líatainen
Ato a oraiKl.: c caccllcule cnsa
ma A-itfiisto Nunes

.UiÍMl-SI'I" . «.-ranil-- arninzi-iU
A'- 407 c .1 . «lõ Hoiilrvard -- '¦=J m - - faz contrai.Slenibrn. e tnniliem
nn condições muito
cAiiiinoilo. para
_ ]_ :niti«h«lt;
<>;¦, padaria.

razoáveis; fçni
familia, quintal e

as chaves esião nn
(22 I.) R

VÜItíA-Sli 
uma casa, ira'a pequena

ii-milia': d". UM-a-i-cnro: ju* ír*5(7 (Villa Síaji;5" 
(.10.13 li) M

\M1RV-SI. 
a casa noir. da rua

.i.iobl Alves ... iS. Mcyer- lcn*
¦io 

".'" 
uartos, duas salas, banheira es-

mltlda eozinhii, tiu ."eleclrita. entra-
Lns hiciiies. jardim a -"«^..n1»»'»
etc, alusucl .oíouo. (49^3 J^_ __

AS^Í!^
assai.r,,a u- """¦&•;__]_

com duas
ltr.111.le.. (íúiirtos

!„„"i!_ 
"íimpa 

e nrei.idn. bo-, eoziiih..,
lioiu baiihinr'

bo
imli-a ilBiiij.

iirilim c quinial-
elect-ieidáde- A

A I.UO
XVira.ii

\ _li or cifooo unia «**»-
rara pequena faiuilia. nu avem™

„ â, rus Dr. Tose .cli .....lin da
iia^i^. -^'"0 do, I!.ch:i: .mo™;'

ç_o na ca-inha =.- Tclcplioni! 03 . n.VL-
o I) M

den.-lisa c
tauqu-. n:'.a i'1'.'31'

Síif »Í_SÜ. .11. eslaeao-Jc-Todos «
. Úof"'a unido lies 1 nhas do bo,,-
je3 A cliavc acha-se no 11. 3' "•'
mesma r.-.a onde bc iiuorm..^ 

^

L- 'A-9h'_inriiTiaTçãsã com dois

* S| Soc._tó(Jfjí
lincaiitadoj __ :1_í£

Ma-

.»i«iic» oi" rUBiticv

SAKTvA.,
CAIMtAVATOS,

11HKNK,
IHGHK-KA.

maxqjjmíka.
l.OLHOS,

MOSCAS;
TiOMBKTGASí

c demais pragus »1«>
gadii. cn.. "-se tüiii «>

Especifico Mac Bougail
O oviiíimil «los «^sp••,'¦¦•

ficos <• i> imi«-,«i «l<i"
uno (M.11-1.11 vènoup.

Isado ha umi- -lo
6i_ nnnos-

Aiigmeiitnal-íoni-ÍOÇo
Prólogo o couro contvi»
iisiiios«:iis,viiloi-i/.an<lo.o

ROBERTO ROCHFORT
Him do Moiondo 49—-
tínlvudoCori-olo.iaii
a iuou--J_*.---no »

VlvND'i-:-SH 
por 3:500$ unia boa ca-

sa, cm centro de lerreno coni
frente para a ¦!?. lf. Central ilo Ura-
sil, dois minutos do esta. õ coiu «Ui.s
«H-.artos, duas sala., cos-nlia, W • l ••
varanda ao Ilido. ele. 'rrnlii-so lia rua
loão'.-'Vicente n. .195. «» dns^.l-C-
ilr.is.- i-íi':. ______

\T_N-_KJI-Slv 
ma_iiitioo.. lotes dc' tcirçiios, situados -i iw l-;i":;t«

na T.ariL* ntuif* clcvíitlti, com visi*. ri-rn
todos os !::'!"s da cidíide: homlcs ue
S. Januário o oulíos-, t:.i*a-se .uo
n. 90 o;i á rua tio Kosario n.|. ^n-'-
torio, còin G, listradas, dus -,:'-" A
du i-arde. (... --> K

MOLÉSTIAS U HH
Cura rápida cora a

INJI-CÇAO MAItlNUO
Kua 7 «le Setembro, 18«.

10M l-!.,.u N) J

\TK\HK 
Síí -un piano «''" milito' 

bom «s:.:d,-.. boas voies e S''po.
garantido; rua l)r. UoJrigo dos San-
lo.i 11. 37, lístacio «lc _. (3--'4-s)M

de csc-adi-S
pi

I

VINHO
iodo-phosph atado

de \\'crnecl-
Poderoso nedicnmento uo tratamento (to

1\ibcrculos£,
____________^_________-__i

iVctti-a,_.tlaciiii-t
consecutiva a excesso de trabalho

inteflectual, etc.
È' ãiariàiíicn.0 preiscripto. pelos Srs. clinioos uos

cásòsÜo rachiti -no, lynipliatismo, aii-ímia o
depauperamento «oral do qualquer ongcur as-,
sim nas niülostiasli_a«las ao crescimento do uidiviüuo. j

i 'lOMfKAM-.Sl-*, inaeliiiias .lc cos-
\_ttira, macliirias de escrever, ariniis
c (juolqucr mácihiuisuio e aijparefcios
clróirico;. Praça da ltcinlblrca na-
me:.) 195. (4611 .1) O

V.ÍNDIÍM-S1Í 
:5 vãos uc. escadas

de pintor-, na «ia da 1'ratnlia ?.|-,
(4037 O) 1'

\ri',_3I-;-Sl. 
mu lote de te':i

canal-, ver íi rua Wences no 4.1.
Mc-.er o iratar i nu Machado .«.oe
llio; iro.

té. de te'!i_s de
. PCf"í*'*l*l
atthaílo
41)39 O) 11

V'P,NÍ)lvSK 
m__niílcp.;lqtQ (le ter-

reno. próprio r.o mel
Ipai. emití bonde
ru.i tínciieí .".. :
rias escusado-.

liór i-ento d
jiorta. Trata-se na
anilur. Inlcrinçdia-

(5i=3 M .1

MTKSDK-SK cm Ipanema uni. ter-
1 reno com 10X40, na rua -\a;c:-

nicnio Silva, pi-..iti. ii laiin- «-
Amocdo'. Trata-se r.a tua \ .i.ts 1J
Novembro, 214. (.-....) '«

Ar.lvNI>I"iM-S'H 
.10 «rumpos dc ferro,

' pura miirciiiei.-o Ju diversos ta-
¦n-.aiilios (15 a - .: na rua de San-
10 Antoi-.io. 2_",0__)"c_-.__.i:i_-_--i

fcrrii'
inci-

C.AKTAS 
de tianças para casas, c

•-palieis d . casamento, lvi..t tiuvidor
ir-, 1» andar". ts.vio .1)

CIOSTURKIiHA 
perfeita íaz sob me-

'diih còstimic dc linlio cem. leio
por 50$, tambem atlende clioniauo a
domicilio. Mme
«lama 11.

Kllll l-l.':"ji.1 10 S

4"X)NSUI.T._ cspiSlns —I |Mmo.
Vy.Morie I.o-.iisc, »6 acceita Rratilica-
Cãu dcpi-is du pessoa coiisç_:ift. o
que deseja Mattoso, .*.*. 1.5555 J) |3

ATI. 
.1-ls.S'B uma caixa de f

•i:cn:.i, cooiildclb, piini maie
¦n (.«.a.ir.i.^f, "

51 _»Q.«

ro! carpinictr.
banco, em lioili est_o_;
,_n;o Aiitõnio. põntj.-élik

Ani{Xni-*M 
SH vãú.i ile venezianas.' novas a .3$ c veiulcin-sc os per-

ler.ccs >ic uir..i õfiicmn de bombeiro »
ninilcli-o, po; menos -lj ini-tndl do

na Oilu de Dezembro, ir--
(ii "!_____!vaio .

V^,^^^^_.™i;_.',^. VXSãtSP em l*mm uma

_^Sl,^tí.£;,^..^,.rl_ í sí?;;k m^^
Uniguayaiia n- 4-, loja de leuças. ¦¦ :ii,

1.5,11'J -*>J * .
]J., poir.o de ioo réis,

(3937 J)

TRASPASSES
ri.KAHI*AS&.--Slí a ea_ de pelu-
A queiras á minhota! rom ti-iu eon-
trato, ú ''-trada -lc Santa Cru; n.
3.1.. CasiMduni. Trala-se 'jame^

CÀRTÓMÁXT1. 
c mz 

'(iitaliiucr Ira-
balbo i«ra •- bem, nao usar de

cerimonias cm ialur no nue deseja-
res c trata de feridas eliromeas c
o.ilias doenças; á rua Oliveira n. ..,
íúiiilos da capella do Amparo—Las-
liira'. .._i_?i._.

V.iiii f^iiiÜia üc
_:•:'._ -sciüiora. t* um mr-viii-tu, p'.e-

risa de conimodos c pcnsrio, em cnsn
de familia séria, «;ue n.io -.e:-.lui ou-
tros inquilinos; curtas para (Brasi
comniodos), Kiaimueia Gcntral, lnr_o
do Xladiiido. (',--•.! -S) I

10l*«.*A 
BARATA — 1'raius .le

_ Ri.inito le.niliiuo. fundos, oa ra-
sos, dúzia r.ooo: pratos itimicluii-
veiu, diieia io$; apparelhos il-J.lior-
ccllana dc cor, para jantar. S-. e
po$; (.pixirrlho.-i i|-, porrellana de
cor, «ara eliá e cuia, 45$ 1 fi.a.['¦'¦':'
ete- 

"ii- 
porrellana de cor, para. to.-

leite, io$ e <o$-, chkaras e pues br.ui
cos paru chá, 5?5«o, para calo .|1;
.Ilícitas e pires de cor para clm, ;¦-
. Si: para café, 5$ c 6$; copos ícih
iii, dúzia 3$5oo, 4S500 e (i|ooo| co.
nos dc pé, duzia ?$, S$ e 9$noo: rim,'I, 

Assembléa 11. 16, Jor. Ae boil-a.'
(3-07 • . 1'

oõaímódõs
\JA

FERIDAS
dártliros,

enipi-
gens.

eczcnias, saruas,
pannos, comicliOes, «-lc, «les
apparecem irãpülamcnte usan-
do Tomada Luziiana. U'..a.
íSooo. Di-posito: Fliariiiacia
Tavares. Praça 1iradcn.es
n. 6j (Largo «lo Rocio.

A 4030

r-.ni Oi»
.11MME 

Hoíu QUC "lornu
l.aviadio, i.|j, mudou, e pa-a

r-,,a do Riachuclo n. 7--, *?!|™.°\ 
^

T A T TQT1T A M i*Vr.i obter empreso; snilç em negócios, lo-
IALloMAN ',„;., ,. josos; curar-sc: libertar-se dc inale-

«.: -• !„;-•„_!.. -y1 .iu s-cluti" casar bem ou ter o limor
_e"^e,_'•;.0d. .1.. d.--c..,rir .ridos. Verdadeiros imam, 

^alu-' ¦ ...-'. - vcrilicarcH pela «tti-ccuo. luiina o._ 1
uãu acontece ás inuta«,-ucSi PÇ";' csinagaçao, 1.

raes do Ccylão, cpiiiòriiic
Ia e pela redue. o a pó, o que
qltc 6 li".o que imita pedra, não se ¦ pulvensa. e a ei iiaga- an .1 -

para andar ao percoco sem íneoiiiiiioil., por dentro da ro .1,, o
não necessita «lc instruecòes, parque ja recebe, ioda W«»

Ul'l> Cití

_ beiro tiriti-utc; ivatn-, _
Santo Citrislo com João

^Sr_:Í_^nU_,-S.Sr Y\_.Wí- ««Üj' '«« ''' 
^ASA O

rdlrri ii-.-.-i m-e elle vi iorr.c.-ii mn lAl.lnJIA. «lu Pi/- «11. X
KÊÍS. _ d_ n.:,i,:r preco, pois que o. b. omn ,"•»¦>¦¦«„.,?'.-,. Q•I 0:1 5 ví-íca. Conliiic, e sereis ícuz ! ü lalisinaii iu- X

o Invisível creador ««Tr-rnM.r» V¦'.r com valo postal, a MILTON .• -*. X
ÇM 4015) fi

«Ia,
íliie soin e

fedidos do fora, devem
(.'«lixa 1734 — Capital Kcderal.

de bar-
na rua

. 1.10, A.
(53.19 .o 9

rni! AS PASSA: _. «ií rua central dc
1 primeira ordem, e cm condições
muito vaiitnjo-as, uma execl.çtile to.,
iu, esquina du nia, própria., para
qualquer ucsocio; iiiwrma-sc 11 rua
da Asif-nhióa 11. -"¦-'. U'*__

r|MT'\T!r\'sSÁ-SÍí"'":ia «EliBriitõfiã c
1 papelaria. Ínformaç-Ç.". «a l'3sn
Veado, rtia da A.isciablcii n.^l^

DOENÇAS NERVOSAS - ARTHRIT1SMQ - HIBIIESCUROSE
Tráíariiohto com conipíclò resultado pelus Cor-

rente, de /\lta Irequencia o «liatliermieas, qa
iictirasllienin, ncvràlgias; prurido, arthritismo, arieno
e-derosí!. Exames pelos raios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato de Souza Jiopes.
especialista òmdoen_as nervosas, do app&reiho diges-
tivo e da hàLr.r-áo. — LtUA. S.. JOSÉ' 30, üe *_ as -i.

ilquart
ia rua 1
íncauUwJ

^•"boiid. 
iSporta, «%*;*$&

,.-r,,:ai,,i Miv.cr ,^,7,,," Ml' 
______Mi_^t_^BBB|M^^H|»____________¦¦¦ M

VBSl-li-SH 
uma boa cnsa de pas-

to, eom contrato da mesma, lcn-
,1o uni -má sobrado paru moradia,
em ta, ponto; easa auto feudo
regulai' «cg-cio, que 1 _ei.i acr- ve
riflcndo ne ,, pretendeul--M^ > "
dirá o motivo ira vem-i. _ut ".?!.*-
tender, «Uri a earla .coni. ns i iici^s

!•' M., no escriptorio desta. -•11
lha. il.*..!- X) J

I A*N 
,__!*_. o _- ¦->»•'» — D»*"i*",>

PARTOS
LAVAGENS
CIRURGIA

ASEPSIA-UM SENHOR I
Que eSíva atacado poi" '-»»'1

lofin tabefcitlosc c «le estreina
•¦¦¦'---  \l._vll-

__¦_¦______¦_
* - """""" " " '"" . 

. n-.t.-t

4 lUCA-Sr* a íuinilia dc tralaiitenlo
i_\",po. iSo$ooo, na siiluberrinia run
íoa,iuií..i Mcyer. 85., v..n, bello nredio.

X. 1'NU'li-SB nua noa casa de uva-
V ilciíns de K ca, coberta com te-

ã"á_' Sneels, Sendo dois quarto*,
duas salas e eo.inlni, endo iiiai-. dois
comniodos junto.-, com citt-ila n «ic.
pSüle, tem ..." íi-».» <«"™.lbcc."
pliuitadq eo;n :i.r.:iiilauc:a dí auu.i e.i
canada, dista lie dois niiiiiitõs da
tac-o de Uamosi para ver o r-iiar .
rua Audre Pinto n. ;.. '¦ -'\ '"J<
tis. io. l-*u-> -''

TrUNDRM-Sli os predios sc_'.::!i-
*. tes: , ,Soioiin., i predio cem _raiide tcr-i-

lio, propiio pnrn Krjnde uo-
tel; Sanatório mi Collegio;

45:000$; i predio uo centro, rcndeiiLO
_oo§oobi

7..|:ooo$, - predios na Cidade aovii,
lendrndo 5(jo$ooo'.i ,*,o:òooS, i sraiidii predio. junto a 1-..
do 1'. Central, rendendo.
*.oo$ooo.

ai :ooo$, i predio eslylo palacele, jim-
tu ii run l-reira .Nunes.

Iiiooo., .1 predio: novo}, juntii no
l;:r«o do H. Novo, rendendo
2'0$0Ü0.

io:_.)... : .predio a rua Navarro.
(Cníiuiib. •

S-.bao., i predio novo c «om. terre-
no, mi praça Secca IJacarç-
piiKiui) •.

Oioooí, i predio c bom lerreno, em
írento á cat-ç/i'. da Piedade".

4:500?, -• prédios rendendo io_o.>, a
rua OinlIicr:nina Ccstii_ut_ uü
Piedade).

Alem dcMes lcn: outros cm diver-
sas localidades, ns-iiu. como empresta
dinheiro sebre liypor.ncca'5 n juros mo-
Jicos; tralà-se na rua ilo taruio 60,
1" andar. Xeleplior.c 5S48 Norte.

(5316 N) K

tir.NDK.M-S!'.11 --- -
Y >:o: por .8:000$, um predio

roudciido .100?. incusccs, 11:1 rua lia-
rão de S. Polis; 7:500$, mn lerre-
:;o com Hi X Ko. na rua h_uciia
(esiaçãü d.) Uoclia); irnta-se com 1-.
Cailduso, 1111 run da Quitanda n- ",7.
loja, das j i|: á- 4 lioras. (.5-."7 -."_«

¦f-V11NII Kl 1.0— Uniprestn-se .sob ii>

ACHADOS E PERDIDOS

A MOSCA-O MOSQUITO
-.\JHiLt^OCUaM:A
TRAÇA - O râjfgVpÕ.

