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Representação
do commercio

Niteroso grupo dc cotmiierciantcs
«ila praça de S. «Paulo resolveu fim-
idai itaquella capital um "Partido
'Municipal!'. C«oino «observam os iilus-
tres tíollegas <lo O Eslado tle S. Pau-
lo, não -se trata propriamente de um
partTJo, porriue a nova aggrctniação
não tem cm vista a politica, nem
coniprehcndc no «seu programma
iiíéas «c assiimpiòs políticos, li,' uma
«liga «tio commercio para a defesa, nos

jileitõs eleitoraes, de interesses com-
miuns, e o seu principal objectivo c

jirohiover a eleição de vereadores ou
ar.c.mbros ila 'Câmara Municipal «da-

r[uclla cidade, representantes -directos

c legitinros da classe. Apptatidimos
a iniciativa d'o commercio paulista,
cc«n-.«o toda c (jiíalquer resolução dos
cidadãos tlc influir na direcção 'tios

íicgocioõ pnblicos, c, portanto, na in-
¦vestidura dos seus próprios legisla-
«dores c governadores. Coiidéniiiámòs
sempre a indiffercnça pelo voto,
cotiiqiianto «explicável, c até certo
jvoritò justificável, pcla convicção,
ilcaníc da fraude generalizada, dc scr
«perdida o voto, e com cllc todo o
trabalho e incòniníòdos que sempre
custa. A liga dos cVjmmerciailtcs dc
¦S. Paulo lutará certamente com
enormes dificuldades para conseguir
a eleição dc qualquer dos seus caudi-
«latos, disputiunlo-a «nas urnas, por-
que «ini S. Paulo, como tvo resto do
Brasil, a eleição está nas mãos do
governo ou do partido que fôrma ò
góvcrtt'0, o que dá no mesnio. «Mas,
constituindo-se uma força considera-
vel, que coiivctllía aos tloiiiinadores
ter a seu lado ou -não a ter em oppo-
sição, pódc conseguir para alguns dos
seus candidatos entrada nas chapas
ofificittes, ou quo sejam suffragados
«pelos elementos govcriiamentacs. V,'
tio que allutle 'o O Eslado de S, Pau-
le, quando -diz que ida 'organização do
novo partido "poderá advir, quando
mais -não consiga, um beneficio ile
tilta .monta: a «modificação dos pro-
ces-sios cm voga no seio da aggre-
iniaçãò dominante, no sentido d.c
admittir mais cffcotivo c proveitoso
concurso de «opiniões cm forno dos
gratidas assumptos".

iScntimo-nos muito á vontade ap-
[ilattdindo a aspiração do conunercio
<!tt cidade de S. Paulo dc sc repre-
sentar na sua edilidade, aspiração
justa e «muito «legitima, porque somos
(líiquélles que propugíiítin, ao menos
mas eleições mnnicipaes, a repre-
seiUação das classes, das profis-
iscés ou dos interesses, econômicos.
Batcmo-tióà por cila defendendo õ
projecto do deputado Afranio dc
Mello Franco', que a akPoptóü para a
reorganização ilo «Conselho .Municipal
do Districto Federal. Foi condômina-
da essa ido., do pflojecto, e delle pa-
rece que só vingará a nomeação dc
alguns intendentes pelo presidente da
Ke-ptiblica. Essa -nomeação é attenta-
teria das regalias de qttc está de
•posse a cdiüdadc do Rio d,e Janeiro,
desde: «os tempos coíoniacs, durante

eleitor, e que, pelo systema vigente,
votaria conjuntamente com a massa
geral dos eleitores, passaria a exer-
cer o seu direito de voto dentro da
sua profissão o 'cm proveito -delia. O
mais que se poderia exigir, para que
não ficasse na eleição municipal nc-
nltuni cidadão sem voto, seria a or-
ganização de uin registro especial
para os cidadãos que não estivessem
ligados a ncitlutinva pfoíissã«c>, ou que
preferissem ficar confundidos em um
registro geral, a figurar 110 seu re-
gistro profissional. Podíamos ir mais
¦longe: conferir o Voto, nas eleições
mnnicipaes, ás mulheres commerciian-
tes «ou que exercem outra profissão
ir.-dependeute, e por cila pagam im-
postos,' col.nlo já acontece ua Inglti-
terra.

•Com justiça o razão «advoga o
direito das mulheres em taes casos
illustre pitiblicista, por esto -modo:
"IA 

mulher que trabalha convo o ho-
mcm, independentemente e stti júris,
com aetividade egttal e algumas vc-
zes 

^ habilidade maior, não tem pro-
fissioiialniotttc «direito'3 «cgira-es aos
do homem? E a viuva que, adminis-
trando um 'estabelecimento, expíoran-
do-o cm beneficio de seus fi-
Usos, governando com os seus os
bens que a estes pertencem, não
tem, «do nrcstiVo modo, profissio-
nalmtotitc, os mesmos direitos eleito-
raes que o cclibalarüo, cotomerciante
011 agricultor, que explora seu com-
merçro ou cultiva sua terra 110 egois-
mo da sua vida solitária?" Isto só
pôde ter resposta «fai'0'rave! ao direi-
lo das mulheres narjiiellas condições.
Os commerciàtites c todos os cida-
dãos empenhados na defesa dos seus
interesses, mediante a sua represen-
lação, pelo menos nos conselhos mu-
nicjifeçj Jcvcm esforçar-áe pcla vi-
cloria da eleição profissional, llasla
dc um systema que os tem entregue
a tutores estranhos, que naturalmente
cuidam mais dos próprios do que dos
allíeios interesses:.

Gil VTDAí.
"m^m* mmm

locomotivas e consolos da S. Paulo
Jíailway,- nas vias publicas da cidade
de S. Paulo.

A Companhia Nacional de Navegação
Costeira foi autorizada pelo ministro da
Viação a escalar com o vapor "Itaipa-
¥a' o porto dc S. Francisco, na sua
próxima viagem dc volta dos portos do
sul, emprehcndida a 19 do corrente.

. Escrevem-nos do gabinete do ministro
da Agricultura:

"Xão é exaoto nue esteja ainda pen-
dente de despacho do sr. ministro o re-
queriniento dos crs. líiland <S« C, solici-
t.indo autorização para exhibir :/i7iiw
cinematographicos.

Os papeis sobro o assumpto siibjnani
.10 gabinete do sr. ministro devidamente
informaWos a 21 de novembro correnle,
e, nesse mesmo dia, conforme consta
do D. C. 0.602-1C, exarou s. ex. o sc-
guinte despacho:

"Autorizo a- contratar a retirada
de copias mediante as garantias ne-
cessadas. Rio, 21-11-916. (Assi-
gnado) José Re:crra."

Como se evidencia, o pedido dos srs.
Eilar.-.l & C. não podia tor da parle do
sr. ministro solução mais prompta, o
que aliás acontece com todos os assinn-
ptc-s sirbmcttidos á sua -decisão.

Quanto si állegação de ter sido "rs-
candalosamente roubada .1 melhor por-
ção desses films, o sr. ministro nenhuma
denunaa tivera a respeito, lim face,
poitt'111, da publicação ora feita pelu
Correio da Manhã, acaba s. ex, de
nomciar uma conunissâo de inquérito in-
cumbida de apurar rigorosamente a ver-
dade."
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A DEFESA
NACIONAL

Uslcvc hontem 110 gabinete do pre-feito uma commissão de funecionarios
inunicipaes, que lhe foi pedir seja o
expediente encerrado sis 3 horas da tar-
de, como já o era.

GRAVATAS —
Casa Manchester-

Lindíssimas — Só na-líua Gonçalves l)ía3 5.
Ouvimos que o presidente da Reptt-

blica. rcsolvcti nomear o dr. Antônio
Pires de Carvalho •• Albuquerque, .para
a vaga de ministro do Supremo Tribti-
nal Federal, aberta com a morte do mi-
nistro linéas Galvão.

O decreto só será por-íni, assignado,
na próxima -sexta-feira.

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Depois do lindíssima nòito da véspera
cm t|tia loilas as constcIlaçüCH sc dc^cnlià-
ram, nitidamente no horizonte, o diacliott) dc luz, n sol hrili.o.i ardentemente
iiitindantlo dc e;ílor ?. iiosm cidade.

Tçiniieriitiira mista capital : miiiiinti, ;j",o
nia.vitna, -.v\-'.
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todo n Império, sondo naqitclles tem-
pos eleito o Senado da Camrara e dc-
p.-is a Illttstrissima Câmara Munici-
pa! d.i Córlc. Tamiioni é certo que,
tio tocante ao governo municipal da
iivelropolu brasileira, a mutrarcliia
foi mais republicana «do que tem
sido a .própria: Kepiíblica. Afãs é
lal 'o «desprestigio em que caiu
«o Conselho Municipal, que a no-
moaçilo -de intendentes pelo presiden-
lc da Republica, 'encarada com hor-
tror por alguns figurões da politica,
disptostos até a dar conib.ite «no Co«i-
gresso ao projecto inspirado e afa-
gtid'0 pelo sr. \\\'iicesl;'ui Braz, tom
sido gcralmciite bem acceita. A po-
pttlação, esta c que é a verdade, cou-
iia miais iiiitn Gotrsc.llto .Mimicip.il
nomeado pelo presidenta da Repub.li-
ca, do que çonstituitlp pelos politi-
qtteiros profissionaes, maiiiptiladores
das eleições. O quç se lastima é qne
nã'0 seja a nomeação completa, ott
dc todos os intendentes.

Tinha o projecto Mello Franco,
nos setts pprmenofes,algutvs 'defeitos;
mas estes ptjsliam scr, e seriam 'sem
duvida tíorrigido'3. O eleitorado pro-
fissioiial podia ser 'organizado sobre
outras bases, constituindo as varias
profissões collegios especiaes, a qttc
coubesse a escolha '(tos seus repre-
sciitanles, e não a simples associa-
Ç"«s, como determinava o projecto.
^'as a idé.-i principal, a tvprcsenia-
c'.-« profissional, esta, :resis'iu a todas
a-- criticas, «oriundas «da ignorância tle
preconceitos c dc interesse.; partida-
lios, e ficou vencedora, impondo-sc
aos melhores espíritos. N'o seio da
çotnriiissãlo de Constituição e Justiça,
recebida com repugnância e estranhe-
:'-'«. acabou conquistando a -maioria.
^¦¦" coiivinlia, todavia, á politicagem,
c nesta Republica qttc abi está, nr.tii-
11 fura d.os ideaes republicanos,
apartada d'os princípios ftttidaiiieii-

«lo regimen, a politicagem é
e torça, força itivcncive! quan-
e «dispõe a defender-se. Nem
inconstitucional, conforma as

moras olijecções que se levanta-
r'---i contra ella. O systcnia da repre-
seníação profissional respeita o prin-
eipiu do suffragio geiicralizado da

lossa Constituição, que liem se
Pode dizer suffragio universal, orno
«ambe-m a liberdade do cleifor, base
'"•' todo o direito eleitoral. Apenas
laettlta ao cidadão capaz de ser elei-
''". consoante os requisitos constittt-
ciotwte, inscrever-se no seu regis-
'"'¦profissional'; c uma vez nelle in-
seripto, obriga-a a esdoHi.r os seus
^prewnianíes entre os próprios com-
Pinheiros de profissão. O commer-

1 m ma > ¦
HONTHM
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Nova Vork. ... _- .tSjsS
:„" Itália _. Ç661fiiiucario it S7L13 cii-7|Svaixa malriz n 2;|j2« n 7Bl.rfaraa — lmSooo e ^iÇoso.

Letras «Io Tlicíouro — "Ao 
rebate ile 4c 6 iiíir cento.

Cafií — o?5oo.

;0 sr. Pandisi Calogeras renictteit ao
inmistro da. Viação cópia do .tclcgrain-
ma do delegado fisc.il em Minas Ge-
raes, comniuniraudo qttc o cliefe da es-
tsição da K, V. Mogj-ana. em BelloHorizonte se nega a fornecer dados
solire a venda de bilhetes dc liiissà-
gens.

OFFICINAS de costuras, chapéus c es-
 oartilhos sob cncommenda.

XASOÍMEXTO, -. 167, Ouvidor.
Voltou liontc.ni a conferenciar com oiiimistro da Marinha, em seu gabinete,créditos siigplementar.es ao orça-

avio
sobre
mento de niariulisi,' -o deputado Octa.Mangabetr-

110.IM
Está ile serviço na Repartição Centra!de rolicia o ,t" delegado auxiliar.-\a IVefcitura papi-se a folha tle venci-mentos do mez fiiltlò «la Inspecloria de !Multas, .larJins, Caça c fosca (pessoal do i(inadioj.

A enrno
Para a carne bovina pasta lioje cmecnsuino nesta capital íorotn ãffixados pc-los marchantes; no entreposto «le S. Hioso,os preços «le J;oo a $Soo, dcvciido scr co-brado" nu pidilieo o muximo dc 1Í0.10.'«Carneiro, ^S; forco, iÇojo a iSuio c vi-tclla, Jfíjüü ;i i$ikio.

*»<XCii.i

a se-Dc fonte autorizada recebêiíiòi
guinte comnumicação:

"A propos«to do caso do paquete Ten-
nsson, a cujo bordo se deu uma expio-
plosão na travessia da Bahia para Nova
Vork, se tèm feito coinmcntarios ba-
soados na supposição de que a Legação
de Sua Majestade Britannica, afastai!-
do-se das normas, teria deixado de tra-
tar do assumpto por intermédio do
nosso Ministério das Relações Kxto-
riorcfi.

Tal

A commissão de Finanças do Sena-«lo, -ua, sua reunião de hontem, doiris
de ouvir nortis cxplrcnlçOea do sr. Al-fredo Ellls, relator do orçamento do
-Ministério das Relações Exteriores
voltou atrás, a-pprovando a emenda queanteriormente rejeitara, e pcla qual cc
tntiiisforma.ni cm ministros residentes os
primeiros secretários de legação queexercem as funeções de encarregados
dc negócios, actutilnientc, em Christ'a-
nia. St-ocl-rolmo, Athenas c Peltini.¦Fomfs dos que combateram a medida
radicai) da commissão, quiando ella, a
pretexto de economia, coisa que nem
sempre a prcoecupa c não sc enquadra-
va no caso, recusou o seu voto, «lias
-passados, si idéa, aliás governamental,
de offerecer á noesa -representação cm
certos pontos do estrangeiro, a influen-

i cia o o prestigio necessários, senão im-
I «presoiiidivells, neste momento histórico.

Kertuilos encarregados dc negócios, não
têm/ nem podem ter a autoridade dos!

| ministros -regulares, c, sobretudo, cm
. Christíania c Stoekolmo, a atilori-Jade' dos nossos representantes se faz indJs-

pcnravel, quandíi estão para vir os
trabii«!!ios da ,paz, com a inimetisiiade e
a gravHiade «das questões econ«oinicais
que agitarão e em cujo debite, do nos-
so maior -inferesce, ns chancellsirists
scn.tKlinav.ii3 serão magna pars.

-Mas a cpinmissão .de Finanças do
; Senado é (te extremos. Ou tudo, ou
| nada. Reconhecendo, como afinal reco-
j 

nlicccti liontcm, que não havia qual-
I quer augmentò dc despesas com a crea-

Ção dos ministros residentes, porque a
| cila corresponderá a sitppressão dos

cargos de priuieircii secretários dos

O Congresso esfá prestos a termi-
siar os seus traballíos e vae debandar
sem ter feito coisa algunía em rela-

ção á organização militar do paiz.
Não ba actiialmente divergências so-
bre urgência de preparar o Brasil
para uma emergência internacional
que as actuaeâ condições do mundo
tornam possível; senão provável. A
opinião publica reconhece que, ao
'lado <la questão financeira, está o
problema 'militar que a ella se pren-
de, ali.ís, formando «um conjugado
indissolúvel. Sc é verdade que sem
boas 'finanças não conseguiremos ter
uma organização belliea capaz de
tornar inviolável a nacionalidade, é
também certo que o estado de com-
pleto desarmamento, cm que «nos cn-
oóntranios, tornará os nossos credo-
res estrangeiros mais exigentes
ni' caso, infelizmente muito pos-
sivel, de precis«armos negociar uma
prorogação da moratória. Alas afora
as 'difficuldades externas que podem
surgir como corollario dos nossos
embaraçod financeiros, ha muitjts
outras questões internacionaes cm
que uos poderemos achar envolviibs
dentro de um futuro próximo.

Devido á imprevidencia dios go\'e-,--
nos passados, a guerra encontrou-nos-
em um («tado de completa incapaci-
dade militar. A essa Iastiníosa situa-
ção devemos -os vexames que temos
soffrido durante os últimos dois
annos c os prejuizo'.! resultante.? do
sacrifício constante dos nossos direi-
tos dc neutros. -Mas a lição não tem
«1'Pr'oveitado aos governantes. Piá'
vinte c oito mezc«s que em todas as
nações independentes do globo se
trabalha com febril aetividade para
reforçar oa preparativos militares.
As velhas idéas liberaes 'são sacrifi-
cadas, «a fé voltmtarista do p'o.\Jo
norte-americano vae «sendo posta de
parte, «os confortos são dispensados
afim 'de que as industrias possam
trabalh-cr principalmente para fonte-
cer aos exercitou, tanto belligcrantcs
cerno «neutros, o material que a seien-
cia tornou indispensável para a vi-
evoria. Por tod'.i a parte a prc-
occtipaçii'0 d'e dar uma educação mili-
tar á mocidade impõe-se como idéa
capital nos programmas pedagógicos-
No paiz «miais civilista do mundo —
os «Estados Úmidos — os collegios
pppçttram attrair a clientela pondo
cm destaque -tros seus annuucios os
elementos ile que dispõfcm pára, fazer

.-dos alumn'03 -soldados ' vigorosos e!
aguerridos. . IK "". ¦" : í-.;-.»

O Brasil não foi alheio a -essa onda
universal, que faz sentir oa seus
effeitos em todas as fctitudes da
terra. A. imprensa agitou a questão
militar, o povo saiu «do marasmo ha-
bitual e «icntiu intuitivamente o pc-
rigo da derrota -e da conquista, os
iiitellectuacs organizaram uma liga
para o aposlüladõ da defesa nacio
nal, o Exercito aco.npanlÁnt com
tttdiõsa 'intclligelicia a marcha da

inspirada pela pleiaile brilhante tle
officiaes que, graças á iniciativa bc-
nem_rita de Rio Branco, foram
aprender na Europa o que cn um
Esercito, se entregou ao estudo «dos
grta-des problemas <la' guerra mod-.-r-
Ha c di sua preparação, não foi mais
ltoüsivel continuar ia ilhtsão sobre a
possibilidade de tornar forto o Brasil
dehtro do systema creado pelo nosso
estatuto político.