ÉÜniinám-se com n uso «lo
aperfeiçoado apparelho e in-
scòticicía

BYGIENICAL
RUA URUGUAYANA, 10

Soliratlo

"\1 «)í)l. l*A dc clwipéúS Mine. Nio-"notlieeas 
ile .prédios « juros r.i iU.be>-, faz e retornui :i 3$ «' 5*M

.-oaveis, grandes c peiiuciins quan- irabalbo iraiKCí, aecciln iiluninni', «
tias, juro! e càu.üo dc apólices, cou- ^t; ru;l lluenos Aires n, '-"- -",-
tas da Prefeitura, i.erancas, inventa
rio', alugueis de piedio3 mesmo em
usofruto' ou dotal, compràm-sc pie
dios, terrenos, fazendas e sinos; rua
da Assetublíã n. ur, i" ""'lar, sala

om o sr. Moraes. C-H . . .s•I,

TOSE' GAin_T
«J n. -,. Perdeu
iio.K-..t, dc.-:,i cii

Silva Jardim !
cautela dc n.

'"irtii Q) K '¦

1>I_RIil?II-SH 
a apólice ;-t.|oi, um-

k,--ii" .-!;.; .rallica-ne a «niein-'*lc -Mar.o n: 87;
15-S_ Ú)l.

ar -.1 rua i°
a ferreira.

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias coin

Iiftiii lírio
l-uu V «lè Setembro, t8«t

ml. Hospieio.
«ob.

fS.1.H J.)l

)iira ca
MOTORES 

eclcctricos
niotdrés de ..|--, i|=, i, -', -i ' .

K. P. Machinas para cortar papel.'
. "rra circular c miiiihinisnío diverso»
vendc-sc. Praça Republico, 105.

1 ((,110 Jl O

ATIUÍUI.AS ffraliiila*. do sc\|»
Propcdcáíi**

l.uii (lc
11 car-I> 

CHRüUKlRAi 5l.,f-'-a
V, r.mióiv, ;¦;¦ Perdeu-su u

tela deita ((Ki, de 11. ri-.)--. .
<-"¦ '«'"l ______ "' 

DIVERSOS

ixiimuu soli iiypotiic-ii*.D
])foÍl_3St
cito, Al
Eaiío 11.

 officiaes do K_r-
'iiiidn e Policia; rua do Ro-

i-j, ticiMií it l'"etnaii'ilc;.
(4ÇÕ3 Si 1

BLN11E1K0bypotl.ecasí con:,

VENDE-SE 
o predio dn rua .i-- \TKS'l)H.Si: 1:111 predio novo nue

eâlvcs -i. 17. I"'* 5:20-5; -«ul- \ _i„da não foi liabitndn, com duas
se na rua Uucnos Aires 11. 150. boas salas, dois bons-quartos, coit-

(44211 
*_)__ „lia, 

banlieiio, rcscrvniln «le.itro.de
— _- casa, unia boa varanda ,11o Indo,. il.u-
\_'INl)i:M-sr. lotos do tem-

>' nos bem loculi/iulos 11100$*.,:::,' = ,iu,rto.s -¦ -:•-'as clmeura jardi^ .,,-cstmjÕl-S, IMídcm 12^3»
c muita ii_ua, K-_ _;-.-, ,...,-,
na inesiua ruu 11. ,*d, onde se trata, logar

«.',0.0 RJ -^1 *,. f„

«,.uidade, ofl(-:re_-s= ipara i_.li- i I.UÇA-SI;. um i:™...- :•;• ¦• ., ., „,,,, q_„,t:,i ,1 ui: c cc. 1-

.ar gnl liúmente a. Iodos «iw "Afainlla' 
^,...la£ca*"^ ,",*..-_.__ ca, por 75$ooo. mensaes; u.a...s n.

«.ofíreu, de ci.fermida.lcs respira-1 «-.. o ,. wl-*.^. '!• »|; 
... ,-„. mesma rua n. 404. '^_L*__J

«rias, assim «mo ^"ff': .""»:': I ^, 
",?.' ,«, Padaria.,.Porta «b I^ *XÍ^_ÍT- 

predio ... .-«.1 da
cliitrs. '.osso, . avulsa, ablliiua, ta 1^ ;.(1 ,M>. .„. .„iii_L:_-'-- Ari. Imperial (Meyer). c.'»*1 I*e*
licrciilòs-, imcitiuoiua, etc, ttm rc- .____ <• M-* •„' 

_.,;.,,.,, 0 ,,_,,,!,. a porta;

1 f.UfiA-SE il casa dn rua ». Ali-
Ana Nery 11. 400,. casa 11. 8, eoiu.a
(liiatl.s, - silas, quintal o luz clcc.i

niedio que o curo;-, coivj. íelant.ii-
ic lista indicação para o bcni «a
limnaniilade, é conscqiiciicia de
um voM. Diii.ir-sr lior carta ao
sr. I.i!_cn'n Avcilar. Caixa do
Correio, 1C8. •

raiar ua rua,'Sete
N1'_•' I incultas 011 111.111""'. . I rua do Kosario

asa com rr.w ***>i

«» v,i;ga.sií ur
Aiiiusuci oc?;

10.

d,- iiveniu:
loilo Uodr

(45.5 M)

de Bom Retiro- ,
(5U- 10 JI

i . ira
lura'..1I.UOA-M-, limito ,,uovo du rua.U.

oo, esnuina Ae Iara
.,.!., í, estação 'ao Kocln, com

u.ir.i

o nrma-
na Nery
Ferreira,

aiialnncr nepocio

agua de colônia;l^no^.;.; ir:
supiniion ! ——.-—rr,—

Tara .banho c toucadors j A 
' 
. __^_1 e iardim ,,r pre

i litro o^-'*'1 ^ módico. Chaves nn Paii-ficacuo .'•.¦'
ll_ litro. . - .,-,.=?aw __1Ò! Kiuillr-- ¦" •="'* ,'-""" ':*

;.i,iniiii-í«i il-V-iua • .
RU-V LUIZ Dli CAMÕES, O

Largo «lc S. Francisco .
"ÂTipTaT.ÜCT." cas. da rua Conse-

*¦_ ti .*^ 1 i.'-.i'* 11. [;'. AlcjOr v-ii-* '

SZSTÜt&Z c,n,v,res,ãO( na

l.ini Ya_s:

ilto, snmluvel '* ti- t'»»|-
to flltlll'0. CStltÇHO <1« S.
tlioiís, í.iiilui Aiwlli«r. I»t ...a"
«rem iilu «* v>'ltn «00 réis, ça- j 

*^y,;'xi,j.-,.::.i

i-i-iptoi-io em frente 11 estiiÇKi)

miim.lo a lliii electrica, bom quintal,
iodo luiir.ido, çradil c portão <.c fer-
ro cm rua calcada 11 parallcpipedos,
perto da tstnciio Ae Todos os San-
los; bo'iilc- á porto ; trat:

ila- i je--'-- Honifaeio 11, Si, um
proprietário;

se na rui
t; ,.;i. com
50;.' N) M

(,T :I105) X

predio*, bcai

NICTHEROY

«riiiii(!;u;óc-> r«iu
a-l"-)•*.„

; \.S|. ora Caí

íiiiiilifi. «'lia-" 
"1..r.-r-ssam

1:1:11
(4-t1

cbílV:
. -0.

buudcs '_<•
_ .NDlvrlE um predio com cinco-' - ¦¦  sahs, bom noiiit.nl-

l) íl! coiiccllo.

¦:.dil

nor ;•' . iu .'•".'•" - ¦
nn rua da ijuilanda it.

tiorlíivcí ca
-.1 1 c trat

10 M

» I U0A.S15 a nova çasn 11' 1
„*v Dr. Dinsdi, Cru- (Mever). »J"

1, às 1 i.uaitos. com .banheiro Ae Au-
,,.;,o e iiiiiiiersiio, co.-inlui. uuarto --•a.

. ,1 ¦ i*-«/ i".** cicctricii, 11 '»•"
.„*¦ V ,.í!:!; V?,,i„ ,. valide niiiniai;

!|. chaves 
"no 

íi- LI '* ¦"¦¦' olasa lhões

> quartos, duas
.'¦• iv _r.fi:.. nor 18:000$, em ma perto
l*,J,)[tóo! dc mar. em lcamliyi mior-

Vm;".^ríõ,bT'':,:a a easa d'., dis- j JJ»* 
»,™ ^a^u^iu . .

Atnida do Çapenl.;., ^! 
' J*: 

" 
.. .1——anil; níornuuocs pelo t-.u ¦.«... ,^1— 

Central. i_r.r_:i—

AM. 
D-EM-SH vanos prcJio-

1 localisados, para renda o>|
ia própria; tt-.rçoos P--
u reveiiUiií s.tioa, •
.icultas ou nuilta-, cot
ua tio •"*osn£Í2-.Í_-_.'-'.--

A'ENDE-SU nma c.is
V los, -• _as. ca'a<]

Ji:, própria; teirçaos rara cousln«ao
ou revenda; idioi. .^¦'^^'S

loja. (4 ..-O J

TIo cl-aiet da 1
. rca Cavalcante :i. 17. com 2

saias, :: (.unos, cutiirha c terrero
cercado, perto do irem c lioiid?. qua-
-i ii porta (Estação da Piedade);
trata-se com Mourão, rua Tlieoplulo
Ottoni 17-. Teleph. -|irS, -Norte;
me-.adc i vista e . resto a presta-
(.-.cs.. (..ijoüMF

iiypoi.it' ra

TT-p.MJE-SM per 2:500$ 11111 torro-
\ no com nrvores.íriitiierns, mcUiii-

do 22 metros dc frente, pur 100 (le
fundos; com (luas casinha . que ren-
dem 35$; ver e iratar na ruu Uotttor
iBcrnnrdino ,-;, Jacarépai,"-'-- Ipuiu
rlc .100. (-105'i N21

VJíNDÜ-Sli 
noi- ti.-ooo.eoo, um pre-

dio novo,coai duas salas, dois quar-
ns c. rozinlia, tanque, \V. «'. c ngua
t!ie.-,!iad,i; vtr c Iratar com o pro-
prictario; na rua 1-uraii 11. r> cr.i
Oiiiiiiiuo Dociiyuva, ires minutos, para
o bonde o trem. (45-'«>N) I

AC. 
rapa/, soll-.iro. aluga-se en

casa de duas pessoas, iiidc|ien
dentes, com cltctricidaile, 11111 nuisiu.
fica coinuiedo, rua do Matcoso -17, .
sobrado (casa do iiiaí.iino asseio).

(5264 s) -M i

' V'GR-iTES - Pessoas liabilltadas
A e nom rcl.-.còco, poderão cunhar
com fiiciUàndc ••:« '¦ o 8 mil reis dia- ]
rio--. Iiifoima<:*ie.i, 11 rua dos Anilrn--\
das 11, t-, i" niidãr, il.m o as 10 da
ma. fi. 1'onvciu tr.iiibeai ns scnlinius
c scnhorltíis, (3-01 .J

ao ««no. sou
ic loca1 e 1:0

r.utia, temos ordens para emprestar
aos srs. proprietários. J. «.'• Uar::
rua da Quitanda, Cl, leiterui.

t.tS.o S) J

Jl. feiniíino, no Curso Proucdeúíi-
:o; rua do Quiianda li, -o. Apeu.is
-o paira a jóia.  ¦'¦'. Ú-.'"¦"'...

*%,fOVEIS — Descia comprar; ven-
i»_L der, trocar ou reíonuar os seus
moveis, oti colchões, não .leve fazer,
sem piimeiro ver o sorlliueuio e os
j.rcços da colchoaria do Povo, que «
no* suburbios; o casa nuus complç-
ia uesic Kcncro c garante conip.l'i
eom as niclliores c-.i.-as do ceutroj
l''aliti,-a e deposilo á ruo -:.| de .Maio
11. s"í — Sampaio. Teleph. \1lu1 iij
ijí>_ 

'— 
.M. Costa e Sá, .,;(iQ57-O . ,

.. Modista parüculnr cen-
íecciono vestidos por qualtjlict.

fir-iiino. Preços módicos; rira \\tiU
cesláo 97. esquina da rua Mu_.-u:!i.ç.i
Couto. CM-i S) _

IP"

UTERÕ-ÕVÁRIOS E ANNEXOS
O T0IITHV01.0IA «le AHi-eilo «lu Carvalho, 6 «le clfeilo

sejuro .« ema «Ias moléstias desses orgâos-lnflamn.^
-Oes, ei.i'1-i.iientos uk.hI.is ou «lii-onicos. A' ven.la em to-

._ , I ..•n.a.ias do llio e «los listados. l)e„osila.-...s :

\ fiedo de Canalho & C — Uua 1" do Marjo ». 10.

do -.osatin i_J, "'¦¦':-...'jl_:'_.*_...-í- "fTKNlH, lompra e liypoilicra nc
T7,. " " 

.-.., ¦! líuar V predio: c terrenos, e"'n todos 03
¦ENDE-SU. uma 0;«J ™g'n?.,;..' bairrim desta eapit.1; pura pessoa-[de
1114. . sa.aSi covtinii-ii o.i..i._''j t,,.„, „,,.... o,.-».*,»-.-* ú run «e;io;. A:rM
_í_'co:„ iigmi.e luz, «M**-^» '. ^ &.".!. -!.-'-» _ C ^3.7 N1IM
i, iardim na frente c grande ci J-, -" fc

VENDA DIVERSAS

VPAUTAMENTO- 
Senliora de tra-

lurtiêiit.) eiieimtra apoiciito-bcm
mobilado, cm jardim o independente,
excellente pensão: picco moilico; a
rua Dom Carlos I 11. 3P._Catleic._

(4804 S) R

rifa de uma espingarda para. ca- I

DINHEIRO 
-- Itáse .sob hypolbe-1

cas dc predios e terreno?, qual- j
(iiicr logar, juros 10 o i-V. t'.«}-
presliiuos sobre cnuçoc.s, de juros.-de
apólices, aci.ões, alugueis de predios,
-iilue inventários, 11 herdeiros, clc.
Compram-se e vcndeni-se prédios c
errenos. 1'raiar cnm - - '¦¦"• ' ' '

MME. 
Clara Cotidcre

pcdicira, inas.B_ls.lii ijjiloni
Mniilçur-,'

Sul.
. . Clemente 11. 105.

Vae a domicilio. 1
Tel.
193

ril-FERBCE-Sl.. a fumilia que sug»
\J para o Pará .uma inoea norlt.la,
de inteira confiança, como ama, ... •i

idcira ou outro qualquer ser, '
,tr'„'a de uma" c.mn_ar.l_ para, cu- | •,"","', ,"-,:d,. ,8l sob. (5053 S)-M rumadcira ou oulro qu.iiqocr «.-..;.-,-

j\—, -cmn on (.•¦¦-lios. a cxtrair-'se "'a «o iio.,.^j «... ]li)is ..|1)(, 1(lv.,ri eng0Unnar o cozmlia.j
no .'tíiu .:;. fren transferida paru o .--..:...."T " .... ~ '"- -0,l!03 bem. üá referencias de sua coi-.du-
d,a dol, dc dezembro de-,,^ . 

| D^'^^ 
^,io,^ |?^^^^i

IMPOTÊNCIA í

latim
¦lado, jar  ,, . .
reno com Ka luiUciro
lavaRcm de rottpn
cercado a muro. fogão 

prego de occasaio. liam-
_ Roberto Silva 23. Kainos.

(4641 M )

liinquo p.
O terreno c.1.1

pia un sala

de jantar,
se ua rua

"\7i\N!.IvSIÍ de pessoa qne se reira
V r.s utensílios de botequim e dois

l.illiarc-, cnm os pertences, bagatela,
cai.va rcgislradora e 1110 varejo para
cigarros e i.iiilr.s bebidas, tudo cm
bom estudo, pelo pre.o de --:oo.; vet
c tratar r.a rua da Estação, 11. 30. 
Penha, li' pecliiiicha. '. -0O1I ijn-y^..-y.

i li-RüVKfTI-.M u occasiãoll!
_T.»lai:ielilBa_ Hinücr, pura. bordar,
oara posponlar calcado, liquida-se o'10S, 

-'"í, 405. S.í utó 300?. orfiçina
paia eoiwcriar (pinlqucr tnacluna.
Serra. Praça Republica, 105.

- o | Hoigcs.

,,., | 
*\. 1'XIH'--. uni"' ¦ V rendem ?.:roo$ por :11111o
ClariíiHUulj
caí-latlo.

el::llet
*i«.l* ii

iMciio 11.

.;:. 1.'.

|fl_flD_riTir_lf_IA dii-üa-so á caixa do Correio
l_H_rl_ I ti»Wi-l VJ47 __ )!i0 ae Janeiro —

Knviando o nome, residência e o sello para resposta.—
CHIS.. I..ÍPH-A K UAIIAXIIDA — ÍIHATIS.

.En-
i.,V-i X) J

4 DEANTA-SE dinheiro, .mira liy-
A poil.c-ns, anliclitesis, custeio de
obras, por notas proniissoiiao, paru
extincciio !e usofruto c subrogações.
IJcscmiliiui.se jiuos de apólices mcs-

o ónln e para tudo ciuc
Ouvidor 'ÍS, sob.,

(4IÍJ5 S) .1lin Moiciiv.

.JVOCAilOSa,j^:
cada uma, no i'
nos Ai-.es ::• 11 =
Gouçalvcs Dias.

i I.COUI, .. gr-os, ?oo
.rltro e jj ilrsuueetailo,

-. Alugiim-se duas
icriptono-ti vor ;o$
lindar da :ua Uno-

DINHEIRO 
rápido sol. Iiypotfuecas,

_ó negócios sérios; ua,rua Duc-
nos Aires 11. :oS, d_i 1-' ás 18 liH-
ras. 17. f=) -xr

iÃOHJIITORIoã — Alugam-se 2
U-arejados, com tod.is as eomnio-
iiiilfldcs para pessoa do comuieroio,
perto dc bmílios demar, raa Ei-rreira
11 Vianna Si — Cattete, Teleplicmc
4080 Central. (4»U ." ""-

l.MODUAlíDO V. RAMOS, eom
Ji<__ri|itoi-io _ie eom pras,
vendas « liyin.thi.cas do iire-
«lios, mudou-se para á rua de

m itenle a praça . fl .15> ,,.,,,, y_ .1645.
Vil (.1 l«õ£) S

é;s o o- 
roo ré.-, l.->N'i'AlíREi;A.SK

.T'i. .UE-SE junto a cstnc.o (.11-1- |
V tino II.K-avuva, um preilio com 1 '|'eVl'OIÍ«>

por 5:00"*: irata-sa
¦li rua I rcSi::l.

yKM.K-sro por i=2#^V^=:^ «; ],7;.f_^;^Vr-,S
> 1111111 casa nova, etilll.,. UOIS I -, .,„ ^XTIGAI,, do dr._.Mãéhado, j ferragens.-; e lintns: na íua1 «Ia: Jl.au

(limito

ihuttu t«'

_i salas e «.o/illlin. I o melhor remédio da actualidade pa-1 
"-mordia •'

13 de frçille Í>«U' 50;':' curar a sypliilis e o rliçuiiiatisnío,,1 veKo.
de litiidos; logar alio o sim-j -• j \ os' i-í. toj:i:s

«.!j Colo*
)Í4 O) J

v^t-%'T^^ãi^ Compra e venda de prédios ^ így|£^£^ l ^, * .,,,i„,r«,«.«,,, y™ScTv^ ^ .* \ a So ^ ,e' fe-'---'- ,^^-i e terrenos v^w^^'^-^ %í.h "l-"-
-____. "T^iilehuõ * «BI»™» U '_r.u; "n._iàd- -. metro. de. T,.ltl.-. «'OU. O W. Uar.l.ald. ft Comp. ... .NJ K ~" --„.,..,, 

.
4.r,UC.,\-SI-, na.çsawo do Riae M^e __ ~:--;~;r'7 ~27T\~v'-_.. «nte por .05 dc fundes, com irante mt„,11L.„H,t, na liicsimi, ml no , Y. Fv*T,|7: ."•" n"b_n"" ^o~7\^:Z\ J7\. «rue.cia me

f>,°;.i'a.|a 50 
B"t3nfoS-rt.íN.a 

Yfl'; _í »* S"" r!:» 'llV-;S rr'5' -l,ra..-í?«sa' èo ÜÕorVClb «In 31lll.l.it" (Ofílcl- j \ R ter,' «a dito 
"'__ 

l.oiiis.!,: ! .-avallos. doublc-;.:-

:J)RU-^ S,_^n_%»l_d,1V ,0. . .toe ífi_TÊ^-p^oT?ooS,ivr,:e(Us. | Riachuelo 423, .sobrado ,_,4,0)R, 
^r^^ 

-
__i_-__::^_ -i^i^ __r_S_SS55ft:--.íaSSfa.-^!^-^ 1 TW^_^5K__*ÍSS_1 -____**-!: fe^F__SK

. - VcikÍcih se
iv„;i. miilcriaeá,

em qualquer

ar.cr, .( ma- j
ioda íi i

comincr* i

Esteiilidade,
X'eur_Uiciil:i,

Ksperinatorrliéa.
Cura certa, radical c rápida
Clinica clcctro-iii_ica, espe-
ciai do
Dr. Caetano Joviue

das Faculdades dc -Icdicinil
de Xanolcs c Uio dc Janeiro
Dus 9 ás II c das -' as ...

Largo da Carioca 11. 10
sobrado

ida
5140 S) I j

-4 S) M

•220 Illl.ll 1.1 IM Ht> "ÇOmH',10 DA >1AJ.-IA"

: súbito c com

rasáni-o... «" v_ contpart

ado! K

ctuliusras.nio, exclamou:

cer uo ir-bmial

..- Uobérto
811.1 COllfttllH,- á J-'*

diiiposs-vel!
íTórquç ncRaria die agora a

àsst.n sttccetk-sse.
. ua de acrcditar-iw-.
io (.'urinei 1
.1 cm casa do nieJic'). hstava

les o'rlic.i'_. Tudo ne'.'l- ut-

íí [icou acabruiiíiado. Mas, '¦'
_ Ma» I.cnufort é iir.iac.nte!
-- líntrctiui-o --«- pre-'---- a°l

ÚÜ '._- 
ílolwrto titiaca o iulçar.. culpai

hctr.iMu. Vdorar.i o I>ac :
r*n-a? Nn. seria itaiural ijãt

_- Kõlicrto e um espirito recto e .rio... 1
... Ahi meti íiUto. Dcsçio .'cm «1
Xo tlia sejíuititc do tarde -.-brri

pallitlo, tiitlia emmacrccitio ¦* itpr._u..a\a _-aiiu«.»
llk;i:4^:Í_:1Í;rur_Í^.iK*^_ Mod.ta ap;

dcPf,:a o orimeira v. nu. tornavatii a ver-_ depois do dr.ui,a da Lagoa

.a^oW-Nemitainer..^
Kobcrto disse a .\U-.n.o!iin.t.
_ A unica eoasolacão que posso, .

uro iirtta-ii!-, ''¦•' »oinc
uti .1 tal casamento

\rKXDUM-SH tres casinhas, junta:
V on separadas, a _ contos cada

una, entre a i'"ii:i e t-amoo de _o
tln-islovãd. Kciiebciii-se offertas ra-
eoiivcU para as ti cs. inua-se ;:a

.1. S. Christovãn it. o--, com opraln
(.Manoc' rua Ainelhi, oi.

(.1=11 XI 1

da

... Ve .ci
iiincricaiiot

com
¦ ic .,0

7 pes- _1'nula Mattos-I -

cor-respoiidencin ue
i.íjicj. l_irtus nesta
Alilu Moacyr.

|-.S__Í.TU-__AO
Ji iiiesmo ínethodo do. prolesâor
Tavares da Costa, o pi ou -'vr /'¦.rio rires, dn Escola, Muni. ipal de
Apcrfci.omiieiito. lccciona a, rua Ijr.
Maia Lacerda n. 6?. Estacio de bu.
Aula- diurnas c noctutiias. Preços
módicos. -5'3= S) J

O 
ESPIRITISMO XA INI'AN-
CIA; 1 vol. -$->i>o; venJa n.ií

tivrarias Alves e Ganiicr. i.*oS S) H

inere-iãil-pelblQU^pra^ cliristolle3 e m.r.s
obra, mesmo

usa-Jo-*, coiupra-se ;:. joallicria Ánilo-
riulias, rua Uruguayana i"|.

(415O S) S

usio _
13RI.ÇISA-S1S 

dc uma boa pcus.. (i-itni-iüü, ua íua Camerino n. $,IMiarmnciii. (.3350 .1

dniidò apezar da --r:se a ma-
.tr.ica relida dci.ls:oo-S annuaes;
inferinii-se i rua '"f?" . "¦ "'-

<!" í0'nra 5dC,,_ 
Í!_i(h'. -". kcJo í, ivUeo-.*_K:ua Lins de Vasconeellos

paraüeünii-cJos-Jl-;.')':'jf ^.;'i'"f 
«^ 

TT.HNUli.SEi á rua Dr, Silva Ra-
Irica dando "!¦.'¦'•;-...¦',.:.-'-...'l„„'T. | \ bello 1.15, em Todos o» .amo?,

im ni__niíico p!ai!o--JÍauol:i, novissi-
.. \' 1 . 'mo, por preço iazoavel. V4'-J.. .'

1 0.1 caria, .iu s., ."• .'.,• ^| _'
.tT.hi.- "Mi '-«n -. e-s-i dc 50'ida ; _____!_. I .***liNDK-..H. uma macliin-.i uholográ-
V^onlmfeão 

"¦ 
nodí™, t„, 

''dois 
^J^^T^TJ: ^ . .«H_; P.; | ^^^1 \Í^„.l'_%-. ( -? 

C 
M) O

.-aarlos, duas snlns,. cozinh., w. -'.. , \'_,, ,.. .f.-,,,.,],, de novo. com por. o -na .-'..i -"!""":' "'___;_. 
..'...."habitavel, eoiisir-.u.lo cai 

^r1.;::' ;J_ ¦ V. |. DK-SE um bom piano, dei.u-
"'='¦•_. nr*'M.„_.1- ,-..,-se n'V" liraía' > tor friucc., com po.:co u-o, bar:.;
K.-de!_- -.]' aU^.a£-,-ubVrdr.i|'tissimo, de parliçular; „a _,_ Jrçj
,\s''i7 horas.' . »«» -s) J ,'*1

r.:a 'nua- .Mattos ^x-IXA-HK as scicacias »--•'¦¦; ¦pilEl-AltATOKi.,_, Sêola Xor-
5. (jo--;... Kl Ju e rfalim..... " -ioo. de^a.an J-» „,_, c co„curíoi. N-„ Curs0 ,.r0.._. --_-—•!„_,. mais difiicil ovo seja, !.">• lr-V ,,..tático — Ur. Washin ,t.,:i Car-

, . . Conslhos gratuitos— ub_l||03 *:icnf.ii_» c gprantiilo-- ....
e cabello, lia perfeição. 

*ru- fupcrtiuo 11. 7- estação
.-ira seio-, Cou.; t|u0 l|ÜL-avuva, Alicnilc-ie todo
da tarde. M:i:c.:j;?- c cratüdos cs Estado?sulliis  ...

ET.SA, rua i.iv.iic.s IJa
lattcie (.1 dois p^üos dr

1 
í.'-!ii'' ! *'•'** ri!;i ^A Quitanda, 2», Taxa joÇ¦ ' '¦' (Hcnsacsi Ha aulas particulares.

i.i.-.oo S) J.
II. dl,

rua llttitil
iSS) f

-) J' ; TJ-UXSAO de 1" orlem, cita parti-* 
\ X, -ali-.r, pjcparaüa com toucinhot

.., duas f;..:!?. cozinim» \v
acua com abunilnucia. Dislanle
e'.ir..-.',o ; inintitos. Preço de,ocea-
sião, .i:c.o.>«; rua Miguel herrcnii ::.
105, esiiuimi (Ia Viuva Garcia, esta-
.¦.',:. Ramos. t30_6 X)J

na saia

\7*BN 
Dli-SI' o preilio

;es d.. Crua :i. 1S7
ires quarlos; éspaçosi
loilof* ob tònfòrtõs u:i
nu c Rrande lerreno.
inrsria roa. ii. IJ".

In rua l.o-
Meyer, com

espaço:, sul:.' dc *.i.ii:ir,

A .

Lisboa). _I|S. t-il-Xi-KXHEIUO.. .-- Aliigani-se ,.-,„ e -'^ -ua _, ai;me_ie ,..
j- ———-—-—r- _i salas para escriptorio, ura .uc- „ , f.toi í Si I

/.\.A ¦- Prccisa-íc para fawiba de.| „„ A;.e. ,,. llS, ,u a,.,|.r. nu írcn- _i__.'__^ ___-•
V.' tratamento, _ ¦•u.oie.iii.is, (• oan-; t,. 6 pr_„ Gonçalves Dias. por ;o$ -IÍK'1.K;V-RK frllllcais M,écinliste ei
do optima imiiça. '.,¦ -una nova ;•_,!., uma; tr.iu.-_. ::., loja. o) x' )nltioiejl. )ar-Q d;l Cnúoal ,-

.-o, sobrado. (434. 10

i.;__.t*l

et
pratioten; Jargq

ob. c rua JJ. Carolina, ?$ — Bu
1541 . S

rc-.orniada, com sei .  ... 
sc-.e nuartos c ns demais dependen- i ¦-.... i.ri.OKIOS - • Al^air-sc 'luas ",'.:'•.'
cias, com jardim na frente e bomlf^ M,„3 ,,or ;c$ caJa v.ma uo ." ] 

'-"»'•

quifílal, --" .centro .1 . teireno, ,nos | , .-, ,..., ]lUc.i.._ ^ Aires ... t.iS, "f,Tv_ÃÕ 
MONTEIRObairros do Tijuca ou R.o Comprido; cn, frc„t_ á praça Gonçalves Dia'. ! !-¦•-'-•_'-' ->iu.mi..ku

cartas paru i\.¦(.'-, ¦; f-""0 .'!;,.,=°! Trata-se r.a loja ¦*¦'¦'"-
,,, escriptorio desta fotta, Aluauc11
até .1. . joo. t-t .8 S' .'-j V.M1 _KSTIMOS — Iiizcm-se \

E' d
c. | __. melhor no genero c lambem for-.
__ r.cce a domicilio; llo:r.:io 105, V>.

(319 £j 1<

____ki|
a rua Im-

:ontcr
'.-.-.ir na lior c\ ilcsgra.a «ltn*

jpttiiluv ao 1. cu ca-
e meu oao, .ue a

do amor (|tic wnho por.Mo-
... c scf-ei iclii.

TTENDE SE o predio da*( .perial 11. 104, Meycr; trata-se 1
com o sr. faria, á rua frimeiro dc
Março 11. S: i Balico 'Comnierci:il". i

imiina

•111)10 i|'.I
tuhii ttiãe

, \.c uno iiódcs
liavui-'.

samento com
amou tanto, como sauc,
«.lesta. í\ue tttto sc op.i
tnÍt?a^ 

_"e'X." V,,,UÍ;i,:H0 tnte pele ha iá„,ú:o
.„ . '¦ v . •••lcincailo... Aluitiii «Ua* antes da mono dc sei pae,
c„ , >*a»«J«.^ 

,,,, ,,u..í. , bonwni que amai. mio
le... visto qne (lucres morrer.

verdadi ? ptrt;uiitoit Roberto
verdade r.suondèn Marcellina liprroriz

^nX fetó™ «'íp^ti^1- S_aS_ _. -fos.
!>°-p- u. „_-_ di_ elle que ¦•¦ vida ia nâo rra possível para min..

, 
"¦' •'•' ..t".''—-. -.à-" . 'na proniessa. sra. [.anjwn, recebo-a como

ilepots da morit u«. '"*''." ;, - •'•.-.. ir- .-l':c o _aii_ue c recebo o
ir.il doente que ' .-•-¦.. ¦••

TTKXDK-SH, por pieço de oceasião,
V o ii'.-£.t;íi«*_ terreno ti.i r;va Ja-

cintlio 11. Ss, Meycr; r.a rua Ma-
ehado Coelho, ro. w.i 1 > ¦'•) --

\*"'EN].i;-,.E inu
V eonioitavel preií

;'t c3taçân ilo Meyt
ami»1as iníorinaçues,
picio :.;:. loja.

OS IHVSSIVHS
s.-. r .. 11.

..;:al. .•:• rctribiiiçãoi 0.5 ir.il. .

A tocloi
os que suf-
fiem de
«111 a 1 q.u e r
moléstia cs-
ta socieda-
de cu'''a-

curar-sc. EX-
viliM i_ro COHRKIO, em carta fechada — íioaie, morada,
S5_pto._s" 011 iiiaiiifcstaçõcsJda moléstia.- e seüo para a rc-
,' .... ..•;,. receberão _a volta do Correio. Canas aos I"\VI-
S1VEÍ3 — ^-^ do (-'0!"-'-icl- . .•

TT.KXl ,-SK a
V répaguH) á

-¦;•=;!. f lerreiit;
rlido llcnicio •¦

sEosõ, soHdo o
, mtiiío proxinio

Preço * 5*uoo$,
á rua di lios-

i.ldi.l Ni K

prffsfnçGeí c:*i Jaca?
1 Eniilia A 1 - , uma

rua Ciiu-
-1 N) .1

traia*Sij

 ....
\rPNl>_. 