10 Exercito «não é revisionista, por-
qtie hoje o Exercito não sc preoecupa
com politica e trata de realizar o
ideal nacionalista de servir a pátria
independentemente das questões par-
tidarias, inclusive aquellas que se
prendem ás questões ¦d/e fôrma de go-
verno, Mas se, considerado como
corporação, o Exercito .ntio tem po-
litica, os «seus officiaes, que são ci-
<iadà'os c que são profissionaes, não
podem deixar dè sentir que, no meio
«dc- um mundo militarizado, o Brasil
penma-ncce agrillioado si sua impoteu-
cia lidüca pelas limitações de uma
'Constituição, que, compr'omettendo
a unidade nacional c dissolvendo a
entidade moral da pátria, torna im-
possível a organização .dc um exer-
cito que exprima na sua força a «syn-
thíse «das energias brasileiras.

_. dessa incompatibilidade do regi-
men com a cfficiencia do Exercito
;»i3ce a desconfiança mal disfarçada
da oligarchia d.oininante pelas classes
antradas. Os «senhores da situação
percebem que. para identificar dc
novo o Exercito com a Republica, é
ptèciso rever a Constituição, que nos
condenuna a uma ¦pcrm.inbnte 'infe-
riori-dade militar. E convo não que-
rem correr o risdo de perder as po-
slçocs que o ,r/«T/ií quo constitucional
lhes assegura, deixam insoluvel o
problema da defesa nacional e vivem
'Ofprimidos peto pwadello -dtis tótio-
nelas que «os atemorizam.

deliberação dc não mais pensar na fc-
forma da Procuradoria.

Isso, porém, não o recoinmcudará, de
fôrma alguma, ao governo indeciso a
que desserve, cniqUanto liara o publico
resta a preincditação do escândalo, que
só não foi levado a effeito, e provável-
mente não mais o será, porque a tempo
se descobriram os projectos do sr. Ca-
logeras.

Em todo caso, o verdadeira a Infor-
mação que recebemos a respeito desse
negocio, não se pódc occnltar que o
ministro da Fazenda já se sente obri-
gado a deliberar em contrario do que
pretende, para scr agradável aos figu-
rões da sua cnloinage.

Já é alguma coisa digna de re-
gistro...

CAMISAS—O quê tia Je melhor e elegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dhs s.

A !Recebedori-a do Districto 'Federal
arrecadou, do dia i do corrente até
hontem, a quantia de 2.195 :g(iot?3<i7.

l-"m egiíal período do anno passado
a renda importou cm 2.235i :SÍ5$o8jj,

Hotel Gloho Tm do' Andradas —XXUIC1 VJUJUU Augmcntou para i.|o.
o seu numero dc quartos. Uiaria 6$ c ;$,
Quartos 3$ e 4$ooo.