.lí nor ;:5""?. i;r':a enT
'„,_ctee.-.aco:n P-'edio. estylo

moderno acua encanada, muita fruta,
1T.IHH...Í v', •'!.¦••'¦ . . . /•;*li-,[il f

ímiVAii. lira iMõtt:. -> com o p o-
p.o,c_ç5o de Olaria. Va.e.0 

^bro. Em janeiro ttm 0= ,bonde» d»
t_ha- porta.. _U_i'_____,|

Í^AflTViM-NVIE -1.1. Maria Emi- JJ__ob ilIVi.-Iltlirios, lll-L-illl_a_, T>HEDIO — A Sociedade Ediiiea-
X lia, a co Core e 1» (lo llrasil c |lvI)0t|lcl..ls ulugueis (II) |ll-«:- f . «ora Monte Predial, á rua i.-, ¦!«
i-.-i-,,. '. rnnsiiarada nclo povo comoI * . I'"11. .v. .1 "' " • .. Maio ,iS, sob., sorteia mais um, .1
. S nerit": nas Suas predl. cs, com Üio.. JtlVOS «' CnilÇItO ll«! apoll- , 21 ,le dezcmbro, entre ns pessoas qnu

irilliarcs -io vicíorias intimas e com- \ccs. l-'u/CI"l-Se Obl'US e |lllgttlll- .queiram associar-se á mesma, pd:.
merciacs: ds Esmas. familia* «io in- ;„v,i,isi-ó„ «-in llt.l-a/.íl Dura mensalidade de 5$. (.4138?).I» ,.-- -, -,- ,,;"",.,„,..,,- po-tse iliiliosto» cm iitra/.o para 1 mensalidade de 5$
»„- -r . '*it"> da ctüatlCi »¦_i..._ii<a i]u- *

! caru íem a pre ça. das -pe»»*, receber COtllO
i «aitía í:*.1
I Luiia 11.

gív.crj;

i nida K:... Itranço, casa dc ;am

,. _-ber como so combinai'
lc Santa I ('onipram-se terrenos «? pro I H casa dc familia

junto ã Ave-1 j.^ v(,,|los 0„ „ovo_. Cpill o | tete n, a8;, sobrado.
FE 

MS AO — Fornece
casa

!"l lV

íc bem feita,
r;..i do Cal-

l.i__S'S';'... 
Sj.l! sr. rarnio, rnn Koiiitii» 99,

toda a .eriedade. «;-b. _ .1 sr. -•'«»«. /.»».-•*"•""' 
"^ 

t>i;ANOS Afinam.se por «000,
:. 1- -. r"r" Sobrado, 11 us> o. I-1US) » I fT c concertam-se por preços bani-,"POM.KAlt.SE nddicioiiacs «•»*-• tissinios; chamados íi rua do Hospi«

-\Ti:.Nl.E-.E m:
> êordis cruzád:

úm bo-71 DÍiií.o ;t!'
5 ce;-o ríe liic.a

«__V .Central, o..
_~ desde n'.'-' esleiám
mão I Ministro da Viação. çom

ba- Tiicsoiiro; P'.Ç? íi:i'J
J. 

'"

¦ , . i.i1?.OKNeiOE-SE, pensão íarU e va- cio „y ;6. ]oj.. Papelaria Teixeira,'*"'*',..r d. ». ';"'i''' "r:': ;"? c '¦".' ?*,:'*' ÜC . próximo á'rua dos Andradas.:n entrada uo ... „. Av, üomc3 j.rell_ ,,,,.\ .' ( 8, sl .5
!ça u._.t.. C3-53 S) M-1 (_ A
(5toSS)R| —, _____•/ ,;.r;0 c ic inteira confia.<

du e.

É'
ngimlo-.=e a Mareelliita. ,¦izada coai a usexlrincavçl

ida.

- :-;iix;
lOiiden
seu . 

'
'.'.'ido'

sviaut

lauí qu;

:'via i> «Íí

_Nl!ll0U-5
:;,i.. liirsc U'll

meu oae.
sente nouco .1

doce e benéfico calor do sol.
lí hei:.. a-ibe as mãos. .
_¦ bem i..e alladissí .t tc

dos oli:.. , ,
Crrartlo, somurio. .'cem ¦-

_;,:,; ;>;!o scu caracter reexo. e
Roberto, dissv-Uic che
Quando quizen s re

«ara a irmã c de lhe sorrir d
Roubo i'o por au-.i:;'

¦.ornaria Roberto a voltar
Quando o nifdico <e teci

Meu querido amigo; sc
teria posto ao facto de um assmnpto mano

I oue tu iswras ainda. ^*. 
^- Qtr« «iucr.es tb.er/

."' v-0'i -r - ¦ a ta» ,t*i e'*;» s-i;
V .uartos e mais um i"r-i. dius Si-

Ias, saleta. boa coziuliii, banheiro
iiucntc " ítio. excellente varal-.da, Ra;
c electricidade. 1'reço rasoavei; ::z
rna l!..rio de McRr.iila n. rS;. Au-
«laraliy. Cliavc :-.t padaria. Tel.
Villa _9.i. '-1-1

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quítanáa - 72

 .\. pix.ro & c. —

rato. K. d S_t,A'im»'..":64. **b., J- itaciiude. ..._.^.. X»APAZ sério e de inteira «'ontisn-
(5__8 JI) O >-r— ."•'~""","*T IJIRlBUItnO — Aluga-se, em casa¦ |_fc Pl.eclso empregar-se cm cas.V

___- .—__._— / .IAI'1'.O.- ilttmos rnodeios,.a i->, ^« Jo .-..nii,a, ....,., ,,.,.,;., mobilado de ramiliu de tratameniíi, para co;it:...
rf. iXDlí-SI! mina de maiigane . V-' 13S c = .: tingem _, •'¦.¦""¦." ,,:,ra casal. Trala-sc com o sr. _- r0 0„ cozinheiro, ou outro nualqueã

» rua dc :. Vraueiseo Xavier, ---r.se a .5, .= > e C$; mme. U'>*. a ¦r-"! rJpi,im Santos, praça I..y nn..¦.:, ::a- Sç.vi.o; i:a rua Voluntários da VíJ
1.5093 -. '¦< da Carioca '¦'¦ »¦ '-ü°' **'J quello ci«bdc. J51,. 

•¦>) 
_J j ttia 11. 50—Botafogo. t.5.= S).S(

•\rEXDE-S*. am liarmonioso piano j /=íã_rPT!A_E . uualqucr nuantidade /vRA-IOEnOXIiS c Sjs .Ven- j rjotUO — Precisa-se para . negoci-i
> Pleyel, afinado em orchestra, a \\J de Jo:as vedias, coirL.ou sem .pe ^ a,.,,,,. (,_ $ „ -$, ] roçam-te J5 |j|h . kc-.ltiv0, ,,..,.1,, _¦„,„,ACENDE 

-K 'im harmonioso piaud
Plcvcli afinado etn orclicslra, ü

r.a da 
'Alfândega ::. . 1, sobrado.u'_i; °:2

sentia, as lagrimas :am-t-:is

ria. hstimava Koiu-rto,
spero i'.:e ia cau. r-l!;v-
30 falar-te.
ínio .',:v'irch« :t-.1 í __*>»

: coragem para se

.1

eu pae

ia:

Ias daqui a pouco t o i
lo qua ia ouvir?
;?a_i .^çoni^-W

jcucauo nc acaD

íaf

io s
- ;ber

\.'",Xlli;-SH mini pi-qucna cn-
y sa com varaiitlíl no lado em

(viiiii. ile tcriTim, com um
liiiilo jardim un fi-eiito e «l-.s
lailos, iiioiliiulo o tciieiio 11 ii
«lc ficnli- c 61 «lo fundos; t .111 estu -
íimii.i fnrtiii-ii «1'ii.sini o Iem
escuto; o Jardim c todo et-
mcntntUt o t«-m um lindo cn-
r-iiiiiiiiicliâo; prefin 8:000$ í
pinli- sor vista :« «ímilniiPi'
lioi'« na 111:1 (iiliuczii 7S, lin-
{¦ci-.lio «li- Dentro. _j<

¦«riiSUE-íi-: por miooo» umlimlo
V oredio uovo e lodo decorado a

oleo. com - «r-iartos, e duas . «.j
cozinha, banheiro e a.uecedo. o."Ke" 

.bra dc .•!«¦>. . ¦ ^ntr.! .d
uio, imito a cs .ao o. ";'eycr,

„.'e iini ücdiM n- 4/ 'M-'.;;-'.

1 çoe?. porus uc calha, jancii_-s
pon_s de alrhoíada. canillios e outros
materiacs; na rua . :.:.**:. n. 15; tíãf»
Chrisíovâo. i4=--i O) 1

rtiiA.iopnoxES c m. -acj
\JT deni-se de $;oo a ;,í. irocar.:
de r.-oo a c... Coninr.-.iii-se usadat.
Concertam-se grámòpaones e yen,
d.m*se a 2.? c
r.:a Urtiguavana

PrecUa*sc para
Ümpo c lucrativo,

adoría vendida só a. dinheiro, fcnd.i
muita saída aqui r.a praça; sendo _

taml.em Iem. uni".

_1.'.R!(JÍ_ DE. VIslTA.
\ ; i„ us. IJuir.es n. 60
luria Osç=r __._Sl';l__t__

unia boa vacca dc par- | —— *""_.. '.',¦ 
-.-

gitima lourina, dando I pOill,.R.V£E .'1 
¦¦*¦«,- *r

muito leite, vende-se bar.-.-, para .des- j Vy de joi.-.s, vei--i=, .>

_ I-rrYFOT—ECAS na cid_o o sub
,',;' i li Tbioi, grandes ou pciliiená:

h.ro niodicó; lia

f.T.-./sVS próprio caixa; tambem tem iimi^
_;-__.'__. I marca registrad. de grandes lucros .|

üanmtc-se bon retirada. Cartã-s nes*
te jornal, a H. F. C. u.-oj S) *>.

50 S) S : .¦"¦"¦."."¦í

VrdvNDE-SI* 
uma boa vc:-a

ticular. legitima wuri-.-.a,
Informa, po SO' 

i
seu

quantidade
om ou sem pc-

elas

o •-. Pimen-
sai-r..dn. . , , .
r .-•¦' • c*. t a nüaiHieüo ue'.1-- 1 . J ,.,„ l-.l. \fn_.1,

ua co.larinlioí, punhos c t.c.k
oupas, para n ul..i 4

Jeria Modelo", não tem rivnl eml
¦.Dtrc. eu.oiiini.dos, bi_tin.ueamenlq

TTBXliK-Sli nm hom predio. na rua
> .nsci-.i n- S"- '-í1'00 dms inar-

t_> diiaa sa'

Kcup.. lo.af.1 :ra:a-se na rua Mari_ «Iras A, .^:.hf-'c- J^or 
e ..i;;'^-1" 

-|JY1-ij 1III-.. AS sob prédios, a JJ- ^ f 
». 

m.._a ,,_,.ir e !c.6:(
i, D_rros.n.C4:, com d. Eloripei do Monte d« Socio-ro pa «.« «™'. xj. r05 módicos; uo, A.tamleBa. i* ; .. do.,ic;iio. Tclcphoiie Sul, 570.
Coraio Cardoso. «•»«i_l '" R na rui «•.:!- ;,Ç-', ..•¦„;;•'¦,••,-,•. andar, : ss 6, r.,_? m m rf

T-TEMOEM-SE harato, sr!S_..*es, !____„_! I MrOTLM. IA - ,i.u:.5í cora. na ^ ptoriòs por 70$, no 1» andar da'
V moreis, pianos, etc. -- i.oaipia- : T _.". -*.,'.-..i ... _b me- -*- -"?'" 'I- c"'-''--'-'-. '''.meljo ve- -^ 

Buenos Aires n. 11S, cni írennl
-e tCKlu a a-Hdade ae, moveis e ar- / iOi.I.E_hj "* '?'."''• «_;V M_ric K"la!- v,ndo u0 "~': ¦'' ." .' "''f-l .;':?," á praça Gonçalves Dios; irata-sc c-n
mtçõesi rua 00 Hospício ios. | 1.7 oio.i .:-'--¦, '-o..>.« ?•,•¦'••;**• .. ,„ cout;a-_ na rua ue ftanio t-li-itto j,.¦ ,,í,

(4634 Sl Jl Lemos, nm du Assemu._ n. 3'- '. n, n,, (:..- SI R _—. -»t

"VT.EXílli _'
> cepo de

Cid-de Sov»
I.cc

UTE ü" 
' 

Toda, as moléstia. : titerina,-. são c;™dai con. Oj i^Sto"" .^ .V. V'Sf __ _^
J| uio do ULIXIB. ".PAS DAMAS, do dr Rodrigues dencias,^n»«»». -» 

^io,- -^«Mj^^V' „X'-Í&W Tft^H

¦1 .;"¦_,.,.-¦/__:.- «ii*

- ______.«í-ví-SJSfí. i_ .."-¦•vi.t_f.. ¦ ¦ .• ._*¦ -jè.-*/.;
5 M_
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TENDINHA 
_ Traspasia.se ou ad-

mitte-se um sócio; para informa,
eõcs, rua S. José o. 50, typçwra-
.hia. (50.0 P. J

ÜM 
rapaz estrangeiro deseja alu-

gar um quarto bem mobilado, em
rasa de família, onde não liaje ou*
Iro, hospedes. Escrever p; f. a Hedy
Adcn, nesta folho. (4545 S) S
"JTM cn-ne.ocionte desla praça, dan-
U do oa melhores informações de.

eua conJucta c fiador, ofíerece-se
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thesouro: e rrefei-
tura. Cat ti, nesta redacçâo, a CA,
V (S '-"")

Ü1IA 
moço recentemente viuva, de-

seja collocação em casa dc fa-
milia, como dama dc companliia, sa-
liendo coser, recados á rua Pereira
de Almeida n. 78, Mattoso,

(5158 S) J

PARTEIRA-

'\ri'N-l''I'.-SI* um bom e bonito pia.
V nn de grande modelo, trance*

.......tii-siiuo, de parlknjar Avenida
.Passos 11. 30, loja de electricidade.

(53CO J) O

AVIGULTURA
¦A (HOCAI-EIItA " Triomplie- "

desafia qualtiuer oiitih, tnm-
bem se vende a prestações; d rua
1'ndre Migueliríò (ant. Floresta) n.
_7 _ Catumby. (4983 S) J

OVOS 
tle raça Plymouth Rock

vendem-se dc rcprodttctoros pre-
rntatlos, a 10$ a dúzia; trocam-se os
claros; assim como ovos frescos ga-
nn-idos a i$5ot) a tlti2Ía; entreja-
ac a domicilio. CaminJio de Itararé
,17o -- Cascadura. (3<Í-S S) R

-Mme.
Franclaca

Rei., diplo.
mada pela
F. de M

de Boston, faz apparccer a menstrua-
ção por processo scíentifico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trato de doen-
ça3 do utero; rua General Câmara
n. rio, Tel, n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. CS 197»)

e molcsti..
de mulher 3
DR. H. J'

ANDRADA cura corrimentoi. hemor
rltagias ,e susponsões; de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo apparccer o incommo.
do sem provocar hemorrhaRÍa, tendo
como enfermeira mme. JOSEPHINAC.AI.UNDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes em pensão. Consultório e reai-
dencia: rua do Lavradio 11. 111, so-brado. 08-4 S) J

PARTCS

> CORREIO PA MANHA — Segnnda-felr^, 27 de Novembro dê IW

MME. JOSEPHINA

SYPHILIS
Continua a

morar na
rua da Al-

fandega
(R 478Í)

e suas conse-
quencia». Cura
radical, injecções

completamente
INDOLORES,

Assembléa n. si. d.-,. ",, t. .o »__
ho*i^^^fiiP^

fartes

PARTEIRA Mme. Maria
Josepha, di-

_ plomada pela
faculdade dc .Medicina de Madrid,
trata de todag as doenças das senho-
ra* e fax onparecer o incornmodo, por
processo scíentifico e sem dor nem
o menor perigo para a uaude, tn-
talhos garantidos e preços ao elean-
ce de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone n. 3642, Central, con-
saltas grátis. Km frente ao theatro¦Republica. (3321 S) M

OVOSgallinhas. puro
frescos ?$oòd a dúzia, t de

sangue 0rpin_j-
tin pretas, brancas, plymouth, cari-
jó; Uruguayana 57, loja. (saSOSlM-V

PliOVA 
publica da chocadeira —

"Triomphc". Póde-sc trazer ovos
marcados ate 6 dia 27; rua Padre
(Miguclino (.ant. Floresta) n. 77 —
Catumby. (-19»' V) S

\T"I'.\'I»KM-S'K 
á rua liaddock lio-

bo, .(i?, canários dtfc raça 'fran-
ceza, e um cão l;ox Tcrrier,
pintas marrou.

com
(47C30)R-.»

V7MM)i;.\l-Sli 
ovos das raças I'ly-

molitíi branco c carijó, a 8$ooo
a dúzia; reproduetores Kliotl Island
e Plymouth branco e gallinhas can-
jó«; rua itapiru' =73, chalet u 3-

(5261 V) M

YENDA 
DE HvSTAS — Bons ca-

saes e ternos tle gallinhas dns me-
lliorcs raças, franRos e pintoi bem
desenvolvidos, ovos rara reproducçao,
tudo muilo cm conta, vende-se nu
Ascurra Hasse Orar. 55, Janeira do
lAscurra, Anuas Férreas. _cl. 54'».
<'cnlral. I11c1111lbe.se do despachar
liara o interior qualquer pedido de
oves ou ovos, e entrega a ilnnueilio
nesta capital. (4i.s-v'S

MÉDICOS
Dr. Alvino Aguiar

Especialista cm moléstia dc
estômago, rins e pulmões,
Tratamento das anemias, de-
paupcranieiito nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
5; teleph. 2.271. C, Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torres r7. Teleph.
4.263 Central.

onsuitas grátis ¦Pelo
dr.
Luiz
de
imá

de Medi.
operador

ílitteiicnurr, da Faculdade
cina da Hahia, medico c
èa\içr. aHsra rui

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,nariz e doenças ner-

vosas.
Todo*; 09 Uiiis, das 3 ;'ts fi horas

da -tarde. Rua Hodrigò Silva n; 20,
i° avidar (entre Assembléa e Sete de
Setembro)' Consultório perfeitamente

atiparelhíiGo com todo o material pre*.
ciso pari'os exames c os tratamentos
constautei dessas csuccinlidadcs.