IHIH
~~~  "¦¦ » mr, m

1 ratámos, ha dias, da injusta e in-
dsfens.ivcl dcniis.;ão>pr.uicnda, pelo mi-
nistro da Fazenda, do conferente da
Alfândega- de Ssiistos, Ignacio Ribeiro
da Costa,

Esse fíuicciowario, como muitos ou-
lios arrolados num contrabando de ba-
ralho-s tentado -por nina firma daquella
Praça, foi, .pelo inspector da Alfande-
ga dc Santos, apenas suspenso por 15
dias, com perda total dos vencimentos,
máximo da pana do artigo 8S da Con-
solUação d.is Leis de Alfândega, ap-
pillcavcl ao sseu caso.

Vimos o edital cm que aquelle in

^peelor 
trata da ocorrência. Btó che- f Zalllbl,.,1U) &gMi ao resultado da applicaçao de fal

penst iporque o conferente Ignacio Cos-'ftí deti siniplésnieiitc ''prova de tlesi-
dia'! na lesão de que ia sendo victima
n Fazenda Nacional.

«Mas «foi esse mesmo «funcionário que,
tentlo denuncia do contrabando, que
não 'descobrira, levou o fattto ao conhe-
ciníònto do giiardsv-mór, originando-se
ifesse seu movimento a appreiichsão dos
volumes contrabandeados.

Atleiitc-se bem nessa circumstancin:
o conferente Ignacio Costa é que fez
com que os baralhos fossem colhidos a
tempo, nitciitiando assim grande parle

Conimunicações telegraphlcas trans-
niiltidas da Bahia aos jornaes cariocas
noticiaram casos dc peste bubônica em
S, Salvador.

Entretanto, a verdade é esta: na
Bahia não ha, de modo algum, peste
bubônica, pcla clara e positiva razão de
sc não ter, até o presente momento,
verificado caso algum da terrível mo-
lestia,

A capital baliiana passou, recente-
mente, «por uma transformação mate-
rial mais oií menos completa, exacta-
incute como suecedeu, guardadas as
proporções devidas, com o Rio de Ja-
neiro.

A capital bahian.1, transfigurada,
como foi, cm Iienencio não só da sua
belleza como da sua hygiene, que era,
até então, deficiente, não podia — ten-
do, demais, á sua frente, como director
da repartição de saneamento do Estado,

competente dr. Gonçalo Moniz —
deixar de offerecer as mais cabaes se-
guranças de sanidade ti população local
e a quantos transitei]! pela hoje for-
mosa cidade do norte da Republica.
Assim, as más noticias para aqui trans-
miliidas devem ser reduzidas aos seus
verdadeiros termos: são simplesmente
falsas. E não ha razão para que a Di-
rectoria Ocral de Saude Publica obri-
gue, como está fazendo .com grande
prejuízo do commercio hahianò, os va-
pçros do Lloyd Brasileiro a não atra-
carem 110 respectivo enes do porlo me-

librado;

da mais cara, da mais fantasticamente
cara secretaria estipendiada jiclo Tlic-
souro Nacional. Ao contrario, porém,
do que deveria ter feito, a mesa da
Câmara fez as nomeações, designou
novos funecionarios para os novos car-
gos, aiiçiiientoii a gratificação de um
deiles, c — esta c que c a verdade —
sem nenhuma consideração para com
os csfoladissimos contribuintes.

Ifflj SORTEIO MM
O dr. José Bezerra, ministro da Agri-

cultura, tendo recebido as mais lison-
jeiras informações acerca do Exlinclor
de Sauvas, inventado pplo major Zo-
zhno Werneck, resolveu-se a assistir
pessoalmente a uma experiência de
ataque a um formigueiro, a qual se
realizará no Jardim Botânico, por indi-
cação do ministro.

Nesse mesmo jardim, c sob a dire-
cção do dr. Pacheco Leão, foi ha pouco
Umpo destruido, no espaço dc vinte
minutos, um grande formigueiro velho,
tendo o apparclho inventado pelo major
Werneck dado os mais assombrosos re-
sultados.

mmi**m t»M,

mu ÜO
MONOPOLIS

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, loa.

i»a»i»— tí.iibe v. como o governo vae re-
solvcr o negocio do fnndinà t — Leia"A RAZÃO".

¦1 > 9B » *t"

Ha dias já que eslão para scr feitas
as promoções nos Correios desta ca-
pitai

Fala-se, entretanto, que tini 3° offi-
ciai dos Correios 'de S. Paulo vae ser
para cá removido, fazendo dcsapparc-
cer assim uma das vagas existentes e
vindo desta sorte ferir direitos dc
ftinccioriarios da directoria, que tem
concurso c estão aptos á promoção.

Esperamos que o dr. Camillo Soares
não permittirá que 11a sua repartição
se. conimetta uma tal injustiça.

AOS NOSSOS ASSIGNANTES
.\p|ii'o\-imnutlo-so o fim do anuo,

éporn da reforma ilo nssip;nntiii'a<;,
pedimos nos nossos assipiniites
íuaiiilnrciii írformnl-.is com a
maior brevidade, pelos motivos
qun abaixo expomos.

Outiosim, todos áquelles quo to-
macem àsslRiiiitursi nova RKCM-
11RRÃO o "COlilíKlO 1)A MANHÃ"
DESDE .J.V não si; lhos dcseoii-
tando o período que falta para
completar o anno.

Tendo o "Correio da Manliã"
adquirido nos Kstados Unidos
iiléin de uma nova íuneliinii ro-
tutivii das mnis modernas para
conseguirmos rapidamente a nossa
8'rÍMido o «sempre crescente tira-
gem, 6 iiiíicliinns par» impressão
dos nomes dos nossos nssignnutcs
cm rada folha, acabando de uma
vez com a etiqueta eollocatln so-Por mais que se esforcem os advoga-

dos do governo sul-rio-grandense, para' bre eada jornal, como a remessa
dofendél-o nessa questão das loterias d

supposição é sem fundamento, | "cluaes encarrcgtftlos de negócios, cujos
porquanto a referida Legação, com a I vencimentos se mantêm na elevação do
sua habitual cor.rccção, desde o inicio ', I)os!°. a eoinmisiião poz tio nier.mo pé
do incidente, delle tratn com a nossa ' a "coessidade quanto ás legacõés. scan-

laria cm notas troc.ul.is entre i ™1íiv*?i Precisas como já vimos, c os
i nossos interesses cm 'Athenas c Pc-

abido, espora ' ';'"' lnn's *Il,e discutíveis, como vere-
Uma nrgtiiçã-o vem a falho de

force, Desejaitaos sabor com quem se
na situação presente o mi-

nislro dc Atlienr.ç: com o sr. Venizel-
los, governo alli.tdo. 011 com o rei

da sua desidia .profissional. Ne-isas
,_ j coijdiçiíçs, a pena a elle itnposta pe!-.-)

ir.spcctor da Alfândega, c de aecordo
„,, ,..„.. „, ,- , ¦ com a lei, era a unica q.te logicamente
guerra europea, procurando aprender, Ihe r.,w.llt
as suas lições e fazendo um esforço Demais,' ira:',-.-.-.i-r.e dc um cniprSgado
sobi-cluimairo para òfgaiiiaar um nu- J dc eoiiducln exemplar durante- os longos
clco dc exercito djentro. dos recttnj-os I.annos 

'cm 
que ali servira, como o at-

escassos Je que dispunha, a mocida-1 lc5;a ° edital do referido inspector, fi-
dc vibrou patrioticamente e foi alis-! c-"-"ll:> 'verificadto ainda «pie nia passa-
tar-se para adquirir nos quartéis -' ec,n (I° «iitrabáifiild não houve inten-

w campo de -mtíitobras «o conheci-
mento pratico -do mister das armas.
Mas cs«sc grande „ „„„.,-,

. I ção dolosa por parte do alludido con-
I ferente, cotifqriiie consta do mesmo

edilal. Claro eslá, «poi.n, que o impe-
nacio- I dó,, andou bem.' O'- sr, Calogeras, po-lirjpvtmcnto

tval, que poderia ter feito d'o atino; rétn, assim não o entendeu, e centra
d«c 191G a era iiuiugiíitil dc tini Brasil toda a evidencia do inquérito, resolveu
fert-e e capaz -de defender -o seu ter- dcniittir o sr. Costa "a bem do servi-
ritorfo c a sua soberania, tem sido 1 ':o r«u!-'!ico".
:ité agora inutilizado pela indiffcretí-1 ° í]hh[a "' cf""'«',!!;!o' r i 'hcm cc-'-°

que, n'o momento em que se disponha
a áppolfar para a justiça, o conferenfe

Chaiv
ambas.

Essa materia, como
ainda decisão judiciaria que definitiva- j m'15
iiiçiitc resolva sobre a competência do
foro para o respectivo processo. I entenderá

Quanto á ida do secretario da mesma
Legação á Bahia paia colher informa-
ções, que cansou desagradável inipres-
são, depois que appareceram publicados
alguns documentos a tal respeito, po-
demos também nffirmar que esca ini'-
pressão não deve perdurar dcante das
francas «t Icaes explicações que ao mi-
nistro das Relações Exteriores ante-
rioniicnte. havia dado o ministro de
Sua Majestade Britannica, desfazendo
a desfavorável intenção attribuidã aos
termos da carta escripta pelo alludido
funecionario ao Governo daquclle Es-
tado."

au-
pit-
di-

t.ics
finun
do
era
pi'

Esta coínmuiiicação confirma a
thcnticidiide dos documentos qttc
blicánios e justifica plenamente a
vulgação que lhe demos.

Dcante da autorizada declaração de
que o ministro inglcz deu á nossa chan-
cèllaria francas o leaês cxplicn^õcp.
nsida temos a accresçeniar, mesmo por-
que explicações dessa natureza não se
discutem.

Cr<:ist.iu;'no, manifestamente associado
aos impérios centraes?

A(|ücH«s argumetito não se invoca,
porlanto, 110 que se refere á nossa rc-
presentação na Grecüi, onde cila só
eiicontará complicações e diffictildn-
des. 'E ainda .não comprchendenios que
razões de ordem exigem a elevação do
nosso representante tm Pekim. onde
o dispensaríamos perfeitamente.

Senado fosse loei-

O presidente da Republica, por sc
adiiar ligeiramente adoentado, consor-
vou-se recolhido aos seus aposentos par.
ticulares, não tendo recebido pessoa ai-
guma.

Xo palácio estiveram, porém, sendo
recebidos pelo secretario da presiden-
cia. o senador João I.yra, que foi agra-
deecr as felicitações que lhe dirigiu
s. ex. por motivo dc seu nnniwtsario
uatalicio; o deputado Luiz Doniingucs,
que foi sc despedir, pnr ter de partir
¦nara o Estado do Maranhão, c o dr,
ifrancisco Eelisario Velloso Rabcllo, fi-
líio «lo fallecido almirante Velloso Ua-
bello, que foi agradecer a s. cx. as ma-
infestações «le pezar tributadas á me-
tnoria de seu pae.

Hoje s. ex. não receberá pessoa ai-
guma,-empregando todo o dia no estudo
de questões que pendem de solução do
executivo.

A' Cantara dos Deputados o ministro
l.i Viação enviou hontem as informa-

1 ;i«» r«, « i«,i„....-,a „ - çffes solicitadas acerca da interrupção.¦-.nte, oa o industrial, que pode ser ^,0 t.ia,:t0 pllb.;ca pci3s manobrai das

Seria bom oue
co em seus actos, mesmo quando os
•pratica sem prejuizo do Thesouro, o
que é raro.

Assim Fcnrtnos que não possa ser
cm termos absolutos o npr.so applaiisp
á resolução tomada hontem pela mais
importante das suas conimissões.

Ha ainda tim outro ponto que con-
vém ser .esclarecido, liste ó mesmo re-
latávo ' ao alstpocto . econômico da
emenda.

«Dcsèjalriamos saber se nos nüiiistros,
noincados não caberá a -ajuda de ctti.ío
correspondente á sua nova posição e
que é sempre considerável. - Porque sc
lhes cabe essa «propina, o Senado deve
rejeitar a emenda, digna de applausos
apenas quanto á creação dos dois mi-
nistro» do Christiatiia c Stoekolmo.
pelas razões «enunciadas; injustificável
quinto á creação dos dois outros, por
desnecessária, e, relativanjeiite a todos
cllcr-, absurda, sc iníporta áiigmento dc
despesa, nesta época- dc crise alar-
manto,

• r\\c ci'm'i-e ao Senr lo cxan.I-
nar antes de tüar-llio o seu voto.

PUNHOS c collarinlios — Esnccialidadí
— Cs>a Mar.cliester — Cioncálvcà D'u$ 5.

zarpar
capita!

de
se-

O tender ".Ceará" deve
Spczzia. na Ttaba. para esta
gundo noticias que dali nos chegam, a
15 de dezembro «vindouro.

Está também assentada a partida, da
Hollanda, entre 03 dias 23 e 31 do mez
nroximo, dos carvoeiros "Pin-.Iai-é" e"Mcatitn" e cabrea "PAraguai?-.!'",

pcla indiffcretí;
ça, 011 antes pela hostilidade dos se-
nhores da -situação «ein relação ás
classes armadas.

A attitude dos hoat-cns que hoje sc
acham identificados dom o regimen,
no tocante ás questões militares, con-
stittte um caco interessante dc psy-
chòlogia politica. Ao Exercito cottlic
a rcspon-iabiüdade da implantação da i
lüptiblica e foram as -suas baionitas,
dedicadas á causa republi-canai que
cc-tiseguiram proteger contra a íma!
qite-rcnça da maioria da nação a piau-
U exótica, que cresceu franzina cm
um ambiente que «lhe era írancamea-
tc antagônico. Durante essa phase
ijliciál 'do regimen, o Exercito foi
amilado e cercadt) dc todas as atten-
ções. U' certo que, longe de lhe au-
gmcsitarcm a efficiaicia militar, essas
adulaçõcs e carinhos interesseiroi
apenas servinam para o desviar da
sua orbita natural de aetividade.
Alas, em todo o caso, os governos c
o Congresso afíccttivani, pelo menos,
grande interesse pcloqucsc relaciona-
va com a organização militar do paiz.
Mais tarde, quando o Exercito, fati-
gado -das explorações da politicagem,
resolveu consagrar-se exclusivamente
ao trabalho profissional, os politicos
do regimen começaram a descóníitr
da ciasse que até ctttã'0 fura encara-
da como o baluarte 'da Republica.

Xão é difficil endontrar a explica-
ção desse resfriamento do enthusias-
m«o situacionista pelo «Exercito 

que,
fazendo a Republica, abrira aos o'i-
garchas dc hoje o caminho do poder
c das outras coisas desejáveis deste,
mundo. Emquanto os militares, sói-
fre-ndo a influencia da politicagem,
não se dedicavam de corpo e alma ao
serviço 'das armas, não tinham -oppor-
Umidade de verificar a importância
dos obstáculos que a Constituição de
24 de fevereiro opp«Jc a qualquer
esforço sfério para a organização mi-
¦litar do Brasil de aecordo com os
moldes firmados pela experiência Ja?
nações ettropéa.. Mas fogo que o
Exercito sc restringiu ao campo pro-
fissionãl, Togo que a nova geração,

CJüta fará aniuillar todo o articula-lo
r-er c.sse ministro incompetente, ?ncn-

paz'e inepto para chegar á conclusão do
que o devia deniittir a betn do serviço
publico.

£.' o de que desde já deve tratar o
t sr. Costa. A sorte des funecionarios

puh.icos não pude estar á mercê de
qualquer troca-linlas, que seja de uni
momento para outro arvorado cm mi-
nistro de Eslado.

Laporla, na justifica a
sua atlrtttde dc cscarticb deante do nc-
cordão do Supremo Tribunal, que con-
dcínnòu a rifa gancha, c «depois de cuja
sentença, por uni despacho irritante, o

i sr. Salvador Pinheiro prorogou o con-
I trato daquella Urina.

Então, quem ouviu liontcm, na Cama-
ra, o discurso do sr. Gttinercindp Ribas,
da representação do Rio Grande, maior

I estranheza terá tido, por ver como esse
I deputado, repetindo o gesto do presi-

dente Ue sua terra, se julgou com o di-
rcito dc glosar a decisão do Supremo,
na defcái <lo caso indefensivel. Com
boa razão se diz que o Rio Grande, cuja
vida administrativa é reputada e reco-
nhecid.i «honesta; coiistítue nm Estado á
parte, fora do regimeii constitucional do
paiz, sem obediência senão ao sr, Borges
de Medeiros, que sc divide cm satcllitcs,
mas não se apaga nunca. Antes do ac-
cordão do Supremo, umà disposição do
orçamento da Republica proliíbira novas
concessões de loterias estaduaes ou a
•prorogação das existentes. Julgando in-
consiluci01t.1l essa disposição — julgan-
do-o stinimariamçnte, «do rito do seu
palanque — o governo gaúcho, depois
delia, prorogou o contrato de Zanibrano
St Laporta. Por fim, aquella egrégia côr-
te de justiça coiidcmnon, em vista da-
quella disposição ,in.inttda nos outros
orçamentos, a loteria riò-granidensc. E
porque era inconstitucional o accordão,
como a disposição db orçamento, o con-
't-HTto se prorogou dc novo.

Como se ver 1-adeiramento inccnstitii-
cional -neste paiz não houvesse apenas
a situação Ido Rio Grande, a Republica
do sr, Itorgés dc Medeiros!... j

•o.
1

J do jornal em listas para as agen-
rins dos Correios — pedimos a
todos os nossos assinantes que
iiiuuilem reformar desde jú suns
assignaturas com todos os cscla-
recimeiitos, quanto a titulos, 110-
mes, sobrenomes e moradia, afim
de irmos desde já preparando os"pnquets" 

que têm de servir para
a nossa expedição.

Além disso outros melhoramcn-
tos estamos preparando o que
inauguraremos dentro do menor
prn.so possível.

Os preços de nossas nssignntu-
ras, APF/Atn 1)0 KMIVADO 1'RIÍ-
ÇO DO PAPEL, continuam ainda
os mesmos :

Assinatura 11111111.1I.. SOSOOO
semestral 1S$000

Todos os pedidos de assignatura,
assim como ordens, vales, cheques
e valores devem ser dirigidos ao
gerente do "Correio da Manhã",
V. A. Duarte Feli.v, Largo dn Ca-
rioon, i.íí.

Km virtude da escassez de papel
e eom os grimdes trabalhos deeor-
rentes da installação que estamos
fazendo, não nos foi possível im-
priniir o iilniauak quo todos os
annos distribuímos nos nossos as-
signniitcs.

Todavia pnra compensar, darc-
mos 110 nosso próximo nnniver-
serio um brinde de real ralor que
substituirá eom vantagem o ai-
mnnnk.

Um dos nomes indigitados para a
vaga dc ministro do Supremo Tribunal
de Jusliça, é o do dr. Lcvihdo Ferreira
Lopes, vice-presidente do Eslado de
Minas.

tudo que
tc momento

como e quando ter-
será feita a paz

— Quer v. saber se o governo paga
ou não o ([tíe lhe deve ? — Leia "A
RAZÃO".

<a » m d ti ¦
Por'«ter terminado', o respectivo tempo

de embarque, vae ser exonerado do
cargo dc cotnniandante do scout "Rio
Grande do Sul" o capitão de fragata
Raul Oscar de Fatia Ramos.

A sua exoneração, 110 entanto, só será
assigna la depois que o referido offi-
eisi-l regressar dos ,exercidos que o seu
navio está cffêctuando ua ilha Grande.

BENfiAtAS — Elegantes c resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O sr. ran.liá Calogeras mandou in-
limar os srs. Mnrtinelli & C. a rrstilitir
a importância de .-£ 65-0-0. «iuc rcee_-
berani do sr. C-irlos Tanhauser Porto
A.legre em págáinento de uma passa-
gem que lhe foi fornecida pelo governo,
110 Lloyd Hõllándcz!

BTUI.IOTIIECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, 110
Lvilcu de Artes c Officios.

Ao que somos informados, o sr. Par.-
diá Calogeras desistiu de reformar a
Procuradoria do Thesouro, afim de cn-
cnixar cm tres logares previamente as-
sentados o filho do sr. Francisco Sá,
o genro do sr. Barbosa Lima c um
protegido do sr. Antônio Carlos.

Não temos a ingenuidade de admittir
que a possível desistência do sr. Calo-
geras obedeça á sua própria decisão.
Esse grego voluntarioso para o mal só
recita dos seus propósitos quando não

I sc sente amparado, e perceba que os
- seus actos são positivamente indéféh-

| saveis, ou, mais do que isso, causadores
dc desgoslo e dcsapprovados pcla maio-
ria dos circules que o sustentam.

Alem disso, o sr. Sabino Barroso
está .1 'chegar, e o sr. Calogeras sente
que a presença do sr. Sabino nesta
capital pôde implicar unia- certa muta-
ção no Ministério. Elle quer ficar bem,
para mudar de logar, e dahi a sua