(3813 .1)

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis jj^ ifi:
tencourti párteiro, cura os tumores
dos seios c do ventre, as moles tias
das vias urinarias c genitaes tin mu*
3!icr, as metrites, os corri mentos iiíc-
finos c vaginaes e regulariza a meus-
tniaçüo por processo seu, Applleit o
(,oó c (ji.|, eom ou sem inje.:cSú. e
esta sem dôr trata o diabetes,
licmia (ijucbrauura) sem operação,
fonsultnrio per [ei lamente ãjípãrcHia:
do; rua Rodrigo Siivan. 26, esqui-
na díi rua da Assembléa, das n ás
a da (ardei, Teleplione 2511; residen*
cia á rua Senador Kuzcbio 342, Con
stiltas Rr.ilis. (J 3247-5

Mine. Miuglierita Solcnni Du-
liuinol, parteira, diplomada pelaReal Maternidade dc Fireuze (Ita-lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. 3129, Villa. Rua S.
Miguel n. 80, esquina da rua
Raphacl (Tijuca). 338 J

c h r onicas e
receates,
Q u e r eis íU

-«-.- car radical-mente curado em poucos dia$Flíocurae informações com o sr"ijo, que gratuitamente as offe-recc-, nao conhecendo cajo ne-
& St.1'"0'' n,a Th^"j

tra ta-se
com bre>
vidade,
mesmosem certidões, civil, 25$, e reli-gioso, 20$, em 24 horas, na formada lei, inventários e justificações,.etc, com Bruno Schegue, á ruaVisconde do Rio Branco, 32, so-brado. Todos os dias, domingose feriados. Attende-se a chama-dos a qualquer liora. Teleplione

n., 4.S42, Central'. — N. B Osnoivos que tratarem de seus pa-peis nesta casa não terão o in-commodo de ir á policia; não seconfundam — 33, (1712 J

Loterias da Cagital Fêfleral

Casamentos

Companliia de Loterlts Naoioiaes do Brasil
Eitracçõespublicas sob afteca&açao do governo

federal ds 2 U2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

Hua Visconde fle Itaborahy N, 45
HOJE HOJE j _V«i£tníaa

333-35' 345-VSf

16:000$0002o:ooo

AS PESSOAS QUÊ PRECISAM DE IODO
Doentí?r,dí«^sÍSÍAv,T^B?li£H u»' sscrofulas, sypmuíi,

i^HiJSSfS^iS0' ARTH «mSUp, etc,,, d.vai pttferlr •
liUXIÕDIUM ( *****',i ; Uu. '-• •_ V an<P-l*« 'ClnfeeíOíi " ln&«orc»iA melhor combinação de lado , pbosphoro orgahleoDEPOSITO OBSAL. WIARMACIA DRITO - rÍJas. JOSK' iie-Sio

Por 1ÇG00, cin meios Por 1$40Q-
S oo
iusí meios

Evi-
ta-seGRAVIDEZ

usan-uo as velas antiseptioas. Sãoinoiiensiv.i9, cotnniadas e de ef.feito seguro .Caixa com as ve-las 5$ooo. Pelo Correio mats 600reis. Depositário: praça Tiraden-tes n. 6i, pliaimacia Tavares.
USQ4)

A 'I.LEMAO, Inglez, Francez, e la-
¦£Mt'm, 10$ e 15$ mensaes i trata-
sc, das 2 ís 4 horas. Beco da Ca-
rioca, 18. (.tj8o J) S

INSTITUTO 
ie linguas — Inglez,

francez, portugúez, allcuião c Ia-
tini; ensino rápido, preço módico; á
rua S. Pedro n. 51, 1" andar, es-
quina da rua da Quitanda. (523íiS)M

INGLEZ, 
FRANCEZ E PORTU-

GUEZ, pelos professores: Rodger
c Henri; preço módico j rua da A)-•fálidcgã ígt), sobrado. (253 S) J

INGLEZ
mezes. I„irno tle
Vao a domicilio,

Tático, M r .
IVler : garante

ensinar cm seis
S. Francisco n.>36«
por preços módicos.

(3082 S) M

PROFESSORA 
tle piano, bandolim,

solfcjo e canto; preços módico*.
Informações, ¦ na casa Bcvilncqua, na
run do Ouvidor n. 145, com o sr.
Mario. (5.17 S)M

PROFESSORA 
conl esmerada edu-

cação recebida na Europa; conti-
nun a ensinar mesmo á noite, portu-
ruçz, francez theorico e pratíeo, ari-
thm..( geogr., Iionlado-s, ele lí. As-
sembléa. 79, e°. Vae n domicilio.

___¦___R

PROFESSORES 
— Sebastião Ar-

rudít c Francisco líolim, tlijilo-
tnnklòs pela Escola Normal dc São
Paulo, preparam candidatos á matri*
ctila, nos (íymnasios e Escola Nor-
mal, para concursos, nas repartições
publicas, etc. Aulas das 2 ás 4 bo-

da tarde, â rua Marechal Floria;
Peixoto n. 41, sob. (Si

"Pôde arroz DORA"
"Medicinal, adhcrente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio 2$S°°
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

Perolina Esmalte - ™£
que adquire e con«erva a belleza da
pelle; approvado, polo Instituto deUclleza de Parte, premiado na Ex-
posição de Milano. Preço 3$ooo Exi-iam estes preparados, á venda cm to-das as períumanos e no deposito des-le «de outros preparados, á rua 7de Setembro i3(j. (589 

S) A

Comichão dartliros, empin-
gens, eczemas,
frieiras, scrnns,
brotoejas, etc,

, ., d es a pparecem
V"?5l,,.Ç-r,íl?niI)lc*ilmel,ie co"i ontRMICURA. (Não é pomada).Vende-se cm todas as drogarias
do Rio e Nictlieroy. Deposito ge-ral: Pharmacia Acre, rua Acre,n. 38. Tel. Norte, 32C5. Preço
e?ooo.

Collocação com orde-
nado para senhora afll%
expediente commercial; 110 "Club
Parisiense" (Sociedade Rio Grande»,se de Sorteios), rua da Quitanda. 107,'" "idar. (4100 S) R

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-tica dos hospitacs tia Europa, evita
a gravidez por indicação scientitica,
sem prejudicar o organismo. Hemor-
rhngias, suspensão; clc. Residência e
cons.: rua Sete de Setembro n. 186,
sobrado, das 9 ás 11 e dc 1 tis 4.Tclcphone 1591, Central. Consultas
grátis. (5006" S) J

AGONIADA
Comliatc as doenças do utero t

dos ovados, cura a suspensão c r.s
eólicas e regulariza as regras, e\-i-
tando a licmorrhagia e os corri-
mentos. E' um remédio indispen-
savel nas loilettes das senhoras,
para curar metrites e endo-metri-
tes, sem haver necessidade da ras-
pagem utcriiia.

Deposito na Flora Medicinal
Rua de S. Pedro 11. 3?. Peçam ca-
talosos. (R 4333

APOSENTO MOBILADO
Aluga-se um frente de rua, con-

fortavcl c liygienico, em ponto so-cesado e saudável, a casal ou sc-
nhora. só; tratar á rua Lavradio
»• ____• (J 4058

Sâfibtmclo, 2 de Dezeiíá^ro
A'8 3 horas da tarde-So70 PlanaiÍ49-I'
S 0:0 0 0^0 0 0

Por 3$500, em quintos ,^p
Grande e extraordinária XÕteriaíW Natal

Snbbado S3 de Dezembro ás 3 lioras «sifiarde
_NOVO PLANO M47-1*1*0 00:0 00&00 0

Por 56$000 em octogesimos a 700 rs,
premfos 

mii0rtant0 P-ono. além do proraio maior, distribua o utros
ãe 100:000$, 30;000$, 10:000$. S:000$,

âtOOOiS,. 1:000$ o 480aOOO
Os pedidos do bilhetes do interior devem ser acompa-nlindos do mais 700 rs. par» o porte do Correio c dirigidos

i0VBcnt08 B(*raes NAZARUXII « C, KUA DO OÜVIDOK
?.'.?.' CAIXA N* S-T. Xolcgi LUftVEIi j c na easa P. GUI-MAI.AKS, KUA Do KOSAUIO 71, esquina do beeo das Cau.eellns — Caixa do Correio n. 1.373.

IODURETO DE POTÁSSIO
Um' particular compra cm reser-

va dnma outra pessoa. Cartas a
Jeremias, no "Correio da 'Manhã".

CR 4S9i

GABINETE DE PHYSICA
Compra-se uai, urgente. Escre-

ver ou dirigir-se a F, Fontes, rua
Visconde de Nictheroy n. 46, Man-
gueira. (J 3.107)

¦¦¦-'..¦ y%M

.... yysmACTOS FÚNEBRES
EUZEBIO FERMANDES DA

SILVA VIANNA

t

1.000:000$ JOO

AOS NOSSOS PRSGÜE2BS 130 INTERIOR
Pedimos que, dostle jil, nos faoam seus podidos pnra a '

LOTERIA DO NATAL
Em 23 tle Dezembro

Inteiros cm quartos D2$S0Ò
Inteiros om octogesimosrillflüOO
Octosesimos 700 réis-

NAZARETH & C.
Únicos Agantesdas Loterias Federaes, nesta capital.' — Caixa üo

Correio 817 — Uua do Ouvidor, 01

Machina UNDERWOOD
Vende-se uma machina de escre-

ver "Undcnvood", modulo n. 5,
cm perfeito estado. Trata-se á rua
Saulo Christo 201, "Café Pavão".

(M 5127)

LOJA

Xarope Peitoral é Deses-
sartz e Alcatrão da

1'ive durante 10 annos, uma enfermidade titerina, de
v fôrma aguda .in_a calefrios, fortes dores do ventre,•horríveis dores do cadeiras, continua dôr de cabe',*a,

desanimo gerai, tonturas, ás vezes linha febre, outras
vezes tinha ancias, linha dias que vomitava muito, soffria
iiorrivclmente de eólicas uterinas, cra um verdadeiro mar-' tyrio minha vida.

Em Amparo, fui informada por uma amiga, que o sr.
pharmaceutico Benigno Mendes Caldeira, curava muito
bem, então resolvi escrever-lhe, contando os meus sofíri-
mentos, cm resposta do sr. Benifino, recebi uma carta mi-
nuciosa, acoiiselhando-111 e a usar lavagens quentes á noite,
que usasse óvulos de icthiol, 2 por semana, e que to-
masse a milagrosa V1l)A da MULtíQR, pois desde a
primeira colher, senti um allivio muito grande, e hojeapós o uso de 6 vidros, sinto-me animada, completamenterestabelecida, forte nara a luta da existência, disposta 11cuidar de meus 4 filhos ; e, bcmdizendo o conselho do
pharmaceutico sr. Benigno Caldeira, aconselhando ás Se-uhoras, doentes, que usem a VIDA da MULHER.' M.VRIA lvRNESTIN-A _12 LIMA

Teçam a VIDA da MULHER (não confundam).
Vidro 3$ooo

. DROGARIA SILVA GOMES & C.
Iiua S. Pedro 115. aj-40-30

ÍMathildc Ventura Vianna,
AncUises Macedo e se-
iilioru, pendurados agrg.
decem ás pessoas queos neouipanliarani 110

trauso porque passaram com
a perda de seu marido e

; padrasto Kl ZUI110 FKRNAí(.
1>KS DA SIDVA sWANNA, ebom assim 11 todos os amigos

I qiio.se fizeram representar no
i saimciito fúnebre, e de novo
! os convidam para assistir á

missa do setimo dia, quesorá celebrada amanhã, ter-
I ça-fclra, 28 do eorrente, ás

10 liorns, no itltai-mói* dn

COMDADOR MANOEL
THIAGO FERREIRA

- REZENDE

t
lhes

Dclmiiuln .CiHidiila MU
veira .HezeniU*. seus fi-
llios, nora, genro o ne»
tos agradecem as 11111111-
«estações do pezar queforam dispensadas pnroceiisião do passamento do

seu saudoso chefe, conúiiendá-
dor MAXOEIj IIIIAHO l.'i;i{.
KKIHA Ui:ZKM)i:, ,. com-
inuiiicuin que 1'nzein ceie-
brur a manliã, tciçti-IVIin,
28 do corrente, ás ÍI horas;
no altar-mór da egreja da

) egreja de S. Francisco de t Candelária uma missa por
j Paula, o por mais este acto I •'•¦'¦•' <"o chorado cxtlticto,

de religião se coafessain éter- ngradcçqridò de antemão 11

PHARMACIA
<!,y.endt?M 

'lm:',.na, crfía«!iT°. <*=| Por-Carlos Delgado de Carvalho,banta ftlrbarti lv do Rto, h. de trabalho original pelos mcthodosferro Ijupoldina', bem sortida ei modernos. Vcnde-ise na rua Sa-atreguçzada, Dirigir carta a Z. . cliet, ' 
3, s° andar. Preço 4$coo

Para pequeno negocio e limpo,
precisa-se de. tuna, situada na rua
Marechal Ploiiano Peixoto. Aceci-
ta-se trnsnassbi Cartas a J.--D.
Rua <la Quitanda Sg. (Ssooi

aluga-se
Uma boa casa por 2oo?ooo, na

rua Marechal Niemeyer 52 (Bota-
fogo); as chaves estão nos fundos,
trata-se á Avenida Central ti. 105
(Cambio). (Ró.l-O

PERFUMISTAS

'i

Casamentos 25$ nu ci*
vil e _o$
rcl igioáü ,
com ou

, sem cer.
litíúea c eni 2.; lioras, toJos os rliaa,
pttr.i provar quanta esta cnsa ti seriai
só papam -dupois tios papeia prom-
pios; trata-se ú rua Harbara de Al-
varenga n. 2,|, cm frente ti j» l're.
tona, próximo ao TJicsòurò, com Cn-
pttãó B:'--

r\I?, J. PEDRO ARAUJO _— Cnti-•íuitüriti, rua Sete dc Seicmliro
(•H5|S)l.

para o diasnosti-
co e tratamento
Ias doenças do es-
toniago, intestinos,

E__JSS_f*_3JH tigado, pulmões,
coraçãn, rins, ossos, etc. pclo
DK. K!'\.\TO DE SOUZA 1,0-
flíS; Preços módicos. Uua Süo
losé. 39, das 2 ás < (menos ás

| 1'HilL* VTI1\ it ,

kàUl
E' o mc-
lhore não

é o 111 a i s
caro. Ad-
li e r e 11 tc,
medicinal

c muitoperfumado; aíjno, pclo Correio...
3$=od, Leitora. 110 logar onde rc-âttle, peça o Lady ao sen fornece-«pr. c, clle não 0 tendo, pótleobtcl-ò rapidamente. Mediante 100reis dc sello enviamos unia amos-tra do Lady e o catalogo dc: Con-solhos de Uclleza. Vendas por atacado: tltrisir-sc tis casas de suasrelações, nesta praça, oii ao depo-silo: Perfumaria Lopes, r. Ura-
guayana, .14, Rio.
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DENTISTAS

EUTISTA\ pela Kacuidado
tic .Medicina c
IMianiuicúi do
Kio dc J.ltlei.

ro, com Ipijca pratica. 
' Hícmbro da

Associação Central Ura si leira clc Ci-
rui-giões._eiitistiis. Cm».: rua il.t
Quitanda, 4S. (-;34 S) S

CALLISTA
Miguel Braga, especialista cm

—.A. Uopej exlracção" dc callos c unhais encra-
Kibciro, cirur-1 v.-idas, sem dòr, etc., r. Ouvidor,

Rifo: tlcnMsta | 165, sob. T. N. 1505. Aos doiniii-"os attende ohániados a domici-
lio. Telcpll. Krorte 2630.

DENTISTAobturação
a 2^000 mensaes para

gr<MÍHo, platinai
curativo* diisdc o primeiro tlia. Tra-
(talhos de chapa; coroas, pivot. clc,
por preços müdinos c trabalhos [í1-
rantitlús, tia Auxiliadora Medica, na
tua doa Andradas n. 85. sobradi

jcticr.il Câmara,

FONSECA - NICTHEROY
Vende-se ou permittá-se com um

predio na cidade <|ue não tenha
impecilho • a situação da rua do
Telhado li. iS antigo, tendo bom
nredio de moradia, muito terreno
totio arliorizado, com uni bom ba-
nanai e capinzal, bella agua nas-
cente e çacliocira. (3323 J).

Etiquetas de luxo, para extra-
ctos, loções, etc, ftibricaiii-sc com
a maxinía perfeição. Uua 1" de
Março 87, 2" — Teleph. 4072.