! —- Quer v, inforirúir-f
: o.ccorie pelo mundo 1

histórico ? Saber
minará a guerra.
em que condições ? — Leia ''A KA-
ZÃO" e terá informações exnclas.

¦1 » _BP »£¦*¦¦' ¦—¦
A mesa da Cantara liquidou hontem

o embaraço etn qne se encontrava para
fazer as nomeações, propostas pe|ii com-
missão do Policia da casa: promoveu,
por portaria, o dr. primitivo Moacyr
a slib-director da secção dc redacção de
debates, na vaga do sr. Eugênio Pinto;
alyitrou que o redactor dc debates Hei-
tor .Modesto substituísse interinamente
o dr. Primitivo Moacyr, sempre que
essa substituição fosse provocada, na-
qiiclle cargo; desdobrou o antigo posto
do dr. Primitivo Moacyr, redactor de
debates encarregado de coileclar os do-
cumchtos parlamentares, em dois car-
go«t dc supplcntes cffcctivos da reda-
cção dc debates, nomeando para essa
dupla supplcncia os candidatos já ha
dias indicados; e, por fim, conservou
a disposição da emenda do sr. lide-
fonso Pinto, mandando augmentar para
4001J000 a gratificação mcnasl dn sr.
Otto Prazeres, secretario da mesa da
Câmara,

Já dissemos o que reputámos convc-
niente .-.cerca das nomeações que ío-
ram, afinal, liontcm lavradas. Resta-nos
apenas lamentar o gesto infeliz, da
mesa da Câmara, por ter não só levado
a effeito as nomeações acima, «tu vez
dc supprimir logarcs imiteis, co:-: > ain-
da c principalmente por ter determi-
nado augmentò dc gratificações sabida-
mente cscaíidnlosas. E' mais que co-
nhecida a desproporção formidável —
que só o rovo seníc, cem ver! — entre
o custeio sempre croscente da seerc-
íaria da Câmara c o resultado provei-
toso de trabalhos que ella apresenta.
Assim, o momento era o mais propicio
e feliz possível para a Camr.ra pronto-
ver o sr. Primitivo Moacyr; dar a fa-
culdade gratuita ao sr. Heitor Mcdcs'o
de substituir o promovido no seu en-
cargo, e supprimir o logar vago de re-
dactor de debates, economizando a
mensalidade dc Soo$ooo r.o corpo de
redacção de debates da Cantara, isto é,
no çr-.vpo de funecionarios excessivos '

¦ ¦7» ia» * 1».
NÃO comr
Perfumaria

rciti rrr;V:i-."-; an'es de visita
Nunes — I.. S. Francisco

Aos crhúvis dos jornnesi>iz Aura, :i querida áctríz :— ijuc lindos são os crystacs
Que vende ,1 Casa Mtiniz I- ¦ ¦ 1 m

Píogos & Respingos
asse.
prc-

O presidente ih Republica tetn sido¦liado pelos politicos mineiros para c
enchimento «Ia vnga do Supremo.

V. q::c disse s. cx ?
Nn fôrma do c.isí.nnc, •, cx. nHo

disse nada ; resolveu adoecer ligeiramente;
Uma ligeireza politica...

Vaat-is fornecer á Argentina setenta to-
ItçladM «le assucarj O «assucar que Kd
ycude anui a 500 réis o tci). será fornecido "-
i Argentina a coo reis.

Onerem maior prova da nosra anúsade ?
Cumpre, agora, tm troca, que a visinlia

nos forneça o xarqtiò c a farinha de tri-
go mais i.-ir.-Uos «lo que a cotação de Bitc-
ucs Aires.

propagan.Continú.i firme 113 Câmara
da rcpnllicri!....

E' qttc alguns Jovens pies da pátria,
tltte a 13 de nòrcriibro^ainda molhavam as
írai.hs, querem ver sc arranjam um meio
de serem "históricos", republicanos da pro-
fEgamla.

A lanterna espo^ á ;r,rta um pão minus-
ct-.lo, insuficiente para encher o buraco
de um dente.

Um transeunte <*«i;rin.e:*i'o*.! :
Como é que pôde alguém viver com

comediante "pão r.osso ds cada dia"?
E' fácil, respondo outro ; é trat

encurtar 03 dias.
de

A I.ign contra o Analphahctlsmo nnn'ttn-
ciittma rrande festa-no Jardim Zoológico.

Xão podia scr melhor escolhido o lo-
ecl.

E' ahi qite o tmalpliaheto verá cliraxcn-
tc a inconveniência de ser-se zebra, ca_
ir.cllo, burro, azcmul-, ete.

Cyrano & Ç, .

'Pouas_ vezes se tam accchltiàdStao um urine e severa opposição-auni pi'0'j-.cto de lei, domo tem suece*
Wç agora c«>m o monopólio dos ta-baços alvitrad-o pelo senador Alcia.!^Guanabara, e apresentado sob a íór;ma dc cjncndii a«o orçameiito da rc-ceita a respectiva commissão do Se-na tio,

!R* claro: o projeoio está cíidcrt*
Ç.ado a queiaj quer que soja, p,>r.iu_nao e crivei que alguém pctwc cmorganizar um monopólio, como o q;wfoi projcctadb, sem a certeza ante?cipada de que lia quem pretenda c.v
ploral-o.

T«odavia> anto ^ t,uaiiriicr ontTXconsideração; ha esta, suíficièntci
para csmtig-a-r o proiveto: o ql:c sc
pretende legislar é inconstitucional,-
e nao seria mesmo coYriprclicas-ivci
<iue uma lei ¦orçamentaria autorizas-:se uni .moifopolio, quando cs-a mes^nia lei 'deve estabelecer, como as »-i- 

'
tenores, entre as autorizações dadasao governo, a de reduzir ou até sus-
pender os impositos <le importação
sobre artigos estrangeiros, quando ossimilares nacionaes •estiverem á mer-
ço das cxproraçws dos Irtisls. Sai»-inoohercncia, se não íoss_ inoohstitu-
cional o projecto, que a lei orçamen-lana procurasse p'or um lado darcombate aos tntsls organizados paraa çxptoraçãV) de artigos dc prothtcçáunacional, e por outro lado autorizas-sc «o goreruo a estabelecer elle mes-mo íilm moiiop'o!'io sobre um dos maisimportantes pro-tluctosi d'a lavoura,nacional!

'-Mas, quando -hão houvesse a incou-sti ucionalidade, 'ou a incohercncia ci-tada, nen» p0r isso o àmibícionâdomonopólio deixaria de merecer amais eomplctla reprovação domo a
que tem provocado. Nem a lavouranem a industria, nem o còmmcrciò
podem deixar de scr contra o proic-cto cm discussão, d?,' corto que oexclusivo dos tabacos deve sorrir ás
ambições dos homens do neg-ci-.,
tao graiíde, tã'o vorumoso é o itiereaJ
do daquclle artigo! O 13r.vsil tetn, se-
gundo os melhores calcules, vinlímilhões dc habitantes. lA-dinittiudij
que dez milhões «seiaim homens, e qui.cada homem fume om média, pordia, cem réis, o commercio de taba-
cos terá um movimento idiario de milcontos de réis! «Ainda linicsiiió que sereduza a m.iade esse calculo, o mu-
vimctito annual será «de cento e oi-tenta e dois mil conlos, o que consti-
tue uma margem extraordinária para
grandes operações.

O nvojwpolio nã'o será exercido
pela União; será vendido a quem o
comprar, pr«ov.aiido que tem derescís
mil contos ide capital e se Compro-
tnietfa a pagar ao governo aiitni.il-
mente a taxa fixa mínima de 25 milcontos, afora partilha nos lucros', queserá de 'trezentos a mil doutos an-
miacs, conforme períodos 'determina.-
dos da vigência do contrato que por-ventura fõr feito. Mas não sendo si
limão quem explore o monopólio -di-
rectamciite, não deixará cila de ter
que rc.ihz.ar grandes operações paraa concessão do exclusivo. Assim, o
governo, que irá violentamente des-
apropriar as 'fabricas. pag'ará as in-
demnizações cAui... titulos de divi-
da, em togar de scr com dinheiro; e.
o monopolista pagará os juros do
5 r/o dos titulos emittidos, ws quaesserão resgatados no praz'o de dez
annos. Quer «dizer que, 110 fim dc
dez annos, o monopólio estará iníei-
ramcnle cõrisoüdadb, completo, per-feito, indcstructivel!

I.Vo entretanto, os lavradores quecultivam Turno não terão senão um
comprador unício -dentro db paiz, fi-
cando assim inteiramente á mercê tio
monopólio, qu'e -deiles fará «o «me qui-zcr. Para idourar a pílula, o projectoestabelece preí.Vs mínimos que deve-
rão scr observados pelo Imonopolw;
na compra <io fumo aos pr.uluctores,
e assim, por exemplo, pelo tabaco
cm corda pagará óoo réis por kilo,
para as quilidadea baixas; i$oou -
para as de primeira qualidade -e i.feoc
para as especiaes; c, no 'entretanto,
as ultima'3 Cotações officiaes davam
os scguinles preços: fumo baixo,
1Ç000 a i?too fou mais 500 réis porkilo); i$7oo a l$Soo para o de pri-meira c i$.(0o a i$íot> para o se s«-
gun-da; i?í5oo a i?;oo para o espe-
cal; i$joo si iÇjeo para 'o superior,
e Çijdo a i$ooo para o regular. Basta
este Confronto de preços, para se ver
quão grandes serão o«s prejuízos dós
proditclofcs, se vingar o m'.::isti-o quoesta t«ii gestação!

«Mas, como a guerra, encarccetVdo
os preços dc todos os artigos, caca-
rece também los do tabaco, e porque
a guerra não terminará, ao que pare-cc, antes do«s -dois annos próximos,
o prejuizo da «lavoura será muito
maior, c muito maiores serão os lu-
cros «dos monopolistas!

'I|or «outro lado, não c sequer con-
cebivel a fôrma da fisealizaçã'.> -sobre
tabacos num paiz comi a extensão
territorial do Brasil, e com as vastas
e muito diversas c distantes zonas
prodlicloras «da famosa Ilcrva Santa.

Sc aos prodttctbres é -destinada u
ruína, ou pelo menos a contingência
de -grandes prejuízos, como é fácil
prev'er,:a'os industriaes «o projecto do
sr Alcindo condetnná a fecharem as
portas e a feceberem indemnizaçõea
em títulos oue serão fatalmente de-
prcciaklos cotwo todbs os mais da di-
vida publica, e o commércto ficará á
nercé «dos caprichos c exigências d.,

monopolistas!
«Cbntra o projecto levantado o paiz,

em massa. De rodes os 'lados che-
gani protestos, c 05 homens eminen-
tes da politica, com ircspoiisabilida-
des effcctivas nos seus 'Estados, de- -
ciaram francamente que clò«.rJbaterão
o monopólio.

«Dahi, a segurança cm que julga-mos poder -estar, de aue o monstro
morrerá sem mesmo chegar a nascer,
isto é, sem ir a'o plenário. O sr. Ru-
lhões, relator do orçamento da recei'
ta no Senado, talmbcm lhe £ hostil.

«Morra, pois, o mostrengo.
«Antes, porém, de .sobre elle cair a

derradeira pá d.e cal, seria interessou-
te que o Brasil soubesse quem são,
onde se aninham, a que paiz períett-
cem, os espertalhões que pretendiam
apropriar-se do monopólio tios taba-
cos, e aus quaes o sr. Alcindo pro-
curou auxiliar, apresentando muito
ingcr.i:r.:r.::ire ao orçamento «la recei-
ta a enfenda que tanta e tão justiíi-
caVla celeuma teim levantado.

ROUPAS brancas — Sortimento sem egv.-.l— Casa Manchester — Gonçalves Dias 3.
— > «a • — .

O ministro do Interior providencio.!
para que, conforme sdicitação do se-
cret.-.rio dos Negócios" Interiores dn
Estaido dc S. Paulo, seja posto a di—¦posição do governo «lo mencionado Hs-
tado o assistente do Instituto Oswal-
do Cniz, dr, Arthur Netví,:^-
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REPUBLICANISMO NA
CÂMARA

PROFISSÕES DE FE'
POLÍTICA

m expediente, hontem, da sessão da

SstaV i*» «P»** S"f 
d0s aI>a

...te^aoíidscursodost. ]oa,.uiin
1 

rio proferi-do dias atras.'. ' ' .-.í. „ ni-nflnr mie. .
disfarça-

Osório proferi-do dias atras.
Disse/então, o orador que,..quando

.' «feriu aos montiTchistas disurça-
dos não teve em mira faz.tr nllusao

aos .«rUcnlaristas c, niuito menos

o 4. Rafael Cabeda. Sc falo.- cni

rcolno"^^^
r^Sntarismo tem^servirfegj»

monarcn
S.Tproporiío'. a. altitude de

¦— nu,
reVilucioi!!!

allu-

elias. v-uuiit ** k•."**.-—• _ (_,. nil|.r,
Saldanha da Gama, que niw le* outra

coisa cm
rio

seu movimento

A* MARGEM DA GUERRA

0
í o fliili I MOS

"Nâo 
havia portanto, razão »"..

toei delicadas de wr£i ÜSm01
(queria sc tefenr au st. Medeiros e

A uquerque). que o aceusam.de con

tendir os adeptos do ptiriamctuarisi.io
e.-om os da nionarcliia. ,

A altitude ultimamente assumida, por
vai; deputados justificativa dc sobra
o aparte 5o orado-, que se con cs ava

satisfeito por sabe.- que o °W™°
liéâo Veltoso, scu velha; amigo, estava
cm companhia do sr. Çincinato^raga,
Se assim era, o oiador í>P™YSM?
mais uma vez a o:ms-iio pira., dizer

^'a 'Republica ba i.v.iin csiii í.rme e

consolidada e que mo se p-u cm
monarehla. Demais - -Mi>'°< o.on,
dor - no seu afiar!-.• nada mais fez <>°

que expor o .pensamento ' o seijlil «Ç

S. Paulo, tal como acontor.-ci.ogo (te

[pois com o coiiseliciu h.odn„t!t-= Al:

'"Pouco 
depois, oecupot; a tribuna o

sr. Antunes Maciel Júnior para trator
do discurso do Ieader da bancada pau-
3 i *»t'íi

I0*sr. Antuiie- Matetel começou agra-
elcccndo ao Ieader paulista a esponta-
nca explicação que acabava de «lar a
um dos seus «partes, ha dias.

Era velha a calumnia do nionarçliis-
mo dos federalistas do Rio Grande e
.repugnava.-lhc crer que o Ieader de *>.
Paulo .pudesse rc-cdlt*a.

Vinha dos tempos da revolução essa
caluniiiin — tempos cm que os jaçobt-
nos usavam o expediente de acounar
dc traidores á Republica, aos seus (les-
.¦líícdos para os apontarem ao castigo
do marechal Floriano.

Se o-, que chamavam monard istas
aos federalistas se dessem ao trabalho
tle respigiiir ha historia de honteni, ve-
«iam que, já no primeiro manifesto lan-
ç.-lltlo por aquelles, em 1893, ninda n
beira da fronteira uriiguaya, Ia estava,
uo remate dá proclamação, ttni viva «
Republica.

•Esse prurido de .republicanismo, que
teve agora surto na Câmara e na -im-
prensa, não passava ao ver do orador,
de cxliiblcionismo ele quem anda cm
exagero de oulto .pelo regimen. Ja ,0
iprechiTo sr. Rodrigues Alves, ha dois
dias se manifestou nesse sentido, repii
lando firme a. Republitoa, que, antes de
tudo, está a precisar dc menos çntliu.
siastnps c mais juizo c discrição dos
seus adeptos.

•Dc resto, não consta que exista no
'Brasil um partido monarchisla. O que
lha é um erupo de amigos do antigo

„ .imperador, esparso e sem norte, do
qual vários ttfustres membros sc têjii,
aliás, destacado para servir a Eepubli-
•ca, como o conselheiro João Alfredo,
cx-presidente do Banco da .Republica.

Toriuinott o orador reiterando os
seus Agradecimentos ao Ieader da ban-
cada de S. Paulo.

'Discursou ainda, fazendo profissão
de fé republicana, 'o deputado sul-r.o-
grnndense Gunierci-ndo .Ribas.

•m. m mu-* mm

A viagem do "Caravellas"

Não ha motivos para
apprehensões

A presente viagem do Caravellas nos
tempos 'hodiernos do vapor c da clc-
ctricidade, tem causado apprchciisúes a
muita gente, principalmente ás pes-
soas que têm parentes c antigos no
.pequeno patacho, ora á .mercê elos ven-
los qne o levam mo scu destino, no cx-
tremo norle da Republica-,

liontcm, tivemos oceasião de ouvir
11111 velho official da Armada, vulto
nliás dé destaque da nossa. íntirinlia an-
riga c que por longos annos coinniaii-
dou o veleiro que hoje singra os ma-

¦-. res cni rumo do Paira.
Disse-nos essa figura vclicranda da

nossii marinha, que não ha motivos
jiara as ripprohciisõcs que surgiiratri
voni a deiuora cm chegar o Caravellas
a qualquer porto do norte.

, A seu vc.r, esse navio, que t-Xc ha
ítmios trouxe ele Santa. Catharina ao
liio. em ,13 dias, estara muito bem
ibarlrivcnte-ado quando, cm 13 do cor-
i-ente, se coiiiiiiuiiicou com o .paquete
Iiollar.de:: que foi paira Buenos Aires.

Se o commandante do Caravellas
quizesse, disse-nos elle, poderia aproar
naquella ciccasião .para a ilahin,, tal-
vez. nãn o quizesse para não perdei-
tempo, v!.s:o querer rumar o porto do
iKcci fc.

Para os navios a vela, adea.nl 011-1105
ninda o velho offioinl, não constituem
os dias, que demorem navegando a im-
.lort.-nicia da viagem que cmprehen-
tiani e, sim, que cheguem Lem ti porto
t- salvamento.

Nestas condições, não ha que recear
¦da demora da viagem do vel-lio pata-

. cito, que, sem duvida, -ha de estar em
luta com os ventos para que o deixem
proscgiiir ua sua rola.

Ao que nos informaram, 110 gabine-le do ministro da Marinha, s. cx. não
tfnru sair navio algum pa.ra procurar o
Caravellas.

«»>
Café Globo
co!ate, só de Illicrii

- Chocolate
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S. ex, vae á Penha

O coronel Fleury de Barros, um dos

mais distinetos officiaes do nosso Exer-
cito c que, até bem pouco, occupóu o

posto dc addido militar junto á nossa
legação cm França, teve a amabiÜdadc
de nos conceder trftcrcssante entrevista
sobre o desfecho da guerra actual.

Ninguém melhor do que o coronel
Fleury de Barros, que percorreu as li-
nhas de frente nos vários sectores,
e cuja competência c comprovada, nos

poderia cludidar a respeito tio momen-
toso problema.

Qual c a suja opinião impa.rc.ial
s>obrc"o dcscnlace da guerra actual?
Dcscjarfcunüa que se íitani restasse
como crítico militar neutro que este-
ve «as linhas de frente belga e fran.
cezu. _

iE' .difficil a tarefa. Dc origem
franceza, admirador cnthusiasta . do
exercito francez, em cujas fileiras
iiitlitai, temo não poder responder de
accortío com a lógica racional. Eu-
tietanto, fartei o -possivel .para <la.ni-
nar o meu eu affectivo e commuiii-
car o que vae no nveit pensamento
cc-pois que saudoso deixei 'O solo tão
caro «to mundo ititcllcctiva.l .em que
se joga o destino da velha Europa;
Não creio, e mais de uma vez affir-
mei, que a Allemanha seja vietfor.ro-
sa. Se o conjunto de elementos op-

postos a Cita nação se limitasse tão
somente sicvs recursos dc que os aura-
dos paderiam dispor dentro dos seus
territórios, eu .vacillaria -110 meu va-
ticinio, mas desde que a .neutralidade
benevolente, * nações poderosa-s
como a America do Norte, se propioz
a secundar os antagonistas da domi-
«ação germânica, fornecendo-llies o

que o gratide estado-maior allemão
não previra, seria uma insania. acre-
diter num 'dtofçclro favorável ás ar-
nuas dos impérios centraes. Mas sc
creio piamente que os alliados nao
serão derrotados, hcsilfo em admtttir
que ii 'Allemanha tenha o destino que
lhe querem impor os seus adversa-
rios: o esmagamienfo das isnas .forças

vitaes. Neste ponto de vista, a guer-
ra será inútil, a menos que a luta se
.prolongue por tempo indeterminado
c que os .esforços colligados da Fran-

ça, dai Rtissia, da Inglaterra e da
Itália .constituam sempre urrJ Woco
indivisível, mesmo pela acção de fa-
ctor.es 'cconomicios. a que a Aliemaiiha
é .menos sensível pelo 'bloqueio do
seu continente e pela oecupação de
vastas negiões inimigas das iriai.s fio-
roscctilcs. Em tódb o caso, já é uma
grande satisfação a certeza que o-s lc-

getnlarios 'sohfodos francezes,, 'for-
mando uma cadeia cada vez .miais so-
lida pelo apoio incessante de ottttios
bravos _ire acorrem -de todas as par-
tes da terra, não permittirão a cx-
pati-são ddsòjadja 'através do solo -sa-

gradb da pátria, ameaçando a ilitiropa
dc uma 'hegemonia que seria irm gol-
pe profundo uos direitos do^homiem,
firmados pela iRicvolução. Em 'Sitm-
irá, me parece que victoria própria-
mente -dita inalo Jiaverá, nem de um
lado, .nem de outro, considerando que
o factor tempo, para o qual se appdl-
Ia continuamente, acabará por prodtt-
zir -um tal icstíotamento entre os com-
batentes eni geral, que a paz será dc-
sejada, uma naz durav-el, gairantidora
da traiiíiuillidade dos povos. Grandes
esforços têm sido feitos de parte, a
parte para romper as resistências
oppostas. lAhrhasi .Champagne, Ver-
dun, Yscr, Somme foram tentativas
levadas ao máximo extremo, cujos
.resultados mão estiveram na propor-
ção com os ganhos adqtiirktos. .Se ise
fizer uin calculo tios kilometros re-
conquistados 110 terreno írancez c
russo c dada a 'hypothese que os aus-
tro-aUefiíães disponham ainda de vas-
tos recursos de resistência, como c
dc crer, «etido etn vista a sua popti-
iação superior a cento .e vinte mi-1
lliõejs, se chegará á conciíusãlo que a
luta Hão cessará como era de ¦espe-
rar, quando a acçfto conjunta de
todos os alliados sc fez sentir unifor-
mtenverite sob uma só direcção. Eu
fui dos que se enganaram a .r»*pci-
t) da força formidável, inconcebível
até -então, d,e que se achava provida
a maior níachina de guerra de todos
os tempos. Em seguida á batalha. d'o
Martic, -tiimi artigo em qne eu deixa-
va transparecer toda a flamina do
meu 'onfliiisiasmo pelo 'brilhante stie-
cesso .das armas francezas, gloria a
mais fitlgentc do gênio militar, eu
saudava freneticamente o
de uma 11'ava aurora da Bitahça nn-,
inorlal. Hoje, conthiúo a crer na
imtnortalidadc desse povo de lteróes,
que, se nuio conseguir a realização
cotispleta dos ideaes da v-èvanche, -tão
acalcnladus por Paul Dérouléde, ai-
cattçará comtudo -o triuiiipho de fer
abalado cm seus aliceroa" os mais
profundos -o edificio colossal cm que
sc assentava a politica dominadora
de Bismnrck. A ella a Europa e tal-
voz a America deverão a Iranquilli-
dade c o bem estar dc que írtiirão
por 'muito tempo c — quem Sabe? —
a paz •iiiiivcrsaj., que será a pomba de
aiHiança desprendendo o seu vôo des-
se dilúvio que cnsangiionfeiu a terra.

Política dos Estados
A situação era Matto Grosso

Cuvaba', 27' (A. iA.) — Todos os mu-
nicipios, com excepção somente dos do

sul, onde o ex-major Comes ainda coitunct-
te depredações, estão traniiuillos.

Os chefes revolucionários têm estado
nesta capital, e nas villos c cidades, sem
soffrcrem o mínimo desacato. Entretanto,
os revolucionários, agora .concentrados^ em
Corumbá,, abusam da tolerância dos situa-
cionistas, atacando pela imprensa o presi-
dente do Estado e os chefes situacionistas.

O coronel Henrique Paes declarou ao

scneral Barhedo estar resolvido a retirar-se
ila ,_io'!itie-a.

* * Si

A liberdade eleitoral na Parahyba
P.ui.viivn.1, 27 (A. A.) — O jornal "A

União", transinittindo o pensamento do go-
verno do Estado, diz que o dr. Camillo
dc Hollanda dará inteira garantia aos can-
didatos á eleição municipal de 20 de dczein-
bre próximo, assegurando a lther.l
voto, tendo o chefe dc policia, segundo re-

commenthção qne lhe foi • feita, lembrado

que a esta autoridade assiste o dever dc

assegurar a autonomia dos eleitores.

-*
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EM PETROPOUS

om magnífico exempío â o MUSEU NACIONAL INAÜ6Ü-IMITAR ROO 
HONTEM A SALA

"DERBY"
A directoria do Museu Nacional

commemorou hontem o primeiro anm-
versario da morte do grande geólogo
Orville Derby, realizando uma sessão
em homenagem á sua memória, que foi
uma verdadeira consagração ao scien-
tista que tanto enriqueceu o nosso
Museu com os frutos do seu trabalho e
do scu 'lionrado labor, que o tornaram
um grande na seiencia, e um verdadei-
ro sabro.

A sessão, que se realizou as 4 horas
da tarde, para a inauguração da sala
Derby, foi presidida pelo dr. Bruno
Lobo, director do Museu, achando-sc
presentes o capitâo-tenente -Dodsworth

Martins, representante do presidente
da 'Republica, dr. José Bezerra, minis-
tro da Agrciultura; dr. Azevedo Sodre,
prefeito federal; drs. Hugo Braga, Ro-
qtiette Pinto e Bastos Tigre, e.todos
os membros da congregação, além dc
muitas familias e pessoas gradas.

Inaugurada a "sala Derby", que e
um mostruario completo do que se co-
nhece de tnineraes, que orçam por ai-
gnnias centenas e que foi organizada
pelo illustre professor Betini Paes
Leme usou da palavra o professor Cos

A morte do barão de S. Joaquim
.Em Pctropolis, ás 5 horas d\i tarde

de 'liontcm, fallcccti o barão de bao
Joaquim, moço fidalgo no antigo re-
gimen. _. , ,

O barão de S. Joaquim — Josc
Francisco Bcrtiardes — foi lia tempos
victima da grave enfermidade que o
acaba dc prostrar. Agraciado com di-
versas condecorações da monarchia, o
extineto não abandonou, até nos ulti-
mos dias de vidla, o seu credo pol.tico.

.Com o advento da Republica retirou-
se o barão de S. Joaquim para a Eu-
ropa, fixando residência cm Paris.

Ha cerca dc dois annos .regressou ao
Brasil, devido á guerra.

O finado, que não trilha filhos, era
casado com d. Joaquina de Arau.o-.Go-
mes (baroneza de S. Joaquim), ti.ba
do :fa''''ccido ba.rão de Alcgicte; deixa
uma irmã, d. Rita •Dantas, e dois so-
brinhos, os srs. Eduardo Dantas c
José Dantas, capitalistas residentes
nesta capital.

O finado foi, lia -annos, importante
negociante nesta cidade., sócio de uma
grande fabrica dc chapéos.
• O barão de S. Joaquim, que com-
ipletára ¦aiite-hontcm Si annos de eda-
de. era muito 'estimado na nossa so.
ciedade c em Paris.

O seu testamento foi aberto hon-
tem sendo a sua fortuna avaliada em
cinco mil 'contos dc réis.

O enterra do barão de S. Joaquim
reríliza-se hoje, nesta capital, uo cerni-
terro de Si Francisco de Paula, dc-
vendo sair o -feret.ro d'a Praia. Formo-
sa, ás 9 lioras da manhã, pois o cor-
po desce de Pctropolis, cm carro espe-
ciai. .¦»*¦»*¦ 

Viajávamos de Campinas para São
(Paulo, tia E. F. -Paulista. Procurava-
mos chegar á .metrópole do grande Es-
liado, para .regressarmos, então, ao Rio,
pela Central. *

•O 'dia escolhido paira esse regresso
íõra singularmente .feliz, porque era
um dia glorioso e prinvaver.iil. A tem-
peraturn, quando uos aboletamos no
¦carro da Paulista, em Campitias, tinha
uma suavidade salutair e amenissima.
A viagem tinha que ser cxcellamte e
ngradavcl. E foi.

No mesmo canro em que nos dispu-
zumos atravessar o largo tirecho da ter-
ra pamisí-a conipreli-endido entre a fio-
resechte cida'de do norte e a capital do
Eátfíio, poucos passageiros se instai-la-
ram. Unia duzia, talvez.

Um antigo colieg-a Ue lutas jornalisti-
cas, dr. N. Monteiro eslava no nume-
ro dessa duzia d'c viajantes. E a via-
gem, favorecida já por um dia de ma-
gnificonlcia saudável, teve, assim, para
ihe afa'5-tar a insipldcz italiereultc, u se-
ducção de um convívio amistoso c bom,
provocador Ue palestras amigas, que,
oceasionando, embora, a resurreição dc
saitdaldes amortecidas, poderiam, offcre-
cor unia corta utilídadte profissional..-.

dv a palestra começou, como alssumpto
expontâneo, cm -dordior do serviço da
Paulista, da cxcelletrcia do tempo, da
felicidade mutua do encontro... De-
pois, surgiram as recoi-dações levemen-
te amargas do conviv.io passado, a rc-
sunreição sertt-imeiitailmente incommoda
<lc episódios históricos, que se foram,
dc vez, desapparecidos intima curva,
toda saudades, da estrada da vida, já
palmilhada, li sopiladus, por fim, as de-
ficadas magnas dessas evocações, desceu
o nosso antigo collega a palestra para
os coinincntarios — muitissiraos brasilei-
r0-s — pessimistas, sobre as causas da
administração publica. ;'.

Fé certo — .arrematou — que s-i-
vamos uni momento bem difficil, tal-
vez angustioso, c, untretaoro, «ão sc mo-
vem os estadistas, nom procuram solu-
ções adequadas, vigorosas, ef.f-icientes,
para esse estado tle coisas. .Parece que
não ha mais, entre elles, o sentimento
da re.spon'sa'biliidade...

De uni lado é isso, e do outro,
não ha tempo senão para sc cuidar elas
tricas políticas-.

'rom razão. Felizmente, porem, na
ainda pelo menos um Estado, que é São
Paulo, onde a política deixa tempo para
se trátólliar proveitosamente.

E o nos.50 interlocutor, com uma
velicmeiicia enUiusiaSlka, Ueteve a ,pa,-
lèstra sdbrc S. Paulo, os homens • t
as coisas paulistas

A SESSÃO DA GAMARA,
RESUMIDA

Sob a presidência do sr. Vespttcio de
L»ibreu, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro c Alfredo Mavignier, foi horttem
aberta a scssãrJ Ua Câmara, com a pre-
esença de 71 deputados.

|A acta da sessão anterior foi appro-
rada, sem debate. O expediente lido
constou dc officios do Senado sobre
proposições enviadas á saneção governa-
mental; pareceres da ultima reunião da
commissão de Constituição «Justiçai
•representação da Câmara Municipal de
Montes Claros, reclamando a «ipprova-
ção de um projecto do sr. Oami-llo Pra-
tes, que se .propõe resolver o problema
das seccas; o,fficio elo ministro da. Guct-
ra, declarando' que aquelle Ministério,
nunca expediu aviso algum que fosse
contrariar o Código Penal da Armada;
officio do Ministério da Fazenda, rc-
mctlcnllo o niupna enviado pela Dire-
ctoria da Eslatt-stica Commercial, relati-
vo á importação das -frutas argentinas;
officio do Ministério da Marinlia, rc-
mettendo o requerimento cm que d. Eu-
genia Leonor dc Vilhena Fernandes
pede lhe seja relevada a prescrtpção ein
que incorreu, para o recebimento de
montepio; mensagem do governo »olici-
-liando autorização para abertura do cre-
dito dc 11-.15 4$ 151, para pagamento a
d. Elisa Carolina Barbosa, etn virtiide
de sentença judiciaria; mensagem soH-
citando a albeiwnra do credito do réis

NOTICIAS
f MUS

VIIM DE FORTALEZA, 24. (Do
correspondente) — O "Correio de Por-
to-Seguro", em seu numero de 3 de

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CUUÍ

—'Foram abatidos no (Matadouro de
Santa, Cruz, .para o consumo desta ca-

| pitai) 511 rezes, 59 porcos,. iS carneiros' 
e 37 vitellas, sendo de Durisch St C, 33
jezes; de Cândido Espíndola- tie Mello.
42 rezes e 4 porcos; de Arthur Mendes
&• C„ 60 rezes e 2 carneiros; de Lima
St Fillios, 27 rezes, 5 .porcos e 10 vitcl-
Ias; de Francisco Vieira Goulart, 54
rezes, 21 porcos c 12 vitellas; Ue João

tá Senna, director da Escola dc Minas . _j2"'^'5Ys6fis,~tiãra"jiag~ani~nto. a d. Emi-
de Ouro Preto, que por algum tempo ,:_,_„_ Guimarães Ptndahyua de'Mattos,
prendeu a attenção do numeroso aueli- ...— .1- ...-—•-.-- .1-  >i>«-i...-n.i

torio elevando a personalidade do mor-
to e a sua obra perante a seiencia.

Seguiu-se com a palavra o professor
Paes Leme, chefe da secção dc minera
logia geologia e palcontliologia do Mu-
seu, que fez uma interessante e curiosa
prelccção sobre jazidas mineraes brast-
leiras. -Depois de definir o que seja
uma jazida mineral, recorreu á uma hy-
pothcse geologrlca sobre a formação da
terra, afim de coordenar os factos. E

precisou quaes eram os diffcrêntes ty-

pos de jazidas, desde a rocha cruptiva
até o allüvião rcccnlc.

Passou em revista os diversos nunç-
raes brasileiros, mostrando em que
phase da sua evolução sc acham,

Quanto ao ouro, partiu elle das ema-
nações immediatas do magma granilo,
na mina d.i Passagem, seguindo pelas
fracturas liyarotlierniaes ate o seeli-
mento recrystalizado — o habilito — c
a allüvião recente do fundo dos rios.

Continuou a sua brilhante conferen-
cia dizendo que sempre fora sua asm-
ração organizar, dentro da secção dc
miueralogia, a coliecção de jazidas 1111-

viuva do ministro do Supremo Tribunal
Federal, dr. Eduardo Piiidaliyba. Ue
Manos, cm vf.rtudc dc sentença j'ttdi-
ciaria; e officio do Ministério da Fa-
zenda, cm resposta ao officio n. 385,
de 21 do corrente, transuiittindo.as in-
formações pedidas pelo sr. Maurício de
Lacetiía a respeito dos posseiros de ter-
ra iu Bancada Fluminense, que tiveram
licença .para alienar suas -propriedades;
e -sobre ias providencias tomndas_ pelo
governo para garantir a exportação dos
produolios brasileiros, especialmente o
cníi ,esse mesmo Ministério declara ção
poder fornecer qualquer esclarecimento,
visto se tratar de assumptos que não
são dc sua competência, devendo,, do
preferencia, .serem ouvidos os MBuiste-
rios da Afericultura c Viação, quanto ao
primoiro, e o das Relações Exteriores,
sobre o ultimo,

Após a leitura Ua matéria do expe-
diente e posto em discussão o requeri-
mento do sr. Maurício de Lacerda, so-
bre a politica inrernatfonal do Brasil,
requerimento sobre o. qual .pediram a pa-
1'avra, adiando a discussão, o sr. L»-
mbiiniér Godofredo, foi encerrada a dis-
cussão do outro requerimento do sr.

veira Irmãos & C, 108 reses, 16 jiorco»
c 1 vitelln; da Cooperativa dos Reta-
íliistas, 8 rezes; dc Portinho & C, 14
rezas; d!e Bnsilio Tavares, 27 rezes o
14 vitellas; dc Augusto Maria eki Mct-
ta, 23vrezes « 16 carneiros; de- F. P. de
Oliveira & C, 35 rezes: dc Edgard de
Azevedo, 23 rezes; de Sobreira S C, 2
rezes e 5 porcos; de AlcxarHre Yigori-
to Sobrinho, 10 rezes e 2 porcos, c dl
Fernandes cV Marcondes, 6 porcos.

Rejeitadas em Santa Cruz, 7 rezes.
1I4 c i|S„ 1 porco, 1 carnerro c 2 vi-

~ 
KXTKEPOSTO DE S. lilOGO —

Vigoraram os seguintes preços:'Rezes, dc $740 a $800; porcos, de
i$o5o a i$ioo; carneiros, de i*>Coo a
2$oòo, e vitellas, d'e $900 a i?ooo.

MATADOl-liO DA 1'FAHA —
Foram «batidas liontcm 17 rezes.

O director da .Rccebedori.i (lo Distri-
cto Federal julgou procedente os au-
tos lavrados .contra Valcntim Antônio
Braga e Antíinio Ferreira da Silva,
para o fiini de impor ao primeiro a
muita dc 5 :ooq$ooo c ao segundo a de
5OS0OÒ, por ifitracção do rcgitlamcnto
do imposto de consumo.

Qunntlo o senhor tiver de com-
prai- moveis, leinbre-so dn

:d-star
Ali tudo 6 bonito, moderno'.
muito bem acabado e os preços
c condições do pagamento são

incoihphi-iivclsi

COXÇALVES DIAS 71
ÜRUGUAYAXA 82

neraes com um feitio scientifico, o que I Maurício de Laecilda relativo á publica-"" ":" ção dos dociinientqs referentes ao sertconsegue agora, graças ao auxilio do ... __ 
professor Bruno -Lobo. ' projeoio de instituição militar obriga-

Terminou salientando quão sagrado . loriti.
dever tinha este Instituto dc, por este O sr. Frederico Borges fez, em segui-
meio liomenagcar Orville Derby, o ] da, -o nccrolpgio dp sr. Agapito dos San

maior pçsqitizador dn nossa geologia. tos, scu antigo collega de representação,
I requerendo a inserção, na acta dos tra-

balhos da casa, de um voto de pezar
pelo scu falleoimento, í-eqtterímcnto esse
approvado peRl Gamara.,

Falariam dopois or. srs. Álvaro .Ide
Carvalho. Nascimento e Maciel Júnior,
sobre o .regimen do governo, com excc-" do segundo depurado, que discursou

NA 
-ESCOLA DE AVIAÇÃO DA

ARMADA

São ndmittidos officincs do
Exercito

O ministro da Marinha attendendo a cção

-^i^^í"^^: 
--O-s^Tor^^ira. 

falou, seguia» .u.>« i.»»..™., uiii.i ou,y..,..,,«» — -~ :, i,tijn, .-. _. u sr. Jorquatio Moreira raiou, segui-
-A administração publica do Estado 1 ra. pernij.-Jliii que sejam «ImUtidos a ma_ ihmm^ 

^ a norlK^0 úe -.„„ col-
— scnteniciou - parece scr 111ell10rm.cn. 1 tncula -dia Escola dc Aiíaçao ma - Espirito 

Santo, respondendo
. •.._. •_..,_ k „i. ;„.„ «,«=,.,.. .«rr, n. .Li os dtsrundos tenentes (io i.xercuo  vt„„,„ -„tc inspirada C, -por isso mesmo, pátrio- da ,os,,.áí>»'in.f„0\t„,,„ »nnrrecente Raul Vieira de ItlelLo, Atior

EM VIENNA

Transferencias de aspirantes, do
Exercito

Ko intuito dc melhor preparar os as
rcvesnndo-sc pelos

tica. Leia-se, por exemplo,
publicação organizada pcllo actual secre-1 tos e o
tario da Fazenda, c ver-sc-á o que tem | 

Martins,
sido a administração .republicana aqui..
Verifica-se inéssas inórtsagens a conti-
iiufdade ide acção .dos Uivorsos gover-
nos, para .solução dos problemas admi-
nistrativos. As idéas de uns foram
•pelos ottl.ros postas om pratica, numa
admirável seqüência.

'Coinprehende-se, assim, porque.lia no
Eslado instrucção publica, polícia, ^la-
voura rica e credito. .. " .

O -tirem apj>roxim;iva-sc ja, porem, Ua
Estação da Luz. Tinhamos deixado' a
estação 'de Pirituva c ianios sobre a pon-
tc do Tietê.

 Veja, por exemplo, ao acaso, —
co.nvidou-.nos o interlocutor apontando á
esquerda, — veja aquclle aterro. Sobre
o que aquillo c?

Unia estrada, pmrec-c.
Isso mesmo| Uma estrada de ro-

dagein, que ligará Jtitídialiy á capital.
Será, realmente, um melhoramento.
Pois bem: vem a propósito. Agora

.mesmo cs-teve reunido, na Capita! Fe-
deral, o Congresso das Estradas de Ro-
dagem. Não sei o que desse tentamt:
resultou ou .resultará. Mas a obra que
aqui se iniciou é o resultado de outro
Congresso, para os mesmos fins, reali

aspirante a

Os ínneraes do imperador Fran-
cisco José

FiViinn, 26 — (T. O.) — Dopois de
se enibalsatnai o corpo e sc tirar ti
dffigte do imperador Francisco Josc,

o corpo será exposto em cantara arden-
le na grande galeria ou no scu quarto
<!'e trabalho no castello dc Scbocii.
brunti.

Na segunda-feira, as to lioras da
noite, cs restos mortaes serão levados
para a capella de H'0'fbiirg.

Todos os firiiccion. rios da corte, to-
dos os officiaes da guarda austro-litui-
gaia do castello acompanharão a pro-
cissão.

O cadáver será acompanhado ale u
capella pelo imperador, pela imperatriz
c pelos arehiduqucs.

Depois dc receber a benção, o cada-
ver ficará exposto terça, c quárta-fçij•rii, para que o publico, a quem não é
iperuiitiida a entrada' em Sclioénbrunh,"do

10 iLxertuu ;*, ¦*" —-,• - -' i» . 1 ___•_- dos San- -io discurso do sr. Jcronymo Monteiro,
nffifi-il Astor A O sr. Gumcrcimlo Ribas falou aindaatticiui Astor n. 

| ümUo .mü^0 dc f_ rep,tiilicana. .
Por fim, p.-.'ssoti-sc :i ordem do dia.

Não henve número para as votações.
Dlsciitindo.se a respectiva mnteria con-
stante do avulso da ordem do di.i,
occupott a tribuna o sr. Maurício de
Lacerda, que tratou do projecto refe-
rente á situação dos sairrcutos do Exer-
cito.

A sessão toi levantada ás. 3 lioras da
t-aiUe,

 ¦ m na» » — ¦

OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