(I' 5.1'42

DISJÜNCTORES
VOLTMUTRKS

AMPERlialETRES
de 6. S, 12, 16 volts, para auto-
moveis. Quadros completos <le dis-
trilmidorcs, Preços sem competen-
cia. — 212, rua São Pedro.

(5332 J)

Casa com ou ssm mobilia
Precisa-se de uma por 2 011 .1

mezes, na? imu_tilinc.es do Silves?
rança ou Alto da

rua 7 de Sc-
(410.1)

«ONHOKIii-A.lMfOTKXCIA
Por mais antigas e rebeldes que .

sejam, curam-se certa c rapidaincii-1 \re. Laííoinlii
te, por meio de plantas medicinaes, | T.jiíca. Ofiçrtas á
infallivcis e inoffénsivns. Milhares |'Ip>___tó 231, loj^i.
de pessoas se têm curado por in-
teriiieilio destes medicamentos. A'
venda n'"A Flora Ilrasil", largo
dn Rosário n. 3, teleplione e..tot*.
Norte. (iíj.no)

COFRES
idos!Vdnüetn-se, usados; üe diversos

fabricantes nacionaes e estraugei-
ros, de 2110$ a 1 :oon$: compram-
se c iroeatu-st;. Rua Krei Caneca
ns. 7, g e ii. Telephone 5092
Central. (M 4517

«Mlltlll
piioitCt Norte

IENTISTA
K, litililtis Von l'.;iiu'Ueiisti*iii

Esp. em obturações a ouro. pia.
Iiua, esmalte e cxtr.ic.Scs com.•' tameníc sem dòr; colloca deu-
tes coin ou sem chapas, ti preços
reduzidos. Garante todo c qual-
quer tr.ilail.o e acccita pa_ameii-tos parcellados, D,ts S dn manhã,
4» 7 dá noite. Aos domingos só
ali ás s horas; Fita Marechal -!'1ü.
ritmo Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uriiguayaiia.

— Coroas de ouro
6$ c 7$: chapas .le¦fruleaiiite a 9$; no grranrle lauómto-i>io tle protheses dentaria, da rua Uru.

ÍJuiiyaiiii n. 3, sobrado, si cargo tio
(lotarei professor J. Machado, espe-1•Sialisla cm tudos os trabalhos den-1
tonos. (4228 S). J,|

CATARATA... JZJl
por iiroccsso opcratòrio sc-
guro, qualquer quc snja a
edtide dn doente, polo Dr. Ne-
vestia Rocha, oculistn com
loiíça pratica de sua espe-
cialidado no pai? e nos lios-

. ip| Ia cs dc Berlim, Vienna,!¦M Paris e Londres; medico!
jtle diversos hospitacs desta!
! cidade. Avenida Ilio Branco,
00, das 12 ás <i lioras. Ilo-
horários moderados. Dispõe
do aposentos para liospc-
dar doentes íp-fi queiram
estar sob sua completa di-
recção. _,1 õ2õl

r ii v, d 1 o
Vende-se um novo. coin dois pa-

vinientos. em centro dc terreno,
cm unia <las primeiros vu.Tt ttxitls-
versaes ti Conde tle l.oiiiíiin, logo
acima do largo da Segtuu!n-ifoirn.
Informa-se á rua de Ü. Pedro, 160.

(^1 .1

Nsurasfhenla e Hysíeria
1)15. HKRCILAXO MjVHEm.

Trntniriciitò por processos
ospecines. Cons. ürngtiajiuiii
n. 105, 1G ás 17 liorns.

Doenças Giirn..'íjnirnntltlu
dg v. ranidii -lo

garoanta os5"ESrv_«_.
liariZ (fotid&z^do nariz)

OUVidOS processo inteira-
l)OCa merile novo.
DR. EU RICO UE 1,-líJlOS

professor livre dessa' cspeciáUda'}?
na Paculdadé tle Medicina do Kio
d_ Jat.ctro. CoilsnUarío. vim dt\
Assembléa. 63, sobrado, das 12 ás
6 da tarde. M 5039

FORMULA DI! BRITO
Approvado pela Inspectoria deHygiene e premiado com medalhade oiifona Exposição Nacional dc190S. Este maravilhoso peitoralcura radicalinente.. iuoueliites, ca-tarrlios chronicns,' íoqúelticlíe; as-thina, tosse, tísica pulmonar, doresae peito, pneumonia;, tosse nervo-sas, constipaçoes, rouquidão, sttffo-caçoes, doenças dé garganta, Ia.rynge, defluxo asthmatico, etc.Vidro, i$5oo. — Depósitos; Dro-

ganas I'acheco, rua dos Andradas11. 4S.i Carvalho, á rua 1'rimeiro
de. Março, 10 e 31; á rua Sete debetembro, 81 c 9'), e ;'i rua da As-sembléa 11. 34, Fabrica: Phhrmaicia Santos Silva, rua Dr, Aristi-des Lobo 11. 229, telephone 1.400,
Villa.

SITIO
Km S. Gonçalo, vende-se umsitio com boa easa, construecão

moderna, grande terreno plano e
arborizado com arvores frutiferas.InformaçOes. rua do Ouvidor 162,com o sr. Soares.

Moveis a prestações
Querem vv. eex. comprar mo-

veis cm melhores condições c porpreços baratissimos. pois visitem a
Casai Sion. na rua Senador Euze-bio ns. 117 e 119, teleplione 5209Norte. J 3041

R 5091'Pclo Correio, 4$soo.

namonte gratos. (M 5881)

D. Philomena Cariella
(lfALI.ECID.v KM CARMO DO

RIO C.VR.MO — MINAS'Manoel P. d'Almeida e
Marianna Cariella d'Alinei-

da c filhos, e mais parentese amigos participam o fal-
leciinciito de sua cunhada,

irmã e tia D. PHII.OMENA CA-
RIEI.LA, e tle novo convidam
para assistir á missa <*ue fazem
celebrar em suffrngiò de sua ahua,
11a matriz de Engenho Velho,
amanhã, terçat-feira, 38 do correu-
te,jis S i|j 'horas; desde já scconfessam siiiumanieiile «ratos.

 (J 5157

I

t
(J 497i

AROS DE BORRACHA MASSIÇA
par.» niito-cnmiiihtíes Ao qualquer mítica temos sempre
grnmli* "stock" om todos os tamanhos. O nosso aro éo mais vantajoso existente 110 mercado.
PEÇAM PREÇOS ANTES, DE CO.MPAR OUTROS !

WERNER, HILPER

OURO
Prata, .platina, -compra-se. assimcomo ¦cautelas do Monte dc Soecor-

ro, a c.sa que melhor paga. RuaUrtiRunyana 1..4. 3700 J

\l, — fandega o9_ e 101—'S. PAULO,
rua José Bonifácio 41.A.

COSTUREIRA
Brccisa-se dc unia, que corte ccosa por qualquer figurino ;na ruado Cattete 11, 141, sobrado.

(J 50.13

iliiliii

Novas e Grandes
Reducções de Preços

Para Liquidar até 31 de De-zembro próximo
Fazendas, muitas roupas feitas dc cspcciacs tecidos in-B mos; pretos azues e de côr. '.Muitos ternos de brins de ii-nho branco, .pardo e de còr e de especial tussor. Mais de

l"\JJ,'"'Jr) cos,1!1»cs. 'lc Iwii branco e .pardo, dc dolman epaletot. Crande sortimento de camisas - e ceroulas portngue-
w^'„- niCeZaSiie «m,cncana^ 'ti-nd0 * «rande sortimento dechapeos Ae palha, feltro .castor o outros-. Collarinhos, punhos,
ní.rfV/f"'1™11''^ 

"lIS>')cna0l:ios. 1'RHS c outros muitos artigosp.ir.i Homens, Rapazes e Meninos. As roupas sob medida fa-zem-se com grandes abatimentos. „•,
S6R aoouviaor,56

CASA ESO TRIãIMPHAL

tCommendador Manoel
Thiago Ferreira

Rezende
Correia Ribeiro * C.

agradecem pcnhorados as
•pessoas de sua amizade quese dignaram acompanhar a
ultima morada os restos

mortaes deste seu inolvidavcl ami-
go « .coniiuuiiieaan quc ainanliã,
terça-feira, 28 do corrente, 7"
dia do seu passamento, mandam
rezar no altar do SS, {Sacramento
da egreja da Candelária, ás 9 lio-
ras, uma missa por sua alma,
agradecendo çgualmetlte a sua
presença a este acto de religião.

M s.100

Ambrosina de Macedo

quem .se ili^ntir coiiipnifccp
a esse acto de religião eliristii.
rr—m 11 ¦¦¦__! (M r>a)>^)

Major Turiano Soares
Louzada

Franeisca da Silva Lo»
zatla, Trajano Louiíida csenhora, João Lopes Lon-
zada, senliora e filhos, suai
irmãs e sobrinhos, convi-

:is pessoas de sua amizade aassistir ú missa, que por alma (]eseu chorado esposo, pae, sogro 1"•'«.• TURIA.VO SOARES 1,0..-6ADA; mandam rezar. 110 altar-mór da egreja tle S. 'Francisco de
, As 9 i|_* horas, mnànhã.oiro, jS do corrente, to*falleoiiiiento. Agraile-

ticil-r. <le

t
dam

1'auta
terça-'
di;i de seu
eem mais esle

Costa

t (I3TBI)¦Raphacl de Macedo Cotia
e filha, convidam os paren-
tes e amigos para .assistir
n missa de setimo dia que,
pelo descanso eterno de sua

idolatrada esnosa e intie, f\MBRO-
STOA Dli MACULO COSTA, fa-
rão celebrar ás o 'horas, de :1111a-
nhã, 28 do corrente, na matriz dç
S. José, e desde já ficam suiiuna-
mente «ratos. 41-7 J

2' andar, uruguayana 5
Aluga-se,

e rcíüveiic.íis
dar.

1 wi«&<,
ICxiaese

. Trata-
bi fiador

e no i" ali-
.1 4663

O Palace-Hotel
O mais importante de Caxambú,

dispõe tle superiores quartos. Dia-
ria complcla 7$ c 8. parti adultos.

COFRE
Por metade do valor, vende-se

um com dtitis portas encouraçadas
proteg-iilas dc chave e segredo, ú
inova de-fogo c arrcnibaiucnlo —
Rua tia Saude, 53, próximo .1 pra-ça llnuá, (S3S3J

L0JA-FLAMEN60

T\K.S'TIS1'AS
J.' parir" a 5.?, Tomo

lína ",
PEITOltAIi

1CI MI O
do Setembro 180

ttma para
motocyclcs,

pO.\H'R.\M-SK tlcntatl
V'' para o apmveitamen

n*-^D

iflúrás velhas,
íimonto -Ia j-lati-ísicnta no. denies hrtiíiciacs;

1 Urucruayanai j, sobrado, rum
Anionio. (_L:L_!J

ISTA — ExtracçOcs cqmplc*
iiçittc sem dor, qualquer in*
o cirurfíica, na boca, pelo?
.** lütiis njotlernòs dc anefthe-
rua Sc.c dc Setembro n, 205.

(Sou S) .1

r. Et Hiirolln-!-
licenças internas, crcincas. Vi.ts uri-
uarías — ApijhreStos microscópicos;
clectricQS, dc illuminação para cx.i-
mes c tratainenlo das docnçíi-s; ttre
Uira, bexiga, rins. recto, intestinos,
estômago etc. — Trat. rápido tia _o-
nórrliéa. syphilis, hydroccle. Appl;:
6oü c ot.. — lí. Pote de Setembro
36, tias .. ás C—IJ.ul, I_obo 4.58, Tcl.

1) KXTtSTA — Coroas fle
chapas clc

j 1 .'.ji. Villa.

iíUiili
infallivcl

òitro,
ulcanítfti

p.í ao alcance
nmcfieano cia
it. a'65.

rua
todos,

ou .*->

Veterinário

'XI "XA — Trabalhos pclo «ys.' " \-\ americano, por preços mo*
"•'• ¦ material sraratHtdo, na riia r
o' -¦.:¦-':¦-, ,.. 2-,. (5008 S1.I
*mc n uu &u -i__u_ri_s_a!juiwsctj__-rw-«i

E. Cardò-
so Itmior.

ido Instituto I'as;eur, especialista
I «as inolcstias dos câea, Cou-ultíis
|c chamados, rua do Hospício, u.|.
i Tcl, 195S, Xortc.

Cackorrihhos

PüBjEIFin
¦ ; para lat

•dor (ia
i vende-se

\*0,

Ri
'MtSiS&itiSSÍ^SSSSSS

;r cães dc
iarna, ctirraptito-

nas ruas lie
s Dias 3S, Ou\
liiro ns. ,í (.' i
(osc dc Alenca

D i c k ,
Destrui-

c pulgas,
:*Ício 114,

¦itlor 63, 7
51, Cattete

(i\ IObp

Evitar a gravidez

PARTEIRA - «_™

.pro;,.;.., ra.,
\^ari»rie:;ics¦fctmerttio n.

iltiilo.
tu sux reside
US. Tel. ..1..

I J 5r»4> 1 bro

sem to-
i:i*: IUC-

i(*raçt5t*s, leiam o
e", .;¦.:» se ven-
ite do Caie Cii;
Passos, junto á

t.tf.--.i S' .1

Tintura ideal
garantida, para

iiír ao cabello a sua còr, ori-
preta ou castanha.'- — Pre-

o?qgo, pelo Correio, ntais 2$.
isito Reral rtta 7 de Serem-
n. i.*7. R. KAXÍX. !

çocio de
iiicf.niati-

Càtlcte, apo.
t'.|!'l" .1

(ili.Wl ll.XS. 1.IPÍRÉSSÒGS K
TIMIJBAr.EJI DK LUXO

K.H ALTO nBtiKVO
Cem cartões dc visita impressos

cIkim de cobre SSooo
WUXIHA RIO BRANCO, ici

I'AFK;,.\1*1A (4633 J
I jjj?t.._,,..-_...w....—..^..^.^.-j-g

HE'ÂS
'"I cura infallivcl em .. dia«.
,"! sem ardor, usando "Oonor.
"; rhol". 

Oarante-se a cura¦JÍ completa com um só frasco.
;-i Vidro, jSooo, pelo Correio

5S500. Deposito geral ;'*, Pnariuacia Tavares, praça
Tiradentes, 61 — Rio de |_Janeiro) •

fc. li" MASSAGISTA
Diplomada pclo Instituto de

Portugal, Especialista em uia=s,i-
gens ínanunl e çleertica, í gáraitíe
o tratamento e embelléitameiiíó eia
pelle, 3$ooo. l"xtraçção dos pellosjdo rosto por clcctricidade; garan-
tc que nua volta. Penteados para
senhoras. Attendç-se chamados a
domicilio paríic.tlãrmcittC nara se-!
¦nhora1-. Rua S. Tose, Or. sob.
Teleplione 5,918, C. i.J 3575) 1

Linda vista para o mar
Quarto e gabinete; aluga-se,

com cinco «acendas, luz clectrica,
etc, bem mobiliadal com pensão
ou sem; c mais uni qttiirto; na rua
Christovão Colombo n, 12, quasi
esquina de Flamengo. R 51.15

Moveis a prestações
Por qtie v. cx. não visita a

Casa Sion, tin nia do Cattete, 7,
que entrega ns moveis na 1" en-
trada >:lo -'o °|" e os seus prêçcis
são baratissimos. Callete, 7, tele-
phone *"?oo. Central. I io.\2

.4.

Alu:.ani-íe bons e confortáveis
quarlos" n rapazes do coninicrcio',
cavalheiros e casaes séin íillios, a
5_boo, tj$ot!n e jtjoõõ diários, com
011 cem pensão, llons- ;biinheiros,agua quente c fria, lelecricidade,
leloplionc e lodo o éóiiforlo, rua !

Telepliooe 5053; Csntra! |
Candidato á matrloüía no I

Goíiegio Pedro II j

AUTOMÓVEL
-Í Caneca

fabricrinfe
¦para
-'.i5.

Fabrica de Calpdo
r-rce-1 ladeira

| de ponto esteira; na

i-sc de cortadores, enfei-
com pratica e officiaes

tua do I.a-
<R

t
Maria Augusta Pi-

nheiro Malheiros
iMaria Augusta Pinheiro

Malhei ros, seu esposo '"la-
nocl '.Malheiros, filhos e
mais parentes agradecem a
todas as pessoas que acom-

panharam o funeral de MARIA
¦AUGUSTA 1MNHUIR0 MALHEI-
ROS. Convidam de novo para ns-
sistir á missa de 7" dia, ainanliã,
terça-feira, t*8 ido corrente, na
egreja tle S. Francisco de Paula,
ás 9 horas. Desde já se confes-
saiu siimuiamciitc agradeoldos.

(5.1iS J

Viuva Adriano de
Mello

COROAS E lMíi.M.AS mFLORES J.A'1'IJHARSPrepara-se qualquer «tconmiemlti
Casa Arte Floral

Rutt da Asaemblcn 11,. Telcnli Cen.
_^_^__^_i_|_^_i__________
Anisia de Góes Cavai-

canti
(FAU.ECIDA KM P1ÍRX.\m.