AFINAL A C051MISSXO DE ET.

NANÇAS CRÊA OS LOGARES

DE MINISTROS RESIDENTES
Ainda hontem esteve reunida a eom-

missão de Finanças do Senado, cm con-
tlintiação dos trabalhos orçamentários,
lendo funecronado sob a presidência do
sr. Bueno Ide Paiva e com a presença
dos srs. Leopoldo de Bulhões, Erico
Coelho, João Luiz Alves, Alfredo EUis
e João Lyro.

O sr. Alfredo Ellis voltou a I ratar do
orçamento do Ministério das Relações

! Exteriorís, dc que c relator, e que vae
entrar em 3* discussão.

S. ex., dando parecer sobre emendas-
apresentadas no plenário, cm 2a dis-
cussão, renovou outras, de sua autoria,
qtie a própria comniissão rejeitará.

E a 'commlissão, d-e nccoillo com sua
ex., àippròv-au as segnitttes emendas: nu -
(jiiientando a verba destinada ao aluguel
da casa do consulado do Porto para
1:2oo$ooo ouro; cstaiboleccndo n egual-
dado do direitos e vantagens entre o»
fttnccicinarios do corpo consular c os
do conpo diplomático, quaiildo obtiverem
«cença para vir ao Brasil; elevando ã.
consulado simples o consulado licnora-
rio dc Argel; autorizando o governo a
elevar a categoria de nossa representa-
ção no estrangeiro, cm rccitirocitlaele.
quanto ás .nações que elevarem sua re-
presentação nesta capital, não havendo
íiaigmenÊo de despesas; c creando qua-.
tro logares de ministros residentes para
os paizes ondo primeiros secretario»
exercem 110 presente as funeçõeá «ío
encarregados de negócios, com a suji-
pressão desses cargos etc primeiros se-
•cnelorios, correspondentes.

G nada ma'is houve.
¦ i a 11 rn..

zavio cm Chicago, cm 15*1.11 no qual S_aq.|ijnll£ opnoimiiidadc de sc despedir
piranles do 'Exercito, rcvesiindo-se pe'.qs Paulo teve como Tept-csentante, o sr. if_i|E_i_|;0 imperador,
eliversos corpos, o general Bezouro ba;- José Custodio Alves de Lima. I 14a quinta-feira, :'
xou bontem a seguinte ordem

" Rccolhain-se aos seus corpos os as-
pirantos Iluascar Mattogrossehsc da
Rocha, do 20" grupo dc artilheria; que
séirve na fortaleza da l-age; Djalma
Soares Dutra. »lo i°, regimento de arti-
iheria: Scvcriuo Jossi da Costa, do 20",
grupo de artilheria, q Orlando de Bar- ¦
ros, do 13" regimento dc cavallaria, que
servem 110 forlc de Copacabana, visto
terem terminado o estagio. .

Para servirem,por 90 dias 110 forte
dè Copacabana designo os aspirante
Gedbeit de Qiíciroz, do 3" grupo de
òblizes'; César Gonçalves, elo 2° batalhão
dc arlilheria, e Jcronymo Ferreira Ro-
mariz, Uo 20o grupo dc artilheria; e na
fortaleza da Laga, pelo mesmo espaço

rosicler de tempo, os aspirantes Euclydcs Zcno-
bio -da Costa, do 13" regimento de ca-
vallaria, e Manoel Anlonio de Carvalho
Batalha, .do 3* corpo de trem.

Cantimitiu *.'i servir na fortaleza da
Lagc os aspirantes Carlos Abreu dos
Satitos Paiva, c 110 forte dc Copacabana,
o aspirante lldcfotiso Corrêa.

A õ" .brigada providencie para mio se
recolham aos seus corpos os. aspirantes
7.orcc,.stro Bapti&ía Firmo
Lemos Cunha, que servem 110 3" regi-
mento de iníanfrria como inslructorcs
Üo voluntários dc manobras,"

as 4 horas da
na
elo

mertacs

No Congresso Internacional de Chita-: ..^.^ j imperador stirti sepultado
go, o sr. Shaford, governador do to-1 (Jrypta dos Capuchinhos, ao lado
lora'do, propoz que, por opção, fosse ta- aUl-uie ql,e contém os restos
cuhitdo aos sentenciados o trabalho, nas • j. su;l C5.)0_a.
estradas c vias publicas. Prestadas as I •_:„, vienna, esperam-sc para 05 fttnc-
suas cotHas sobre os .resultados Uo Con-: rrcs tl,,ios 03 príncipes all-cmâcs, o im-
gresso pelo sr. Alves Lima, no governo pçrador allemão, o czar ela Bulgária c
do conselheiro Rodrigues Alves, por, os príncipes ilos .paizes neutros.
iniciativa do dr. Washington Luiz, foi j .
iuprcsotitadá c ápprovada pelo Congresso '

Legislativo -do Eslado, uma lei, cujas
bases forram as idéas-do sr. Shaford;

Os .tiralbaHios que se vêm ali sao o re-
sultaUo pratico do Congresso de Cinca-
go, coisa que para muitos oarccin ;n-
possível, ¦tuas que .0 sr. Eloy Chaves
soube pôr em pratica. ,

O "rem chagava, porem, minutos dc-
poli dessas últimas palavras, á estação
da Luz. E tivemos, pois, que dar o
abraço de despedida ao amigo e cem-

páriieiro dc viagem, que desappareçtu
entre a multidão mercenária, que. sc
acotovelava','«a estação, a cala laboriosa
do salário. ,,

^ nossa curiosidade acorca «a nova
orientação dada á vida dos sentencia-

MUNDIAL
SORTEIO

£ manhã

ESTADO DO RIO

gos pela .curiosidade, a visitar a estr.t
da de rodagem.

Anhclávamos por vêr o sentenciado!
como operário, ganhando do Eslado c
produzindo -para o Estado, ao mesmo
tempo que, cumprindo a pena, que a so-
cicda.lt: lhe impuzéra, recebia da melhor
educação, pa.ra voltar mais tarde a aco-
lovcllar-se, reriabilitado, entre os bons
cidadãos. Era curioso.

Vae ver como já está ndeanlado
o serviço da estrada — tlisse-nos o dr.
Thyrso.

Hoje. todos os sentenciados que-
rem trabalhar na estrada c vêm nisso
uma recompensa, p.-lo bom comporta-

diária do

O ministro da Viação tenciona visi-
ir, hoje, os arrabaldes da Penha c'•r.z dc Pinha, a pedido dos rêspeeli-
os moradores.

ltolicr. .
bebo bem

-BB-

Mais 11111 rombo no Thesouro
11

logcrãs (lesignoii n dr. Nu-
1 dc Andrade, ofticial da
,1 Geral da Fazenda Publica,

. todos bebem, mas só
quem bebe

OASCATIXHA
¦¦fl 1» H"B> >t>—» ¦

XO TRI11ÜNAL DO JURY

"São Lourenço" — Cigarros po-
ptilarcs dc fumo

"Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes — LOPES SA' eS- C.

.-j w nm •• m>- •

, , .. 1 i„; 1 mento. iA diária elos presos é pequena;
Joaquim dc dos, om S, Paulo, fora, çomtttuo, ors- . e ^ p_„al)lcn.0 d0 seu' 'portada, nessa-palestra. Jv procuramos,. .irA_-,ho,

assim. -110 casarão aniarello dn ¦Aveniua 
]à ,1(jm._ um (]uc _.tl_o1,eu _.enoo num

Tiradentes, o dr. lüiyrso Martins, seu , ^ ^^ pa_amcnt0 j,e.0 SCH .rai)riii10.
lifécíor! . ;. | — En-lretanito, depois de cerca de

O CASO DA "standard;'

Re-ccbcu-nos aticnciosamcntc acom-1 .]ma )io].,. (k al,!:il|;ovcl _ ik, ,n:cv.;s.

1'ínl
Procura.
para. dirigir os trabalhos da comniissão j
dc inquérito que ha tempos vou fun- jccionando 110 Thcsouro Nacional, para.
apurar graves irregularidades descober-
ias ua --:1 pagadoria, '

\ lívopoâito, sabemos ler essa com-;
missão descoberto mais uma grave fal-
ta, um "pequenino desfalque", calcula-'
do iá em cerca de 406toooÇòoo! . j

Trala-se do recebimento, cm dtipli-
.cala. dc contas por empreiteiro:
ncccdorcs dc uma estrada de
com o valioso auxilio de d-.-,.is pe-ssoa
• mc fazem advocacia
Despesa Publica.

Sobre .-ssa nova roubalheira, guar-
dam completa sigillo

O SARGENTO TORRES
ENTRA EM TULGA-

MENTO

it....
Só 110

m*e-m1htr-Z3>4>-9Bmm
t.niM ¦>':,te ü
MOINHO

ÀS MISSAS DE HOJE

Perante diminutissinin assistência en-
trou honlem cm julgamento 110 tribu-
nal popular João Carlos Torres da
Silva, o famigerado sargento Torres,
como é conhecido (lcma,siadamente.

Desnecessário sc torna -recordar a
scciia vergonhosa desenrolada 110 ponlo
mais central da cidade, na noile de

for-1 *-' t,e novembro de 1914.
ferro í Toda a gente a guarda em memória.'! assignal.-ililn por duas circiimstancins

Directoria dá|"_"lcVanlÍs?il.nas.: ~ a T"'" do {?"m\c
Sena 1'ulclicno c a ultima noile do
desgoverno márechalicio...

Havia uma como Que anciedade para
(pie essa noite escoasse afinal, e des-
ordciis mesmo eram esperadas, tacs
eram as promessas dos arruaceiros pro-
legidos do governo. Ninguém contava,
porém, com o desfecho...

A scena deprimente teve para campo I _'
dn rua de São José.

UMA DILIGENCIA IM-
PORTANTE

Como se sabe o dr. Ccsario Alvim,
ji:.iz da 5° vara criminal, no exercício
interino 

'da 
Ia vara, pronunciou os

aceusados pela " Standard Oil", tio fa-
nioso processo crime, como incursos na
saneção do crime de cstellionato apenas
tentado.

M'.is, 110 seu despacho baseou-se para
isso cm diligencia feita " tx-officio". c
consistente no exame do livros de fir-
mas oil.le se achava inscripta a de Wel

Ilombnns
DE OURO.

lt-iitcanip c pertencente oo cartório do ,
laibcllitio Lino Moreira. "°___' n

Apegou-se aquclla juiz a declaração'
dc um cidadão americano que pttzera a
sua firma logo após á do ex-gerente da
"Standard" c que cm juizo affirmou a
pttzera lá recentemente.

Aquelle tabellião, porém, denunciara
no juiz que possuía um livro especial de
Símias para directores de companhias e
associações, onde se encontrava a firma

páuliarroo-tios, informado do intimo
nossa visita, ao cstabelcciniaiito.

Porcorremos, então, detidamente, fo-
das as dependências, que se acuam mo-
delam-ènte cuida-las. ¦

No ijaAlim c na horta, numa cxlu-,i).-
rancia magnífica de- P.-ares e lcmunos,
muito tratados, viam-se os coutlemna-
dos no s-aii labor, saiidando-nos, n n»ssa
.passagem, a sorrir ao director, qne llics
era, ho presidio, o melhor amigo c o

mais seguro ampa.ro.
Notamos no séniblatue ela maior par-

le dos desgraçados, senão na sua intall-
lladc mn vaso ar ele tranquiMidade, i
como que mostrando conciliados com o-,.

seus tristes destinos, h, nas vm\™*
que com alguns tivemos, ccrlincanio- os |
dc que tanto é possível co.n o ra . ho ,

trato carinhoso e Iiu.nai.o, |
; sentenciados a um cs-1
estar moral, saudável c

e com
chegam
fado de

ali 0:
¦bem

"muito severo, mas

_, ! do WeUemcamp, -tal oom o fora reconhe-1 ral c instrucção
líl ~:.i_ ..„- l„t-,«.,.-. iniii.ic nn; -Tt'rn p tin ' ,'li,'-rniíMlle OS OH-

Thyrso
é justiceiro c hom. ....

Bastavam eslas palavras dc uni corre
ceJonal, para attesíar que naquella, casa,
tino são os sentenciados havidos scwn.en-
lc como lionicns perigosos cujo atasiar'mento 

do meio -social foi do uma neces-
«idade imperiosa: ali. sobretudo., estão
elles; hoje, pnra receber educação mo-

..ro fissional,
na

Reunai-se as seguintes, por alma dc:
Euzebio Fernandes da Silva Vianna,

ás 10 horas, na egreja dc S. Francisco
de Patil.-i:

.1. Pliilomcna Cariella, ás Si'j horas.
ha matriz do Engenho Novo;

commendador Manoel Thiago Ferreira
Rezende, á.-. o horas, na Candelária;

Anibrosina ds Macedo Costa, ;'-.s 9 ho-
ras, na egreja de S. Josií;

Maria Augusta Pinheiro Mnlbcirbs,
ás c horas, na egreja dc S. Francisco dc
Paula;

viuva Adriano dc Mello, ás . t: ho-
ras, nn matriz da Gloria:

tenente-coronel losé Innocencio dc
Miranda, ás 91!- horas, na Cr.iz dos
Militares;

¦Marco Aurélio de Brilto Abreu, ás
?i'2 horas, na egreja do Divino Espi-
filo Santo:

¦major 'fiinano Soares Louxada, ás
)i|a libras, :^a '"Creta de P. Francisco
de Paula:

Manoel Fernandes ele Faria Machado.
Is ii horas, na egreja de Nossa Senhora
da 

'Piedade; '
•Roberto (ic Oliveira Borges Filho, ás

t horas, na Candelária;'Luiza Teixeira, ás 8 hora-., nn egreia
de Santo Antônio dos Pobres:

Olivia Ramos SMbra, ás 9 horas, na
epreia dn Sacramento;

ri. Maria Henriqtiès da Cóncetção, ás
o horas, nt egreja de Saiu'An.-.a.

aida nas letras juntas ao; autos
I época desse reconhecimento.

O juiz negou-se a acecilar o csclarc-
j cimento trazido pelo notario. o que for-
j çou a um dos aceusados. Joaquim Bel-

léza Osório a dar unia justificação 110
juizo dei 5" Pretória Civel, onde depu- [dos -lX noiiu-

todas as pessoas que têm sua

que- mc-
vi.la.ilicirmontc os encaminhem, na

Abriu-se na penitenciaria -paulMa ct-i
está sob a (U-

do quadro do

a zona estreita di. rua eic ™ ju»,, ..-__-. pessoas que têm sua j cintaram cm maio a apre
entre.o ponto dos. bondes da Jarrlim | 

*g* .^as pj m^ „^ 
^_jcipi 

r.jB ,.^ 
^^jiBotânico e a confeitaria Pasclioal. Ahi

s:- reuniam quasi diariamente os des-
ordeiros c ahi irrompeu o conflicto cm
que o réo de liontcm tomou jiarte prc-
dominante c decisiva.

Além dos ferimentos recebidos por
populares, como se sa-be, tombaram sem
vida o teiiemc Pttlcherio c um pequeno
vendedor dc jornaes.

Respondendo por esse; crimes, o sar-
cento Torres compareceu á barra do
tribunal como quem volta á confeita-
ria: frio, calmo c socegado...

A sessãt) foi presidida pelo df. Cosia
Ribeiro, juiz da 6" vara criminal, cn-
carrcgsindo-çe da accttsação o dr. Cal-
dino Siqueira, que estudou proficiente-
mente os autos, discutindo segiiraraen-
tc a prova. :i luz da nossa legislação e
servindo-se dns luzes da doutrina nutn-
dial. . _.

O processo foi lido pelo escrivão
Pestana de Aguiar, piiyiiiflo-se em pie-
nario algumas testem-.nhas dentre as
arroladas, que são João José dc Arau

juiz
motor

..liús de reconhecida idoneidade e
ibdisctitávcl probidade.

Al-ím Utsso. requerer, ainda o exame
desse livro e dessa forma, diligencia
que se realizou liontcm. ás 1.0 horas da
manhã uo ctrlorio do notario.

Presente o dr. Abelardo dc Carvalho,
da 5* Pretória, o adjunto dos p-o-
¦cs dr. Souza Bandeira c os elois

peritos Jãcàntlio Teixeira Pinto c José
dc Oliveira Araújo, foi feito minucioso
exame, dc.inte dos quesitos formulados
em numero de onze.

Terminada a diligencia os pentos pe-
diram quarenta e oito boras para apre-
sentarem o scu laudo.

| __  ml Q TT1T * T~" '

i Beber... todo? bebem, mus só
' bebe bem qnem bebe

CASCATIXHA

maio. uma cscol-a, que
recção dc ttm professo:
ntngistcrio -estadual. . ,

No livro de matricula, estão regis.ro-' :i-.!.'.lphabctos. qu
a aprender a

fazem ¦¦
arithmc

r-r-.n-
ler c

operações primeiras

«vo «tc » m.

SOO! O
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Al

O ministro eb Fazenda, de accordo
com os pareceres do Thesouro Naco-

Pasclioal; Joaquim) nal, indeferiu -os requerimentos dc
. Silva Maia. gitap-da-civil j Çoelílo Ramos fé C., i-e-dindo recon
ancclisia Nogueira c Bencdi

W

ricio Ribeiro.
A defesa foi entregue tios advogados

criminai'» Grcgorio Garcia Seabra c
1'cdro .Burlôihiaqui, que procuraram lia-
bilntcnte destruir a acctisação, susten-
.ando a falto d» prova da ãtttona do
aceusado nos crimes que lhe imputara.

der.ição -do despacho ítiitcrior. que lhe
nccoii autorização para a venda de- mer-
cadorias mediante sorteio, e dc Teixei-
ra Borges & C, pedindo oue seja SUS-
tado o executivo fiscal para cobrança

quatro

A esteia funeciona dividida cm cas-
ses todos os dias úteis, de 1 ás S boras
Ua larde. com .-. freqüência elí todos os
presos, menos os q-.rc estejam iraM.-|
litaudo na estrada. 1

Apresentou-nos depois o Ur_ I hj-wo
Martins ao paire (Francisco Napiiini e .

ao professor Luiz Comes Barro-.-, es c .
encarregado da instrução c aquclle Ua
educação religiosa dos presos.

 São os meus melhores atisiliarcs,)
aos quaes está entregue a parte mais,
tíelicaUa c útil aos seníanetados, .disse-
«os o illustre director do estabeleci-;
nu-nto.

santo palestra, chesánios
estratla.

Ha muito serviço já feito. O dr.
Thyrso conduziu-nos, dc um para outro
lado, sobre cortes e aterros, onde rraba-
Ihavaiii trinta c dois sentenciados.

Mostrou-nos, então, as obras dc córlc
'lc aterro de terras c de alvoiiariás, que
estão sob .1 slirecção tcchnica dos en-1
géiihciros 'Lefebre c Nárella, da reparti-
ção de Obras; «do F.st.-ido. .

lEsiivcmos', tambcm, cm Pirituva, 1
onde trabalham vinte c tantos conde-.
ninados por vagabundagem! vindos da |
Colônia Corrtlccional tle Tauhaté.. . |

Em Pirituva, a organização é mais.
interessante, pois que os presos dor-
mem ali mesmo, num barracão próximo
ás obras. \

Ha ali uma cs:ola, eragida pelo sar-
genío c por praça; do destacamento,
que guardam os presos. Falámos 11 um
dos vagabundos que aprendeu a ler c a
contar," c entre el-ies outros existem nas
mesmas condições. As instaliações são
ali improvisadas, tacs como .1 cosinha. o
banheiro c lavanderia, com o aproveita-
tncitlo do terreno, e é ttüo perfeito.

São trabalhos da policia paulista, que
tem os cst-.tdos indispensáveis aos mi-
litares. -sobre o assumpto.

A linipesa, a alvura elos lençocs e
toalhas, nos dormitórios. ,cm pleno
campo, dão logo a segura impressão de
ztlo e carinho com que- são cuidados.

Xão ha em um hospital mais des-
vt-Iln.lo asseio.

Xota-sc egualmantc, ali, a culmr.i
iiidadosa do feijão, milho, leguni

piá
a 1 sua própria aiunci;

— Já era seis municipios do ín-.crio
! observou o provecto direclor—sa está
i cuidando tia utilização do trabalho Uos
'¦ corrcccionacs, como aqui sc procede.
! Em alguns logares, os trabalhos foram
ijá inictádos. .

Xa opinião do sr. Josc Custodio Al-
' 

ves de Uitna, — proseguiu o hossd 111-
1 lerlpcutor — o problema das estrada;

! dc rodagem se resolverá no llrasil, com
. o aproveitamento desse trabalho.

V. não será, porventura, essa a maior
vantagem do que você acaba tie ver ?

A regeneração do cqndímnado, que
tem dc regressar .10 seio da sociedade, de
onde foi afastado, tem de certo, no

disciplinado,

¦Rcquercram os favores elo rcccnlc
decreto do governo do Estado do Rio,
estimulando a crea/ção dc novas indus-
tl-ias, mais ns seguintes firmas:

Siqueira, Veiga 'i/ Comp.. que mon-
taram uma .fabrica, cm São Gonçalo,
pnra producção da Butyritia, produeto
composto da banhai dc porco, manteiga
c extrnctò de urucii', condimento des-
linado á exportação para a Europa;

Irmãos Ciajn e'i- 'Comp., qtte. monta-
ram, cm Pctropolis. uma fabrica para
a -exploração de tecidos de cntcrtclas c
dc que têm pajtentc de invenção;

José r.tiova c Alberto Tavares, que
montaram separadamente, cm Nicthe-
roy, fabricas de saltos clc calçados, para
senhoras;

Justino E-erreira da Paixão. ((Ite mon-
tou, cm Petropoüs, tiiiia/ fabrica para
producção dc couro; chroiiiados, alu-
miados e oleados! .

O prazo concedido pela lei flununcn-
sc para inicio das industrias novas vae
alé -,i dc dezembro próximo vindouro.

_' O presidente do Estado do Rio,
considerando que, dada a. extensão da
cosi:-, brasileira c ;i necessidade dc -des-
envolver o commercio c :i navegação,
fazendo circular a riqueza agrícola c
industrial do; listados: e considerando
que, so .1 guerra da Etiroim tem teito
a rcslricção desse comniercio c subtrai-
do ao- paiz miiitiys unidades de sua, ma-
vinha mercante; é dever da administra-
ção dos Estados, na csphcra modesta
das sua.; nttribliições, attenuar essç cs-
tatlo de coisas, senão promovendo a
eonstrucçao ile grandes n?|VÍos, para o
que lhes faltariam recursos --- tiuxili-
ando ao menos a eonstrucçao de barcos

dentro do paiz possam desenvolver
exportação dc uns Estados para 011-

obras di I tros, animando assim os lrrd>:>/lho_3 -Uc

seus estaleiros, outróra .florescentes,
mas que ninda muralham cm Sao João
da Barra ilha do Vianna, barra dc
Itr.bapoaiui, .Ponta da Arca, etc: con-

I siderando, cgiialmente, nuc Sc vae -les-
I envolvendo o gosto pelo sport náutica
i na República, sendo que a respectiva
', industria cm Nictheroy, construiu, nes-

tes dois últimos annos, dezenas dc c:u-
linrca.-õcs modernas destinadas no.nor-
te e ao sul do paiz, siipprindo assim a
importação semelhante da Spessia. c
demais portos estrangeiros: c cousidç-
rando, finalmente, que o imposto dc

. "I" que pesa sobre as coiistrucce.es
navaes, cm ger.-.!, é exaggerado, decre-
tou 11 sua reducção po,va 1 V.

_ O sr. Nilo Peçanha velou c reso-
luçáo da asscmbléa legislativa que pro-
rogava o actual alistamento eleitoral do
íFstado alé 1" dc ma,io do anuo vm-
deiui-o, fundamentando ns . razues do
t-efo no reginien da Coiistituiçao flu-
minense que estabeleceu a unidade de
ali ¦-lamento c determinou que todas as
eleições para os cargos 110 Estado e
nos municípios sejam íc:;.-h5 por sutlra-
pio directo, voto secreto e pelo ultimo
alistamento organizado paia as eleições
federaes.

m»«*»«M*»
O ministro d.i Guerra approvou a

campanha.

que

julho deste anno. se refere a um grande pin,_n... de Alirtu, 18 rezes; dc Oh-
projecto que pdueria ser pensado pelos .........
altos poderes governamentaes, quer de
Minas, quer da Bahia.

Seria uma estrada de ferro ou mes-
mo de rodagem que, partindo dc Porto-
Seguro, fosse ler á Villa de Fortaleza,
passando pelo Salto, podendo ramificar-
se até 'S. Miguel de Jequitiuhonha. Dc
grande vantagem seria para os dois Es-
tados, principalmente para o de Minas,
que assim possuiria um porto marítimo
para o prompto escoamento dos produ-
ctos daquella zona, que é muito rica.
A industria pecuária é adeantadissinin,
assim como a aj.rici-.ltitr.-i. Todo o gado
segue para o Estado ela Bahia, indo
ii pé alé ás feiras de Caldeirão e cidade
da Feira de Sánt-Atina, fazendo marcha
de 80 c 100 léguas. Esie gado sac gordo
das pastagens desta villa e municípios
circuinvizinhos e chega nas feiras ba-
hianas magro, sendo vendido muito
aquém do scu valor. Isto simplesineiite
porque não temos estradas de ferro e
nem mesmo dc rodagem.

De S. Miguel de Jequitinlionha á es-
ração de Urucu' Estrada de Ferro Ba-
hia c Minas existe uma larga estrada,
que no inverno é quasi intransitável,
por ser 'ladeada de mattas cerradas c
muito extensas. Esta estrada podia ser
aproveitada transformando-a em estra-
da dc automóveis e fazendo escoadouro
a Estrada dc Ferro Bahia e Minas, ten-
do como porto também Caravellas. Sc-
riam dois bons portos para, o .commer-
cio marítimo dg Minas, principalmente
o de Porto-Scgttro, por ser mellior col-
locado e em bella região c optimo an-
coradoruro.

—.Chegou aqfii no dia tj de outu-
bro, ás 4 horas da tarde, vindo de Bcl-
io Horizonte, o dr. Clemente de Faria,
deputado ao Congresso Estadual, eleito
por esta circumscripção. Iiiriiiriiéros ami-
gos e admiradores foram esperal-o na
faacnda da "Aldeia", propriedade agro-
pecuária do seu illustre pae, coronel Pa-
ciíico de Faria, presidente da Câmara
Municipal desta villa.

Calcula-se cm coo cavallciros que o
acompanharam da fazenda á villa, sen-
do ahi carinhosamente recebido pelo
povo, que o aguardava em frente á rc-
sidencia do scu progenitor.

A1 noite, a pliilarmonica local á fren-
te dc uma crescida massa de povo, pro-
moveram-lhe uma manifestação cm
apreço ao quanto tem feito pelo Norte
de Minas. Saudou-o o sr. José Morei-
ra dc Souza, ao que, cm brilhante im-
proviso, respondeu o dr. Faria, agra-
decendo tão significativa prova dc ami-
zade. Depois, seguiu-se a recepção e
baile, que durou até ás primeiras lioras
da madrugada.

Em trabalho dc recenscamentq,
permaneceu durante algum tempo aqui,
o coronel Polycarpo dc Senna Norma-
nha, colhendo diversos dados c demais
informações desta região, para a esta-
tistica estadual, com referencia princi-
pahncnto á riqueza pecuária do muni-
cipio. Seguiu (lepois para a villa de
S. Miguel do Juquitiniionha.

Esteve também aqui o joven mc-
dico dr. Manoel Acrisio Barbosa, indo
depois para a cidade dc Conquista, Es-
lado da Bahia.

Contratou casamento o dr. G10-
vanni Vecchio, illustre clinico em Mon-
tes Claros, com a senhorita Auracyra
de Faria, filha do coronel Pacifico Soa-
res de Faria.

O secretario do Interior sanccio-
nou a merecida homenagem prestada
pela Câmara Municipal . desta -villa,
dando ao nosso Grupo Escolar a dc-
noniinacão de "Grupo Escolar Dr, Cie-
mente Faria".

O dia 15 dc Novembro foi condigna-
mcnlc comnicmorado por este Grupo,
pelos professores c alumnos, tendo o
scu director feito uma patriótica ai-
locução á data e incitando aos jovens
o amor ú Pátria. Inaugurado este atino,
já conta com uma freqüência bem
crescida.

As colheitas para o anno parecem
ser abundantes, devido ás cqpiosas chu-
vas que têm caldo ultimamente nesta
região. Já nesta época o gado tem sido
vendido por bom preço, nolando-se
grande animação enlre os fazendeiros c
recriadores, pois o valor do gado pro-
mel te ser entendido desta vez.

—A conclusão da matriz da nossa
villa será para breve, pois já se arrçca-
daram uns vinte- contos para cste^íim.
Sómcnle do coronel Norberto Gomes
tem-se dez contos; cinco foram dados
cm vida, c 05 outros deixados por les-
lamento.

J.E1.T.0 HóiuzoNfii — .Rccy-bcmos a
seguinte cartat"Esmo. sr. (Ir. redactor do Correio
da Manhã — Sanidações affectitosas —

Lendo o scu apreciado diário de 18
Ho fluente mez, dcpnrou-sc-me n.-t se-
cção — Noticias de .Mina; --'"g" "°.
começo, a correspondência dc Bello
Horizonte, sobro a appreheiisãò ele
chumbo, feita pela policia, dizendo
actmrèm-se envolvidas dentre outras
cffsas conmicrciaes, a minha. Ora, sr.
redactor, peço venia para elizcl-o que o
correspondente desse conceituadíssimo
jornal foi injusto, a transinittir a novi-
dade. envolvendo-mc na questão. |

Relatarei como foi retirado do meu
estabelecimento commercial o chumbo
que comprei em diversas casas commer.-
ciac; desta praça, como sejam Ascendi-
no Gonçalves c Jacob 6- Comp. e de
diversos bombeiros, conforme os rçci-
hos e mais documentos cm meu poder,
tendo eu, nesta data, requerido ao
cxmo. sr. dr. chefe de -policia, a en-
trega do chumbo, por scr de procedeu-
cia legitima.

Xo dia 1.1, ás '3 horas, apparcçeram
cm minha casa,, òs.illustre. drs Punem-
ta Bueno e Antônio Ptitilino, delegado:,
desta capital, c mc perguntaram sc eu

chumbo velho, tendo eu dito
levando-os ao deposito de

dizendo
a

NA CIDADE DE CAMPOS
O director de Agricultura Pratica

communicou ao ministro da Agrictiltu-
ra, conforme informaição do direclor
da Estação Experimental dc Campo.;,
ter sido conferida áqucllo estabeleci-
mcnlo uma medalha de ouro, na Expo-
..ição Regional, ali effcetuada. em 5
do corrente mez, premio obtido etn
virtude do julgamento dos produetos
qne o mesmo estabelecimento expô:-.
naquelle certamen, representados por 35
variedades de canna, actualmente etii
estudos, acompanhadas das informações
respectivas, pcrtriittindo aos agriculto-
res verificarem r. existência de novas
variedades, em seleeção, contendo 16 e
17 "1" dc riqueza saecharina, c já ac-
cíimadas, quando as variedades arlual-
mente cultivadas, difficilmcnlc alcan-
çn.n íi'4 0|°. Ao lado das amostras de
canna, convenientemente acon.liciona-
das, estavam 43 frascos contendo assu-
car ele u", 2° e. 3° jaclos, de 16 iisi-
nas do niunicipio, com as respectivas
analyses. Uma synopsc estatística mui-
lo interessante sobre np usinas do ,nut-
nicipio de Campos, elaborada pelo dr.
Arthur 'Torres, director da Estação, com
o auxilio do scu pessoal, completava et
conjunto dos esforços, pelos quaes a
estabelecimento mereceu a medalha de
ouro.

«¦»»¦» 1

A propósito da Conferência
Naval era Londres

O sr. Ma-.iricio de Lacerda apresen»
tou hontem á Mesa da Câmara o sc-
guinle requerimento dc informações:

"Reqtieiro (pie, por intermédio da
Mesa, o Ministério do Exterior infor-
me: ., ,, .

a) Sc o governo brasileiro . afilie:-.tt,
pelo Brasil, á -Conferência Naval do
Londres, quando c cm que tempo:

b) Se. o referido governo teve uotif.-
cação da denuncia de qualquer dos pai-
zes delia signatários, quando c em qu«
termos:

c) Se o mesmo governo ncceitoti a
bloqueio europeu e a extensão desta
medida ao café;

d) Sc, finalmente, teve opportitmda-
dc o citado governo, de reclamar con-
tra a inclusão de firmas brasileiras, na
black-list c se foi a mesma rcclamaçãii
attendida." _^^m — m in "

MUSICA

levada,

rcspotfdeiité

subida
ol.do., e

tabeliã para alimentação
que íoi organizada na Repartição do
Estado-Maior do Exercito.

AVI MARINHA

rf ts\,app^riarStS:ne:a^ ÜM }W\U Mn Je TCGUrSOS

para ni candidato á
cao

Tendo o 3" official da Contabilidade
dt- Marinha, Frederico Kiappc ela Costa
Rubim Júnior, solicitado permissão
para matricular-;- tia Escola de Avia-
ção. foi-lhe concedida essa permissão,

O candidato Kiappc Rubim Júnior
foi submetido a inspecçãq dc saude
que n não julgou cm condições dc ser
aviador.

Não sc conformando com esse pare-
cer da junta medica, o alludido candi-

coniprav.
cinc sim', • ¦¦¦-.- , ,
materiaes, mostrei o chumba
t-llcs c-.itão que queriam le-va.-o para
holicia, para averiguações, eu inimetl
lamente a isto cedi a mercadoria, pon
ilo á disposição c exigindo simplçsiiien
le 11111 recibo da quantidade
que. é dc 40S Kilò_ra.mma.s.

Ora sr. redactor, o corr
do jornal foi injusto, envolvendo .
meu nome summariamcnte, sem -mi.".
oar dos pormenores do faclo, sem pro
curar conhecer a procedência do çlium
bo existente cm estabelecimentos com
merciacs, para affirmar que e de pro-
cedencia criminosa, a/fectando reputa-
ção alheia, tão intangível quanto ti

"iPecò-lIic 
como leitor assíduo do scu

ro-iceiiuado jornal, defensor das causas
legitimas, a publicação desta nas co-
Intimas do mesmo, como rcctificaçtio do,
parte que mc toca, da correspondência
inj,.strl da — Noticias ele. Mina; — 1"

parte. Sou com Ioda estima
consideração, seu amigo ali. .„
crdo., a-.ndor. — Paulo Sitlioiu.... _

GúAitAKY. — Pedem-nos a publicação
do seguinte abnixo-assignadot .

"Fxmo. sr. redactor dn Correto da
Manhã. - Os abatxo-assignados. elçi-
tores tia Zona da Mntta. Estado de Mi-
nas firmados nos direitos que lliç; ns-
siste perante as urnas eleitóraes do re-
íderio Estado e no quanto vos'-'mcrccem.
vem perante, vos pedir agaz\lho, nas
columnas dc vosso jornal, orgao inde-

pendente, qu esempre se poe ao lado
dós opprimidos c na defesa das classes
produetoras para a seguinte c mais .pai-
nitanle aspiração do eleitorado mineiro.
Deparando nós cm vosso conceituado
ior.nal dc i-l do corrente nas noticias
ile Minas ¦- "Zona da Matta" com.a
boa c feliz idéa dada por um eleitor dc
S. Geraldo, cm e|;te lembrava á exma.
comniissão executiva eU> Partido Minei-
ro, composta dc trCs illustíes e elistiii-
ctos nomes residentes na Malta a fc-
liz idéa dc por vosso intermédio nu-

pétrar da cxma. commissão composta
desses grandes c valorosos políticos a
escolha para presidente e vice-presi-
dente de Minas. " opportm-.anicntc , os
nomes dos drs. Antônio Carlos Ribeiro
tle Andrada c Arthur Bcrtiardes. para 1
prcenciicrc-.il a lacuna que cm seu tem- |
no ficará deixada pelo eminente esta-

Concerto Elpiilio Pci-birii
Communica-1105 o maestro Elpidio Pe.

reira ter sido forçado, mais 11111:1 vez,, a
adiar o seu concerto, em vista de in-
esperada devolução dc grande numero
de bilhetes e á impossibilidade de, com
05 seus pequenos recurso.;., emfrcntar as
grandes despesas a que é obrigado.

Aclundo-se, porém, já organizado pa-
ra hoic, ás 9 ii.-' horas da manhã, no
theatro Municipal, o ensaio geral do
referido concerto, convida por esie meio
a assisíi!-o a imprensa, seus amigos c
cm geral as pessoas que se dignaram
acceitár seus bilhetes, r/o qne faz grande
empenho, por ter oceasião dc provar
a sna boa vontade c seus esforços no
cumprimento de seus deveres de ar-
tista.

O maestro Elpidio Pereira resolveu
depor cm mãos dc distinetas senhoras
dc nossa sociedade o scu concerto, para
o aproveitarem cm beneficio dc uma
obra dc caridade, continuando validos
os bilhetes já passados e que serão op-
port nuamente substituídos,

 _;_. estivesse aqui r.o próximo do-
mingb veria rezar a missa c ouviria,os
cântico; de 'IRegina Cantorum , pele
setiterfeiados.

Visitamos, cm seguida, a çnfernsaga,
oni-.-. co-.uo por toda parte, abas, o
as-c"o e a ordeiin são completos. | que

Õ dr. Thyrso 'Martins mostrou-no.
ainda a esariptoração Via catieia c fa-
li:t-no= sobre varias medidas q-.-.c t.O-
mára. com as quaes ecanomtza o hs-
tado dezenas de contos annuae:

trabalho disciplinado, o meio mais se-
iltro de ser o regresso adquirido.. | (iat0 requereu uma junta de recursos djsl_ dr. Delfim Moreira, que impor

Este é. de resto, o aspecto mais in-. ^ mla] ... subníctterá amanhã, á 1 hora ¦ t_,nti?shnos serviços vem prestando
teressante da nov:-. orientação
¦¦h\e. dos sentenciados. . cidr..!Chegávamos, po cm,

dada a

sob a
lies

da tar.it.
Constituem n junta de

seguintes médicos navaes:
melhor impressão
sita, convencidos, por oulro

tudo quanto acabávamos d

cia m
impo

tlta 1 :ooo$000, que lhes 'foi j ver. oi.-tim
Estávamos, com o que .—abávamos ele

do rciuiamen-
.nrc^^ionad^s.

nos, antao, attende ndo ao con

recursos o;i
contra-almi-1
dr. JovillO

tdente, capi-
[iraduado, medico,

dr. Flavio dc louza Mendes, capi..".cs
lc fragata, médicos, drs. Henrique Im-

1!

Minas,
seus es

to do imposto de c«ni-.-.mo. te Uo director -J» «.enitcnçiaria e sofíte.-

uctiv.e vi- j rante graduado, medico,
lado, dc Jorge Carvalhal, como 1- ver c-a j tão" dc mar e

mais ttiua demonstração tia boa inicia-
tiva patriótica c a prova dc que- cm São
Paulo, sobretudo sc vae pondo.cm pra-
tica, com resultado; já co..ndos. um.-,
elas-mais proveitosas soluções lembra-
elas oara .-. solução do problema das
estradas de ro.lr.sem. cm o nosso paiz,
problema do qual, ainda ha dias sc Oc-
cupou o Congresso aqui reunido,. „___

hássaliy. Ai.pttsto Pereira da Silva Li-
ma, capitão de corveta, medico, dr.
Luiz Augusto Pinto, capitão.tenente.
medico, (Ir. Orhon Scvtritio de Moura
c 0 tnedico oculista do Hospital Cen-
t-.tl de Marinha, dr. Henrique Guedes
de MellOv

principalmente á Mati.-i, . onde
íirços transparecem na itistru-
iUii'.os outr-os í|uc lém pculiora-

\ do n povo mineiro.
O; abaixo-assigniidosi abraçando iam-

liem a lembrança do alorioso nome do
dr. Antônio Cario; Ribeiro dc Atuíra,
da. nome dc' tradições amigas para Mi-

! nas, 'iue muito o honra c pelos gr-tn-
dc

pelo credito agrícola, hoje no Cqngres-
so Federal, destaca-se ainda o nome da
Antônio Carlos Ribeiro tle Andrada,
occtipantlo cantos importantíssimos da
confiança do chefe supremo da nação,
é justo pois que pelos seus niereciuien-
tos de homem publico o eleitorado mi-
neiro difía cm nina só voz: Viva o
eleitorado mineiro, leinbrando-se desses
nomes para presidente do grandioso
Estado tle Minas. Viva a liberdade do
voto. Viva o preclaro nome do dr. An-
tonio Carlos Ribeiro dc Andrada.

Guavany, r.o dc novembro de 191.6, —'
Comes de Faria Alvim, José dc Faria
Alvim. José Joaquim Monteiro dc Bar-
ros, Sebastião de Faria Alvim, 1-tltiar-
do de Faria Alvim, Clarindo Ribeiro
de Castro. Alccsle Correu Netto ç mui-
to.-; outros eleitores."

I.i-.ot-oi.i.iXA, 23 —(Do correspondeu-
le) — Fálleceu liontcm. :i tarde, o sr.
Joaquim -Cândido Ribeiro, grande la-
vrador naquelle niunicipio e membro
da importante familia Kibciro Jun-
queira.

O finado, que gozava de grande cs-
tinia c rcspciio no vasto circulo de- suas
relações, deixa viuva d. Maria Esmeris
de Andrade Ribeiro, filha elo conselho!.
ro Fi.lelis de Andrade Botelho, .«
doi; filhos, d. Helena de Andrade Ri-
beiro Junqueira, esposa do deputado
federal dr. José Monteiro Ribeiro Jun-
queir;.. e o sr. Antônio de Andrada
Úibei-o, lavrador c industria! em Leo-
poldina,

Ha apenas vinte dias que a
Ribeiro Junqueira, foi cruclinenl
penda, perdendo um dos seus membros,
r, sr. José Ribeiro Junqueira; pae do
deputado Ribeiro Junqueira c irmão do
¦~x. Joaguini -Cândido Ribeiro, a quem
o golpe abateu profundamente.

O cxiincto, que contava 6; annos
fez parte, como aocío de importante
tiriv.a do comniercio dessa capitai.

O sen enterro realizou-se hoie nesta
cidade.

:.ta
rol-

c importantes serviço, que vem
pres,ando á Minas. dcs.U- o governo
do tx-.no. senador federal dr. Francisco
Alitonio de Salles, como scu secretário,
depois batendose ao scnpdo Mineiro

Vnrn esta sor-cão, nrceitnmos **
tl.-i-; ns noticias ili- interesse (?<-ri,~.
ficando ns inesiiins siijeilus nu ert*
lerio da retl-utúo.

*-.¦**-•
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'AS CARTOMANTES

A POLICIA, A JUSTIÇA E
MME. OLYMPIA

S,s° S« publicam, resolveu
.,?.. contra ella <le maneira enérgica.

Âfmc1 Olviiipi.- não concordou coin a

BCção da policia c^^MPSS;.
impolrou um» ordem de habcas-cot-
.„,s" á Corte dc Appeilação.

O presidente desta julgou melhor pe-
ff-r informações ao Chefe dc «policia,
nue as enviou no seguinte ollicio:

"Em 27 de novembro de iqio. hxmo.
_r. desembargador Celso Aprigio Gut-
-iinrãcs. mi d. presidente da 3 J__;l*
mara da Corte de Appeilação. — i<c-
opondo o vos-o officio n. 2.002, Ae
25 do corrente, cm que, em cumpri-
mento ao acoordão da 3" Câmara na
mesma data proferido, mc «ped.s tuíor-
inações sobre o "hàlbcas-c orpus l>rc-
ventivo requerido cm favor de Olym-