BUC0)
João Jnsé de Moraes r

familia luantlaiii celebrarhoje, sctruiida-feiiM. 27 docorrente, uma missa pnralma de sua vctteratuln e
querida comadre ANISIA DH
GÇXBS C.WAI.C.WTI. na egrejade Santo Affonso, ás.1 horas; an-
tecipadniiieiítc agradecein a todos<|uc a esse aclo dc religião com-
¦-'."-'iiImim''"'' •'''""' •'

100 cartões de visita*
impressos em i minuto

UUA BUENOS AiniíS, . A Telaui_, A dois passos du Correti V,,i.',!.

i

Manoel Fernandes de
Faria Machado
(1° ÀNN.I.VHKSARIO) '

Oos seus filhos, filha»,
genros e netos convidam as
pessoas de sua amizade pa-ra assistir á missa que fa-
xoni celebrar amanhã, terça-

feira, üfí do corrente, ás 9 horas.
1111 egreja matriz dc U. S. tl.i
Piedade, por cujo eoinpareeinieniu
antcciptilin os seus agritdecimcntos.

(I 464a

I

í
f

> I

KfT*isiO_HTâTifi|Nfe^ W

BOA OOCiSI.HO
Vende-se um gnirio dc sris ca-

sas na rua llanVo de Amazonas,
rendendo Soo e j:i renderam mui-
to mais: -rn-o 55:000$; trata-sc
na rua flaiãj de Mesquita S.;o.

M 5"o-,o
OLHO 11 1..SÕ0 11 <;i!.A.M.MA

riiitina a S:*iOOí)
praia; brilhantes c dentes de den-
tadttras velhas a
Av. Centrai 105.

c cientes
500 rs. cada uni.
Casa de Cambio.

OS -ii-ti)

AOS PROPRIETÁRIOS
Coiiipram-sc predios e terrenos

na Uoceã Ju Matto (Meyer), pre-ferindo-se na rua Aquidabam e
Maranhão. Trala-se com Cesalpi-
no Ribas: .Agencia da Companhia
Singer, largo do 1'siacio.

I 4411

Ensiimm-se ti rnn« 'IVneiite tolo !Kopòiiiucenòi ._; '"illa Militar,!
aa materins necessárias jn cxniiic i
de ndinis.-ã<!. áqnellc Cu!le;ti>. i
Aulas n;'s sc. itntljs, ' 

quartas f !
scNtas. das íS áf-A-lioras. Mcn-lsalloade 25.00o:" (4914 j ¦

MÕyiís .ri-T:KftriÃTr»TisTT
Preços da fabrica. Moveis ga-•.¦.unidos, fabricados, .ti visia tio

comprador, Só na Casa Veiga. Fa-
brjca de 'Moveis, Senador liuze-
bio, 222, Man. ue. Tci. 5.23., X.
Prospectos explicativos1 a r. Seted£_5ctciiibro; ri 1. l-.ja. fJ4i47')

Ouro a 1$850-a gramma

S>l naWr.,i enranido fita anua dlVlcny-Etai. Vendcnt etn ftiscoa dal25-ti5tl.500gr.mmM.

?*FTÍIT'¦* 
«uso-»» tftnreríiçSaI!» ii fa fi lacHitam a flgestão.

ÍY-ÉTAT^»'*12^^B B»HÍÍ)"I dloeativo tfuxou,
Descontou' üas tmttacôei. Exigir c marca VlOHV-ÊTA?
!0!

(PA\*CIIITA^
Adeialide dc .Mello. Ame-

lia dc Mello. ¦Krnesiina de
Md!'.i Cr. 'Castro, Francis-
ca.de Mello Oltagas Leite,
e suas filjià'o, dr. Chagas

l.eite e .seu . enro, Francisco de
Paula P&rcira, Renato da Gama
Castro, Nilza de Mello Pereira,'
seus netos, agradecem pcnhorados j'¦a todos os quc os ticouipaiiliaiam
em sua ímiiiensa dòr pela irrepa-
nível perda de sita adorada e san-

! ia mãe, sogra . avó, D. FRAN'-
| CISOA DA SILVA 'MI-LI.O, e

de :novot os convtiiCam para assis-¦tir ii missa de . " dia que man-
dam celebf.ir, no altar-niór da
nialriz da Gloria (largo do Ma-
eliatlo), anianhã, terça-feira, ^S
do conrente, á.s y tis horas.

13322 .1!

Tenente-coonel José In-;
nocencio de Miranda ¦

tA 

f.-umiy.. faz celebrar 1
ainanliã, terça-feira, zH do I
corrente, ás o l|2 hor.ts, a i
missa tle 1" anniversario,
por ahiüh tle sen idolatrado !

chefe; na egreja da Cruz dns iMi-
Ki ^ 1 1

Roberto de Oliveira
Borges í'ilho

Roberto <le Oliveira Uor
pes. Apòllinia do Olivciia
Borges c Antonielta dc Oli-
veira. Borges, pae, mãe r
irmã do idoltrado, cxéiiipla:

e incsquecivel ROBERTIN'110,
agradecem penliòradisaimòs á to-
dos nuc acoihpanhafátti o seu cor-
po, ti ultima morada c, de novo os
convidam os dedicados c cffcctitp-
sos parentes c amigos para assistir
11 iinisía de ."'. dia, aiu.inhã, terça-
feira, eS díi corrente, áu 9 horas,
ua cí.rcj.1 da Ca-iftlelíria, -íiltor de.
SN. S. dos .Navegantes. (J 517S

PHARMACIA

Platina, prata j)í' n 6n reis n
cranima. brilhontes. cautelas do
Moiite dc Soccorò e de casas de
ponhíres, conipr.iiii-s'e* á rtta do
Hosdícío 216, hoje li.enos Aires,
única casa que nielliur paga.

____;"''

PR EDI O

Vem!
! fãüciulc

modos
! Virgílio

j g®m gm±i

I

sc uma .bem unuitada.
bom negocio, com cotn-
ira fiimtliíi. Trata-se coin

á rua Assembléa 34,
M 5270

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-

tio, boa
lia dc
na rua
mero 1,

v

ie, por pra/o determina*
casa mobilada para fami-
tratamento. -In formações

de Copacabana nu-
das

!•:• i;.-!,vo 0UI3M QÜÉR,l-FlilHO C.llii:i,l,()S QÜ12M ouren.
TK.M I1ARUA FAI.MAOA Oüjíjl QílTEM 0AS1»A Q-_!,-' QUER.
porque o

PILOGENIO
BIS.

Marco Aurélio de Brit-
to Abreu

(4" .'VXXIVKRSAIUOI
Napoleão Magno de Abreu,

seus filhos, genro e noras,
fazçiii celebrar uma missa
por alma de seu saudoso
filho, irmão c cunhado,

amanhã, terça-feira, 28 do cor-
rente, 4" 'anniversario dc seu fal-
lecitnenio, ás S i',2 hora?, na
egreja do Divino Espirito Santo.
<Io '.Mairacíinã, (5330 .1

í
José

ia?. na.;:cr novos cabellos. Jinpctic a sua qmúa
:\ caspa e (uiaçsíiucr parasitas ci.i ctl ltéçá, barba
uns boas nlianitacins. droparías c ficr f tinia rias e
GIPPOXI; UUA PRI.MlUKO OF, MAKCO N
.Í.IMÍIKO

c extingue cõtnpletiimeatê
e fobr.iiurllias. A' venda
in dcDosho: DKOCABIA
¦ 7. antigo u. o KIO DU

Mriuii,".'titãs dn Cnv
soiiro, conlpra-se
reffa-.sc da com pra c
Ias da Itolsa. Casa
Candelária 32, l'ónc

PRATA
letras dõ The-

yendè-se. Kticar-
venda dc tini
Reis. Rui
'J- Xorte.

Cl;-" I

•Çompra-ss pequeno para mora-j
dia tle penuenn familia, constrtt-1
ceão moderna e tine lenha algum
terreno, prefere-se até ao Estacio
ou até ao largn do Miichado, mo-1
postas a .1. Pires, caixa tio Cor-!
rcio...t;...; " . R .ior'
V. Kx\ XÃO QUER MOIUr.AR

Sl'.\ CASA Í5KJJ (,'.\.S.
IAR OlNJtMíO ?

E' o que pôde coiijcguir fácil-
mctilc, por aittgtiel íncf.sal e modi-eo, todo? dsj.mòVei..: rim dt* Ui.-t-
çhuelo n. 7. C.-,Ja Progresso.

PEDE-SE A QUEM
comprou uni broche cm feitio ti-
laço com dois hril!iíi'iiics e nutn.
oval cbiu uni rubi, nm coral e pi -
rolas tinidas 110 leilão da ca;a \
CERQUEIRA; no dia 3 dc abril,leval-os tt r-ia Vascbmje tle Itabo-
raby 11. 8 paia entrar -ctu negoei.i-
ções sobre cite-. 1 I

Um do operações
\'endc-5é uma quasi nova, um

lavatorio c üm porta irrigadores:
preço barato, Tralar com João. â1 rua . ..lt Setembro, 133, sobrado,

(M jã_£
• ¦».visi^_v.":,;~_;--:'.-.,ft':-víi^

GO.FRE
Vende-se ttm com

interna, segredo, dó
bricante Vallet; de 1
(ioo$. Ver e tratar na
fandega, ict. loia.

¦caixa forte•ifamadú fa-
5oo$ooo por

rua da Al-
J 41*37

m

"Í"í!fi5.;'P"-iPi,í>'ií*/fe^í*s{t*2i____i-_»_;.._£ BíSSEa
10 osterilUada para nnesthesla local om
petjuenn cirurgia e cirurgia --"-^éma.rt0,Uíirla ----irSrÔ Wica_

m - '-"^f.sni^--—" immctliato sogu-ro e inoEfoasiyj-.NMo con-
- iem cocaína nom seus derivados .— a'

1 tias casas : Ilonnany, Cirlo, Moreno, liorlido „ C.
etc. Uio tio Janeiro—Preço ctiixa rio 'JI antp. 'i_000.

Graça Fernandes
&faria Graça (Fernandes,

coHrsta do theatro S. José,
c sua filha Thereza, convi-
dam seus ipavcntcs c pes-
soa? de amizade para as-

sist:r A niii-sa de 1° anniversario
do passamento dc seu saudoso es-
poso. e pie, ]OS'E' GIHÇA F\'X-
fv.AN'DES, <;ue será n'/ada hoje,
segunda-feira, ;. do corrente, ás
o hora?, n'a egreja. de fí. Francis-
co de Paula. Aos que assistirem a
esse acto dt* religião desde i;'t
?c ronfessani ______cclilos. (5.131 I*3aHBIS_33S_l^5S3___!_í.'Pj^

Joaquim Dias Azevedo

ÍAiitoitio 

'Dias de Azeve-
do convida o Grêmio dosiiJIaçhiiiisfas c todas as fa-1¦miüas e pessoas de amiza- jde para assistir ti missa dc I

.Io mino, quc se celebrará na egre-!

Cuidado com cs inlrujões
Os i)i'opi'icttii'ios il» Onsn
dns lOii/.endiis 1'irtiis. ten-
ilo siiliitit, uni! 1'ontiiii'in 11
c.viilomçiio ilo ei'i'iiiio An11011111 ile seu estalieleci-
incuto nor uiirta ilo indi-
vlcliitis suspeitos, iivisiiiu
nu niililit'1) ile uue a Cnsa
tias J'"ii/.eniliis 1'i'etns «fio
teió lilíflitts tle liitns <! nfiii
imiiiilu seus emníemnios »'.luiiiicillo — sem receber

pedido puni t;,l fjin.
Meras exploradoras o tnm-
nem Mispeitns silo auiiellns
{im* se apresentam 00111c,
míticas eoiitra-iiiestrns dn
Casa rtits l^a/eiitlns Prctiis.

j'i:i)i:o s. oumihoz
& IKMÃO

Tel. C. 191.

Mr. ROMANELLI
Professor estrangeiro, lia 7 an-

nos mora na praça da Republica
n. S4, esquina Senlior dos Passa.,
attende a sua numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da 1 lio.
ra ás 6 da tarde, dias feriados ali
,*{ horas, (ratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica Sj, sobrado, estptinj
Senhor dos Passos. -ia-, t

a juros mtjtlt.
ahlichrcsií

Qualquer (njauliti,
cos, para hypotlicca
penhores, cauções, descontos, con-signaçfles, addicionaes, inventários,
constrücçucs, contas tio governo t*da Prefeitura, alugueis de casas «impostos; compra, venda, permuttie subrogações tle prédios, terrenos
sitios e fazendas; com .[. Pinto,

rua do Rosário 134, loja.
...... 

' 
3S.8 1

QUARTO

íTdo V9BV;v

AVliil-

Prccisa-sc uni, mobilado, cri
casa de faniilia séria, com ror.pt

cama. café dc manliã, até ,.;.>.
para uni moço .sério, centro oii
ihnnecliações, Cartas nesta reda-
ccão paia (Moço sério). M 3221

dai

CONSULTÓRIO
TI
_ i Cot

"Prt

Alugam-se
para esse fi:
bléa 11. 10.

:!'ir.s bonita
r.a rua da

salas
A;r,.,

(S
sim-

ioo;)

poeiGlOÃ

1
on.i

•a3jções o
I ços ba

ção

FRIBURGO
IIOTIÜ. LKUÉtfROTH
1 grande parque e optiii
modações pari familia.
prietarioj A.le|'j!,",'íi.-i Silva.

lo^»ie!üoo~P
Precisa-sc de um esnaçoso e com ;

pensão e-.it casa dc boa familia j
(sem creanças c outro? hospedes* .

-/•,-,- ,1,.,-..- t ¦ 1 | oara duas senhoras de resDcito.
TLn í\f' 

'* 7:™,hí, c «« nias trau.svers.ies á do Catte-1!"P"V;^-rtt.0 
^fW-f-.j.-fe: <••¦"¦'•-* * Ainorim, no eserinto-^mais nctivo tone da ,.;,, tIeí:;„ f,)Ih,. .-o86 j

}13, SENADOR EÜZF.SIO, 13 TERBENO
en

;-:ide nioye:s cir. presta-
boas condições por pre-

Vende-se um tenia Ilacúriissã,
eno .Superior :i

, . esquina de Audr.i->; entrega tia 1" -presta-' dc Neves, com ca metros por s--4.11..,. trata-se tia rua dos Andradas ÍJY
5 27_.fi. fIj

etn fiador. Tcleplipnt

COLORINA,
Pinturas de cali"

As p
inchadas
o melhor .
ctrctilaçã.. que activa a nutrição e;
as trocas orgânicas, fazendo eiimi- |I nar a gordura c d
g.inismo.

Deposito na Vi-
i Rua de S. Pedro n
i talogos.

¦ • •t'J-°> í

botequins, armiizens,
tt:.. rie. i

CAS

Para açpugtic
lnitortás fnictas, n

¦'. ccirvcja:-!.
sidencias-

esutwtrar o or-
Medicinal,
Peçam cr.-

Mme. Ribei n ra:
tinge cabellos com m:
vegetal inofíeiisivt», dt
priedadi', á rua de S
«ob. Pro>.i'»io .1 A ven»!
ne 5.0!"'., C.

prep
sua

losé 11
a. Te"

ra.lr
pre-. Cr

AlTIAÇÃO
Vcndc-sc uma boa" pensão. Ver

para cr:r. Em bom l'onto da Ave-
nula. O motivo se explicará. In-

ações no café Tinòco Ave-
. 31.83. J)

fors
(J;3S7*5) I niila Rio Br.iiico, 40.

RSEDIUM VIDENTE
¦.1: trabalhos para o liem estar

pe"oas: _ rua do Areai 11. fi..
(4443 J'

FillHHÍM-

Fabricante:x-, 3=*t;iagfiéy; Rua Vasco da Gama! QB

GHACR1NHA i

\'endc-so cm boa; comi!. Ses; 113
rtta Primeiro d- M, r.-.. n -*4, com
Estcvcs. (íSi3 1)

' Precisa-se alugar uma ctiacrinha
| na Boca <to Matio í Meyer). pane

alta, com casa de moradia que te-
; nha pelo menos .1 quartos e outras

üccqmmodaçôes, luz elcctrica, ba-
I nheiro, e;c. Resposta o. este jor-

nrl, com as iniçlr.cs J. C. P.
- um }

W'
Compra

cção modem
ximo So metros de iretite; pre-ferç-se r.a ma -Maranhão ou' Ade-"Bidc, ?,o:a Ao Matto (Meyer)Irata-se com Mario Machado, s\rua Carolina Meyer a. 10.

." 4413

.1 predio., cònstru-
1. e ipe tenha no 111a-

ja <ie Santa Kita, hoje, segunda-
fçsra, 27 do correnie, ás o 'horas,
(ficando desde jú muito humilde i (;t.e grato. (!< _jiS
^^^^t_s[_3___*_B___sr-^__^-^

Manoel da Silva
Pedrosa

(KÀLIvECIDO FM POR'rUCA'1;)
Alberto dc Almeida Pc-

<lrosa e esposa, Rita Pedro-
sa P. -Jc Iiima e marido
(ati.sentcsl. Mario dc Ai-
.incida Pedrosa e esposa,

I.irza de Almeida Osório e nt.tri-
<k', Alfredo Osório, participam ás
pessoas de suai tiniizodê o 'fallcci-
mento dc seu saudoso c idolatra-
.lo pae, sogro e cunhado, MA-
XOKI, DA SILVA PEDROSA e
as convidam para assistir á mis-
sa de 30" dia que, por sua nlnia,
será celebrada aiinuihã, terça-feira;
2S do corrente, ás 9 heras, na
matriz da Candelária, confessan-
do-sc de-, íc já eternamente reco-1 RUA SliJí.nhecidos por tão piedoso arlo. S'Ssstès^w^iszmimmsm^ \ K-íceiicntcs
JulÜo Teixeira de Ma-',,e p.rlmci™'or<!*?m'!

n -». ' pro:<inio ros banhos de :
galhaeS Ide. jardim. Tuítph.óni-, s

ç Alcina de iMagailiãcs e fi-
p&* :_o_ convidam tolos 05 pa- ,._::_-_;--¦

. rentes e amigos do seu fi- MOV EIS
A nado esposo e pae, IUI.IO fo-enrTEIXEIRA tDE MAGAUIÃIiS, |

para assistir ti missa de 30o dia
quc, .por sua -ahiia, mandam re-
zar tia capella de N, S. dç llom-] corro c adornos, etc. Paga-se bemsuecesso. quarta-feira, 29 do cor- U negocio deciàido e v.iiUijosatrente, as 9 horas. Por mais este recadps á rua da Carioca o 11,ac.o de rcbciao se confessam | .01. \dri,.ão.' Cltjriitariá 

' '

Aliiga-so Hrniiiunlo mobila,
dn. preço módico, 11 cíisii .'!T
1I11 rim ."IíkIi.kIii de Assis, iin«
tiirn rua ilo I.iihdrn, proxlnitidti prnin (lo lèliiiiicngo. 1'ódn
ser visitiuln totlos os dins
lileist de 3 liiinis íis G il;i Ini'-
(lc. Tl*iiCil-SÓ 11:1 niesiiui

PENSÃO RIO
vi-: i*
n.i

•dos.

H."

J

¦ii-,1,

:<ft

Multa
asseio,

Sran-
383.
StllÇ

ti-se casas stiobr
!moveu avulsos e dc ese ;
! pianos, coircj, objectos de

.stacs, «áutelas do Monte

fia»,
.>!*:o,
arte
Soe-

ptTtlOS. (M <tioC' j m

¦ ¦ - R-yM
yyy

.'-t^í^

' i .¦'
¦'*¦ >v-$r' : i\

¦ l'%<k

'*$

m
¦¦RR

m

¦ ' 
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CHKR6IO lf-I TASKWÍ — -_*_<--tt-M_>f€Í-m 8T^ll,-f----a*l#!<y--^

m

ÊÕ-LENA M-J-OWSKA - - ODEON
2 films dejipan-e metragem em um me»mo programma - 2 eape*aeuto*J«*J?^

Ainda, no programma de •-¦-^
._»•- -___i___-_---~-**^"----—mmmmmmmmmmmmm-

Í_b 

__i<_t_ fjflT—fiI9_cl—¦_fB____j____c__r_—______i_ .j_t _i' jff____i____l _________(H^HBP*_F*** * *^^*' 7»r^^_"lft-' i-"' *_^ H

^^^^S__^S_^^__PuOG_" l________HP____ij__j!_>_s.:'*-sí_íi ¦'*'*'"í-^aS—i B_I___s^®^!_í_^*_Si^^^^S^__?-^?íí_-'

jj ^>—__r

UUIUNi llllilíAW^IÍÀ
a Mia sereia dos olhos verdes

cujo primeiro trabalho o ODEON lançou
aos applausos do publico carioca,

apresentando-lhe mais uma diva da tela

Um magnificp trabalho de enredo de

aventuras policiges,

que, ainda recentemente,
um outro cinema da Avenida endeusou,

affirmando a nossa apreciação sobre
os seus dotes de belleza e de artista,

dá-nos mais um trabalho

O valle das
_____________¦________-—_——-———-—————____B————__-.—iOliveiras

Drama de sentimento — Romance de
paixão e de sacrifício

£ __B_fc__wP__p*-Mi ,?___* t___ ____t^?__7^^!n--i^---^5--l ¦___.• -- - ^__k*~*__'' __r^ ___?'

H _Ü_9S ____! " ^1 _n I. '• ",***_, __'
.^B ¦__^i______J.eS_'*___P^ _______ ^BB *____*¦___, BiH^**'!-", Vi ,9 -jl]

^v_s_.^''-"^íiiW__r H-Hiis-uti-____________—_________________l-__i i

_ !__¦¦_____—.__-»-i*______r?í—«**-^-e»^'—-K:¦¦¦"—-É-*1-¦-1-^^^^^^^^ ig

Aunanee policial ao _ceua_ Intricadas - Historia interessam., de

UM FALSO MORIBUNDO - Lances commoventes e situações arrisc.ul.is

que muito interessarão qwem quizer ver em acçfto

0 SR. PINSON, B-TECTIV-
Quinta-teira: Mais

um programma de arte 1 I
TVfMr. ÕTlC"P_ por MATHILDE^TMARtlO « ANDRÉ* HABAY T1^M7_^FEMI N I N AS P°l "faeTrEGES

ÓDIO QUE RI- o protagonista da"FALENA'' mmMmmmmãm C__l._-__.ari._. __ _. , i WIJIW ww__- i\im o pfotagonisia ua-rMtwiH .

"m 
PrOS""mm£l ~ artC;SE0U« 

- ODXABEMa r>-_ «-***-*-..".'-**g__H___^

... __..._.^-33*_-3 i-*-*-,-....^.--------^--*^^ ..¦eiiiii tucatüI PHEN X H ülilMI 1 __. IlHAII n A

¦_¦¦-—fl

CINEMA IDEAL Rua da Carioca OU e
«2 — Proprietário M-.
Pinto - Tel. C. 1937

____*_ B» ^-__i _P-^^^l_fp **
H|9 E_; V_B __§__;': _.¦

> ______i _fl^i _¦ ___ll_A ___L - ___ _______

¦ w----__-__lJ_«--_--_""_""'1".-_ -1'--'"'*""" ***

»-í-t. ._*," _,<n»r.u>nsiiclonal protrca«TIma novo — HOjEl

 A MJLHER AU0AC10S1
Extraordin .rio o grandioso rom«in-

ce policial americano em li! series do
2 partes cada uma: ao todo 30 capttu-
los. dos quaos a. resentam-se nojo a
quarta ti itiinta serie, sob auenomi*
nação respectiva do
Perigosa salvação de Helene

2 emoninnantes pnftes
A titanica luta na estação
2 nr.ebat.doras o longas partes.

Interprete piincipiil a intrépida
nctriz americano HELENE UOLMbs, -y:
cujas pasmosns íaçanhas tanta adrn.- [«
ração lho proporcionaram do nosso ---*-
publico.

Tentar descrever as tortntdavcis «ce,.-.., mie Sc desenrolam durante a. quatro longas
irirtcs de oue se compõem as duas séries, é de todo impossivel. Somente a y. ao do film

íoderá cte?ôrtiiSir .?-iiciedade, a scnáação e as vibrações ineduas dc que a pl-tea se adia

pessuida, vendo a temerária a-rtista: :.„._-__ _.„ r-n/Tiriccm t Ávr.\.R-SI? AO
LUTAR SOSI.NHA CONTRA BANDIDOS DE PRO FISSÃO -.-.V^Vni 

miio•MAR NUM MERGULHO MORTAL, DA_ALTURA DR. -oo -?^'AO-H^ftfí ,^!p\.
OE UMA MULTIDÃO -DE ADVERSAR OS - 

^MA&^^{^ 
C?-vFcUT\R

«írvrir T.MPRDP.VniII DVDE DE EXITO — PULAR SOBHb .lKr..\b — c">ir,V,,-;-J
l.\í\ <L\C\BRA CORR DA. OUK WRlS-B-IA: a CARREIRA DA MORTE- ATRAVES-
MR COM AUTOMÓVEL Ô ACCIDENTADÜ LEITO DE UMA ESTRADA - ALOAN-
C-VR O ÒOMDOIO e, finalmente, vencer assim c triiimpliar tios seus inimigos..
V 

VcikIo esta, scei.rs, os espectadores, num ntov.iiiicuto impulsivo o .inconsciente, levan-

tomada, suas cadeiras, em attitude ,1c quem quer prestar amko para o completo sue-

CCS3° 
Sa„t^nseSs.uioíalÍa-caÇáSrS^ f« parte do presente prognmma, na qual

.cappaicco», 
^^^^^cLAREL «^""-ENCOBERTO»

«lc_ Mysterios «le New York.' Interpretarão cc.mo personagens prineipaes o mysterioso e pu-

Í^^Í"rwn^_lrlS4Ín G extensas partes 6, edi-
O SEGREDO DO ESCArULAnIU tadas por P..thó lrctes

Uin caso entre tres nações que disputam a posse de um -»^rt!."t?, >Í"'S^. TL
fora encerrado num escapulado, Um brçvc religioso que se tornara a l.ase da pratica «Jos
maia torriveis c mysteriosos crimes. Ambiente saturado dc incertezas, dc incogn os. d, ap
parições, de typos suspeitos, dc mascarados e farta visão dc portas secretas, capões, 

sub,,
terràneos, vias escusas c tudo quanto, possa representar o insondavel, o ocçulto . Ma*
«.-ão final de um impenetrável niysteno, com o ciiiprcRO da scicncia do grande .alclum-sta
Justino Ciarei... SUN-SA-CIO-NAL! ...';• ,.,..., 1-

COMO EXTRA NA -M-ATIMICE - As -" .._tic.aadcactuali.ckde trazidas pelo.-
UNIVERSAL JOURNAL.

QUINTA-FEIRA _ Continuação das AVENTURAS DE ELAINE, 3" Episódio sob

B titulo b THESOURO PERDIDO, 3 partes. . . ...... ,.,.,.
E mais .-'-da o niomimental drama luimoristico «Ia mundial fabrica ''^).'JL'U-

O LIVRO HO PECCADO, B monumentaes aotos
-_» .' SI-T.UXüA-Fl-lRA-- Continuação da MULHER AU D.AC10SA, 6" e 7" serics,_cni 2 _^_

m_^aS-_g^___j^_?__^_g_____j____^^^^

CINEMA ÍRIS
Empreza J. Cruz Júnior- Rita

da Carioca-4*9 e SI
Depois do enorme suecesso do pro-

gramma que hontem ainda exhiblmos. um
espeetaeulo que também ô orandloso.
eomo comente o IR 19 pôde proporcionar,
começa hoj '-___•

HOJ... — Todos ao ___»__»
üm .irogramma líovo -**-J_-i matinée o soirco

discípliiía e amor
Brilhante drama dc scnsaç&o, em_c_3^artes -- A

LUCTA NOPAR WEST AMERICANO

O HOMEM dos VENENOS
um dos mais bouos g-^&A™IlU- 

P0I.1C1AES

VAMPIROS
4 Partes  4 Partes

MULHERES DC CABEÇA...
CABEÇAS DE MULHERES...

E' uma impasàvel comedia, .oit^^i^.ffi^n.iovT
com ílhura, 0111 du.s partos, da tabrtCti *-»au.''0.> 1 •

Extra na matiii-0 ___________

ACTORA E ACTRIZ
(Cômica)

CASINO THEATR3 PH]M«?
Companhia Portuaueza ADELINA

ABRANCHES
EXITO ENORME d

AURA

original de Píer
lavei peça em 4

W0M1. A's 8 jl_.
actos,

LYRI
ODETTE

Adelina Abran-
ches

Os prineipaes papeis pelos or.
listas MARIO DUARTE. SA-
CRAMENTO, GHIJO' AL
FHEDO ABRANCHES.

AMANHÃ- Ò.LYRI_0

ClNEMá AVENIDA

A SEGÜ 
UMA BELLA AVENTURA

Grande creação de ADELINA ABRANCHES_

PREÇOS: —
:; caileirus, 5?

Frisas. íõ$; camarotes de
ijiileiia, i$ooo —.llil.ictcs

_íiJ; camarotes de 2*,' 
vcnJii r.o -.lic.ilro.

(535-? J)

Programma novo apresentando a conti:
nuacão do maior e mnis arrojado film ato

boje vislo da d Luxo Film

Companhia Alexandre d'Azevedo
Tourniic Crcmilda d'01iveiia

AS 8 3i4 HOJE
THEATRO BBCHBO
HOJE

^jTTfí^físeütacoes com enchentes 1

01'INTA-FKIIIA— Continuação do maior suecessov 'da 
temporada.com o 21 npisodio da
Herança Patal

Cavalgando com a morte
Heróe-ROLLEAUX- Heroina-MARIB WALCAMP

A hp I Bal latetii

lW_______i

Tradücçâo do Luiz Pnlmerim e Rego llarros, versos do
Bastos Tistro

rrotngonlstn  CHEMII.DA D-0L1VE1RA
Rriíhiinte desempenho de ADRIANA Di7. NORONHA. JUD1TI1

líÔDR-eW; ALEXANDRE «AZEVEDO, ANTÔNIO SERRA. SAL*
LES RIBEIRO, etc.

GRANDIOSA MIS.E-BX-S.OBNE
Bailados no 2- acto por JOSÉ' V0LPI e LEOCADIA n,..nTPua orchèstra sob a direcção do maestro Mt.LlPPE DUARTE

L.K CINEMA Dl)
a_-__mgBJÉÉaBa_ia

Wk> GRAND-MONDE

IpÉjg^^ MllllllMil »UPM'glia

f 
"GINE^P AL AIS #

*• e r* erEKlÈra»
Prolasonista a estonteada e audaciosa mulher

HELENA HOLMBS, a mulher destemida
que nada teme, tudo vence e domina

SEXTA SERIE ________

UMA COBRIDA DESESPERADA
SÉTIMA SERIE

QUANDO SPAIC ACÇORDQg
verdadeiro trabalho, arriscado, que 6 impossivel

descrever.
Ao AVENIDA para ver programmas emocionantes e

attrahentes- 5- feira-X AVENTUREIRA MEXICANA - IVLuxo Films
J%-T-7T7-^*.*{Ttf»«ti--*fri----_-_»__^^

J-jE CINEMA JP/-8
CELEBBITÊS

(DOMIIMAlVDO SEMPRE!)

jf!*-^Y*._f___j ___P' _________V ____¦_;-" iM

O CINE PALAIS T^Tm^Tair^-auir ob souuintcs preceitos para bem-M%*r° .fòL^sVilma que fazem a sua própria reclame.
PíOGBA"iMAS8cni exajj.ei.p-. laudatorios Vovtinc húo os nossos nun»ix sensações «¦•¦•*" poderosns. .1 
WMlm<m ^MSm\^íía^SitU&^M^^^^^^^m $* -i» o -« p^o, «.«.Hqu-r <l«o sçjg a sua n.-Ç.oanlulade.

ARTISTAS de comprovada ccleMlaade, quaiquci _uc -""-J^ ** _. ___...  ._ -

hoje: t©©®®®®®® DOIS PI1-MS DE GRANDE _-CETRAf-rE---NURI SO' PROGRAMMA @®®®®@®® HOJE

n_f__ _N C -Cl-
Protagonista: LOLA 11SCONT1 BR1GNONE - Edição Volsca Films-5 actos

.,._ * „ma ^..^prpnte oagina de amor. a que empresta especial relevo o aproveitamento dos mais difficeis recursos da
A obra que hoje offerecemos ao publico e uma pungenj e pagi"a oe «mor, a oceasião de apreciar

arte c.nematographica. ™» 
^;1'* ^_M___r __c3_A VISCONTI BRIGNONE, uma dao suas favoritas, numa obra de

um desastre de aviaç-o, tirado do -**•*•¦-** »_^ de excepção.  «_>

______!________¦ ¦__________________ *-^___B***^^^_____ m--.ii*-»

interpretes • lUUefumuline Ferdhmnd e 31. Henri liomsel, daComedieFranca.se - Edição Eclair - 3 actos
.Interpretes . Mlle. ti lirnT_^^-_7exceliente9 

arUst^Trãn^-iTí^^Pretando um romance de fortes situações impulsionadas
-Coração em torvelinho" põe em collaborai?f.0.l^0gsr"P^l.orvehemencL: Inveja, Ódio, Ciúme, Amor, Vingança !...

por senti.nentos de maioi 
ye^«nencia 

. invej equiiibrio 
do desempenho, mas ninguém regateara louvores

Nâo seria de justiça destacar artista «*^J£%^^X^-^M-^ ^R-INA-D 
'

e M. HENRI ROUSSEL, em torno dos quaes^ se desenrolam os lances culminantes do romance

. ''^'.-4i-*«*

!^___S_.-'i .-í-w'

^pg^jp.»- || jn jgfB_mm-msmKua»m*^

lif
i-_B_i, • e •

___SS_l_____-------t!-B

Por WIJLIIJA. CELLIO
que amou como Mecléa

r-g*-^p-!-!V-_^^¦jf**-^-*-iHry'ií* *sf-^a-if yps^^trr***™*™'^*™^*"" __wbb —--am-gBB» ¦*^— iM'*>i™,iT*1T,*Tfflinf

"PT VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5/\ PAGINA
jj^^_rt_*«_**

.'.i. I