Hia do Oriente lístcvcs, i|iie, por seu
liatrono, sc. diz "•perseguida par deter-
ininação minha".

A policia tem provas de que a 1:11-
jpclrante «pratica 

"a cartomancia. Dalvi,
a sua acção contra quem, desassonilira-
damente, aliás, viola o Código 1'enal
brasileiro <itie, 110 seu artigo 157 .pune
torto af|nellc que "'praticar o espintis-
1110, a magia e seus sorlilcgios, usar de
lali-smans e carlomaucias, para desper-
lar sentimentos de odio ou amor, in-
rulcar curas de moléstias cu-raveis ou
incuráveis, emfim, para .fascinar 'OU

. subjugar a credulidade publica.
lv" verdade que o patromo ila pacien-

te affinnoti .103 juizes.«da 3" Câmara
que ella "exerce a profissão de niodis-
1:1, cuja licença pagou á Prefeitura c
Tliesouro".

iDe faclo, á fis. Ç c 0 dos autos,
«íue me remcttcslcs, e ora devolvo com
«:stns informações, consta uma publica-
íúrilía com que a impetrante quiz
convencer A 3" Câmara da sua profis-
são de modisla.

Entretanto é dos próprios documen-
tr_ cm que nuue, «Olympia firma a
«queixa da «sua "perseguição' qtte rc-
Biilta a fraude das suas allcgnções.

•Km primeiro logar, ' a inipeiranle e
"aciunliiienle residente á rua da As-
sembléa 11. 30, sobrado. IV o sen pro-
jirio patrono quem o affirnía. No em-
lauto, 11 publica-fórma de conlieciiiicii-
Io da «Prefeitura á íis. 5 aXudc "ao
imposto de officina <le costuras em
ji.ijiiciia escala, lançado pela casa nu-
mero 50 da rua liarão de Itapágipe",

Nada vejo nesse docuiiionto que se
«refira á "modisla" da rua da Assem-
Idéa il, ,30.

«Vejo, porém, no «nuniero da A Nol-
tc Je 14 de novembro do corrente
.111110, documentando a petição da "pa-
ciente", a transcripção . de dois car-
lõés com os seguintes dizeres:"Mine. Olympia, cartomante brasi-
leira, celebre pelas suas prophccias so-
bre os 'annos dc 1913, 11*14, K.H5 c
ipi'6. Rua da Asscmbiéa 'n. 39.""Mme. Olynipia (modisla) espçcialf-
•1,'ide cm foilettes para theatro, baüe c
Hasscio. Lnxovaes para casamentos,
iKlegaiiciil e modicidade nos preços.
-tua da Assembléa, 30."

Como vedes, "'.Mme. Olympia" se
«li-, ao mesmo tempo, cartomante e mo-
¦lisla. Islo é, cartomante a policia sabe
«que ella o é pela lirova que o seu pro-
jirio patrono juntou á petição de "lia-
fljchs-corpus", e, principalmente, pela
(ipprellçnsão de carlas e objectos de
superstição que arrecadou, como o gal-
lo, a figa, etc.; como tudo censta do
numero da .•! Noite submeltido pelorequerente ao juizo dessa Veiicrandã
Câmara.

Modisla «5 que talvez não o seja: i",
porque run lessa tul o que reside a «rua da
iAsseinliWa 11. 39, junta um documen-
no que prova ter lido uma casa de cos-(uras ii did liarão de Itapágipe; 2",
porque lendo p,-,?0 trinta c quatro mil
reis _' eorerspondenle ao imposto de
officina dc costu-rà cm pequena escala"
(fis. 5 v.) annuncia pomposamente a
una • especialidade cm toilctlcs paraInenlro, baile e passeio, c enxovaes
ipara casamentos"; 3", porque o dele-
gado dos' districto, que foi o próprioa presidir á diligencia, nada encontrou
nos coiiipartimcntos occitpadós pormune. Olynipia que lembnlsse uma easa
tle costureira, nem mesmo a presença
tle 11111 1nancq.ui1.1i.

Hiiiqifiitito é alssim negativa a provade prrtíicar ihtne, Olynipia o ¦commer-
cio de modas, é, ao contrario,, positiva
n ila pralica habitual da cartomancia,
«punida pelo art. 157 do Código Pe-
llill*!

i°. porque, á própria autoridade aci-
ma referida confessou a filha de nuue.

DE S. PAULO

K CULTURA DE
1 .CE..EAES

S. Paulo, 26 de novembro. — lím
uma das ultimas cartas, com rápida ai-
lusão ó iniciativa que o secretario da
Agricultura de iS. Paulo quer tomar, re-
lativamentc á cultura de cereaes, elo-
giánios o seu acto. Cumpre-nos decla-
rar, agora, que não conhecíamos «n to-
da a sua extensão o verdadeiro alcance
patrico da medida que o .sr. Cândido
Motta suggerc ao goverAo. Dizia-se
hontem, em rodas officiaes, que o pre-sidente do Estado não é muito favora-
vel a todas as conclusões da providen-
cia alvitrada.

Bem comprehendendo a importância
da polycultura, num «Kstado como São
Paulo e numa época de grande concor-
rencia na producção. e no commercio,
o secretario da Agricultura pensa re-
solver acertadamènte, procurando itornar
mais intensa, nas terras do Eslado a
esse fim apropriadas, a cultura dos ce-
reaes. Como se sabe, S. Paulo perseve-
rou, por longo tempo, no erro lamenta-
vel da monocultura. Fora do café, o
lavrador paulista não queria narcfas
agrícolas. As conseqüências não se íi-
zerani demorar: S. Paulo importava to-
da a sorte de cereaes. A iinmigração
italiana modificou essa nociva praxe
agrícola,, fazendo que em muitos pon-
tos do Eseado sc cultivassem, dentro de
pouco tempo, ,todas aj„ qualidades d:
cereaes. A pomiciiliitra tambem se des-
envolveu notavelmente.

«Para darmos uma idéa do que é hoje
o Eslado, como produetor de cereaes,
basta relembrarmos alguns dados esta-
lislicos,. recentemente divulgados. De 1
dc janeiro a 31 de outubro, em menos
de 11 mezes, _. Paulo exportou cerca
de _io mil contos de feijão. O augmen-
to é scnsibilissimo, pois em todo o anno
dc. 1015 a exportação desse produetofoi dc 4.575 contos, importância cor-
respondente a 242.1597 saccos. Ora, pa-receu-nos, a principio, pelas noticias pu-blicadas, que o secretario da Agricul-
tura colli-mava, com a sua providencia,ampliar o circulo da producção de cc-
reaes, cm S. Paulo, para corresponder
ue.lior ás exigências da «exportação, 110-
va fonte de receita, novo factor eco-
nomico de valor.

Os que mais intimamente conhecem
as intenções do secretario da Agricul-
tura, dizem que não é esse propriameu-
te 0. fim. O que o illustre funecionario
deseja 6 uma lei especial, á guisa de
providencia cm favor do consumo pau-
lista, segundo c qual seria limitada a
exportação, coni a adopção de impostos.
Xo memorial que, sobre -o assumpto, en-
yioii ao presidente do Estado, diz o se-
cretario da Agricultura:"Para esse effeito conviria, em pri-meiro logar, a criação do imposto de
exportação "ad-valorem" sobre as car-
nes resfriadas ou congeladas, o gado
em pé, o assucar, batatas, feijão, ar-
roz e milho, Ficaria ao governo a fa-
culdade ds estabelecer, opportunaniente,
a taxa a cobrar -pela exportação dos
ditos gêneros, dentro dos limites que
forem fixados, assim como a época em
que deveria «ser arrecadada, podendosempre rcditzil-a ou supprittiil-a, quan-do julgasse conveniente. O valor dos
gêneros para a cobrança do imposto
seria estabelecido cm pauta semanal, or-
ganizada de accordo com as cotações
110 mercado, da capital."

Como se vê, a providencia alvitrada
pelo secretario abrange tambem ns car-
nes resfriadas e outros produclos. Logo
sc _ percebe, todavia, que os cereaes,
cuja cultura ¦ começava a incrementar-
se agora no Kstado, virão a soffrcr con-
sidcravelmcilte. Pôde ser que estejam
enganados os que assim pensam. Não é
improvável que ã creação dc impostos
especiaes, aggravando a exportação de
cereaes, venlia a refleetir com os mes-
mos gravames no trabalho da producção,
pois muitos lavradores, «temendo a super-
abundância do produeto que cultivam,
por falia dc collocação immcdial.i, dimi-
unirão -o seu eíforço ou renunciarão
mesmo a essa cultura. Dahi... tambem
não é improvável ijiic o secretario da
Agricultura de Ç. «Paulo esteja a ver
as coisas pelo verdadeiro prisma. — C.
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FACULDADE DL' MEDICINA

A POSSE DO PROFESSOR
AGENOR PORTO
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a.iucllaOlympia que estd praticava
fraude;

-•", poripie . na ea-.a habitada pela
jiacieiiíe" havia uma sala devidamente
installada 'para tal .mister;

3", porque nessa, sala foram eueon-
Irados exemplares dos cartões Iranscri-
pios 110 nuniero da A Noite acima re-
ferido.

Portanto a licença paga á Prefeitti-
ia é relativa a um commcrcio fieli-
vio. O vcrda'deiro coninierciò é o da
cartomancia, c o do assalto d ereduli-
«l.ide dos ingênuos que *e deixam frati-
dar por espertos lypos policiacs,

Mas cssse coniniercio (o da cario-
maneia), ainda quando licenciado pel.iPrefeitura, não podia ser explorado á
luz do nosso direito: "Os actos illici-
tos (prohibidos .por lei) e contrários á
íiioral e aos bons costumes, quandoexercidos com intento ile lucro 'ou es-
•poèulação e habitunlmeiitc, não concor-
irem _ para caracterizar no 'agente a
'lualidadc de eonimcrciantc". (Cama-/¦'«o de Mendonça; Tr. de Dir. Com.
V.V«*r„ vol, II: paij. 74).

A Ki não conhece, 'antes «prohibe, a
Jirof/ssão da cartomancia. Considera
o seu exercicio uni. facto criminoso.

A acção da policia, pois, intervindo
11a prevenção e repressão de factos
«desta ordem é perfeitamente legal e
jurídica.'Os soiis agentes nunca penetraramrui casa da "paciente" senão nos preci-bos termos da lei c para cumprir as
siins. dispwiçõés,

Aproveito o ensejo paira reiterar-vos
os protestos da mais alta consideração
>¦ respeito. — O chefe de policia, Au-rc'..no de Araujo l.eal."

—Kl' mrtmmi
O COUrO 1)10 SEGUJIAXÇÀ

O hispoct.oi* foi licenciado
O major Bandeira de «.tello, inspe-clor.do Corpo de Segurança riiblica,suliçilpu e obteve do chefe de policiauma licenç;: d« oito dias, p.-i.ra dèscan-so. O expediente ficará a cargo docommissarió Kaul Maia. Esta licençavem comprovar as declarações «Ia poli-cia de que nada de ninbrmal lia poralu. Jloalos c só boatos;..
 —» m i 'AS riCTlMAS DOS TRENS

lima para o Necrotério e outra
para a Sanla Casa

Continua o numero espantoso de de-
castres diários ' na Estrada de Ferro
Central. Afinal, raro é o dia em que
por lodo o Ui:o da Estrada uão se
dão mortes 0:1 aecidentes graves.

Assim, mais dois lia a juntar aos
muitos, aos enormes.

-V primeira das victimas de que aqui
damos noticia foi o menor Uidimo lia-
pista, de cõr preta, de iS annos de
edade e residente á rua Republica, na
eslação de Quintino Bocayuva, Ia elle
(ornar luii trem já em movimento na-
quella eslação. quando, perdendo o equi-
libiio, caiu 110 leito da Estrada, sendo
alcançado nelas rodas de um dos car-
ros do comboio, que lhe esmagaram a
:ox'a esquerda.

A Assistência foi chamada e ao local
compareceu um auto-ambulância, quê
conduzi'.: o ferido para o Posto Cen-
ir.il. cn le fui convenientemente medi-
ca.lo. sendo conduzido em seguida para
a Sania Cisa. onde foi internado na
3" enfermaria. O estado de 'Didimo.

poréirt, era gravíssimo e elle não po-
«lendo resistir aos soffrimentos terri-
veis. vciu a fallccer ás 3 horas da lar-
«ic. Seu cadáver foi rcniovitlo para o
-.'e.-ruterio do Serviço -Meditü-Lcgal,
aími iie ser autopsiado.¦\ outra victima dos tren? da Central
foi o lavrador -Manoel Pereira de I.e-
mns. prelo, dc ,i«á annos de edade, que
foi colhido pe'a machina de um trem,
ro momento em que atravessava a
linha, na rua Lins e Vasconcellos.

'Lemos foi _atirado :í grande distancia
è. com a que Ia, rtfcebcii muitas comi;-
4f.i:s pelo corpo.

Soccorrido pela Assistência, T.emos
J««i internado na Santa Casa, oude se
fcha em estado grave,

MUNDIAL
SORTEIO

Amanhã
EU. D. CLARA

O professor dr. Agenor Perto

Toma hoje posse do logar de lente
cnthcdratico da cadeira de clinica thc-
rapeutica na Faculdade de Medicina o
dr. Agenor Porto.

O novo professor é bastante conhe-
cido dos estudiosos dc medicina entre
nós; durante longos annos dirigio como
assistente, com proficiência e carinho,
uma enfermaria da Sanla Casa, onde
leccionava gratuitamente, por amor á
sciencia medica, tendo acompanhado
com affcctuosa assistência, o curso dc
um grande numero de estudantes, que
só lhe deixavam a enfermaria junta-
mente com o curso da Faculdade, quan-
do formados, c obtido o titulo de dou-
tor em medicina.

•Na sua enfermaria da Misericórdia
o dr. Agenor Torto fez a sna repu-
lação dc clinico professor. Desde as
mais elementares noções de propedeu-
tica, do singelo exame dos doentes até
os mais intricados problemas clínicos,
eram ali discutidos. O professor Ag:-
nor Porto recebia estudantes do ter-
cciro anno que o acompanhavam 110 seu
serviço clinico até quando possuíssem
a these que escreviam sob o cuidado
do mestre dedicado. E, assim, das
mãos dos discípulos do dr. Agenor
Porto saiam trabalhos ititcressantissí-
mos, muito louvados pelos cultivadores
da sciencia medica, c tendo sempre
um cunho de alta novidade.

O professor Agenor Porto entrou

para a Congregação após brilhante con-
curso, e não é preciso scr propheta
para augurar um brilhante futuro para
a cadeira onde vae professar.

CHARUTOS
REGENTE

ie rooek,

fracos o saborosos.

Amores mal correspondidos..
créolii. verde Paris e

Santa Casa.,,
João Geraldo Druiiimond, pardo, ope-

rario, solteiro e de ei annos de edade
é um cidadão dado a conquistas, mas
pouco feliz em amores,

.ultimamente atirára-se elle a con-
luistar uma senhora, que, para desgra-
ça sua, não qtiiz corrésponder-Uíc ao
affeeto;

•Drumniond ficou seriamente dcsgps-
toso com esse insuecesso. Estava louca-
incute apaixonado por aquclla que lhe
não queria dispensar o inesino affeeto,
e então passou u nutrir idéas sinistras.
Iiisistiu a ver so conseguia abalar a
sua quasi eleita, mas não conseguiu
outra 'coisa senão ter novos dissabores.

A preoccupaçâo do suicídio mais. se
lhe arraigou na mente. R esse desgosto
profundo de 'Drumniond íoi nugtueiilan-
do a tal ponlo, até que iioiilein, afi-
nal, não se podendo conter, quiz exe-
cular o seu intento.

Assim, ás 4 lioras da tarde, em sua
residência, á rua Alayde n. 107, em
D, Clara, o Ircsloucado ingeriu grande
quantidade de uma mistura de verde
Paris e creolina.

Quando o veneno começou a prodtt-
zir effeito, Drumniond, a coníoreer-se
cm dores, entrou a gritar, e em seu
soccorro vieram algumas pessoas, que
fizeram chamar a Assistência e com-
mitnicãr o facto á policia do ;_u dis-
tricto.

Um auto-ainbtilaiicia foi ler ao local
c o rapaz, depois de convenientemente
medicado e livre do primeiro perigo,
íoi removido para a Santa Casa; onde
se acha em tratamento,

O conimissario de dia á delegacia do
::.i0 dislrieto esteie no local, tomando
as providencias que o easo exigia.

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Uo Hospital da Misericórdia, Vin-, uri*
M/ius op-r-Ç-Cj. em i_c:v.l.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Hu Hospital ila Misericórdia. Jlolestias da
SrtrgaiiUi, nariz e ouv.ilo*..

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oeulisla, iü'(.f. iu -¦'ac.tUhíie de Medicina.
Coi-Miitoii-*: ..-."Sct- de Setembro a. 90.

(A Si.m»
—mym-m* t-B» —

''MOLEQUE M.VIÍ1XHO'

'Prosegiiiii liontem o sttmmnrio
Perante dr. Sampaio Vianna, juiz

da 4;l vaia cri: ni uai, prúse^um liontem
o suiiimarjo de culpa de ".Moleque Ma-
riulio1', indigiiado autor «lo audacioso
roubo de cento, c quarenta contos do
e.-jiiuü.s.a Fortesí ilevndo «a effcito na
rua Padre Miquelino; em Catiunby;

Djcpoz a testemunha Antônio llarbosa,
official de diligencas do n" d-trclo,
que fez <Íec!;ira>,-rics ciirioras acerca da
cumplicidade dc Ricardo Machado.

MOVEIS
MACIA MIA ES MACHADO & 

Kua dos AiHliuilas 10 o 21. Os
iiiulores armazéns desta etmiünl.

CKli/ VERMJ-LHA BRASIIiElRA

Itoiiliza-so depois do nninnhíi
uma reunião

Reuiiir-sc-á quinta-feira, 30 do cor-
renle, ás 4 horas da tarde, cm sua
sede provisória (Sociedade de (leogra-
plii.-i). á «praça Quinze de Novembro, o
conselho dircctor da Cruz Vermelha
Brasileira.

Serão encerradas, na mesma oceasião,
as aulas da Hscola Pratica de línfer-
meirC|S, .mantida pela mesma associação.

As aulas da Escola Pratica de En-
fermeiras encerrar-se-ão quinta-feira,
*,o do corrente, ficando desde logo
abertas as inscripções para exames, os
quaes terão começo 110 próximo dia .|
dc dezembro, ás 10 horas da, manliã,
na sédc da liscola.-____h»-o 11 m

O DIA NO SENADO

Entre o 142 do Regimento
e a Reorganisação do

Acre
'A' sessão de «hontem correu animada,

com acções e reacções e alguma elo-
quencia.

tPresidtí-tía! do sr. Urbano Santos,
secretariado «pelos srs. 1'edro Borges e
Josc Metello.

Depois de lida e approvada a acta
dos trabalhos anteriores, passou-se ao
expediente, <{uc constou de officios da
Sjecretaria da Câmara, «remctlendo ai-
versas proposições por ella approvadas
e ainda sujeitas «ao voto do Senado,

Na ordem do dia, entrou cm dis*
eussão unica a indicação da comuns-
são de Finanças com, parecer favorave,
da «de Policia, reformando o art. 14a
do iReg., para serem aKeitas pela me-
sa quaesquer emendas, em qualquer
sentuto, quando apresentadas ou en-
caminhadas pelas conimissões.

O sr, Mei«d!e3 de Almeida luteu
ard.rosanventc a indicação, acliand»
que o principio que cila feria era s.v
lutarissimo. Em vez de se darem as
commissões poderes dictatoriaes, devia*
se «mamter o artigo que tanto ás coin-
missões como aos senadores prolnma
a apreseatação de' emendas ao orça-
mento, augmentando despesa.. Itra
um íreio que se quebrava para dar lo-
gar ao arbítrio. .

IRespondeu ao orador, o sr. João
Luiz Alves, membro da commissão dt
Finanças e relator da indicação. S. ei',
mostrou com absoluta clareza como o
monstruoso artigo 142 impossibilitava a
própria acção constitucional' do Sena-
do, reduzindo-o ao simples papel, de b )•
niologador das resoluções da Câmara
O Senado mão precisava de freio, se-
uão o do seu patriotismo.¦O. presidente, sr. Urbano dos San-
tos, declarou que até aquelle momento
não recebera#nenhuma emenda contri-
ria ao 142 c justificou a attitude da
mesa nesse sentido, o que fez tambem
o sr. Azeredo.

«Posta a votos, a indicação foi ap*
provada; ,

Ainda «entrou cm discussão o pro,.?-
elo da «reforma do Acre, com su!>;li-
tulivo da coiumissão de Legislação e
Justiça.

Defenfclcndo o projeclo.-de que é jllÇ.tor, o sr. Francisco Sá pronuncoii
longo c eloqüente discurso. S. ex\ fez
considerações sobre a necessidade de
reorganizar-se o Acre e chamou b aza
para •« sua sardinha, dizendo que o
seu trabalho a satisfazia de modo com-
pleXn.

Os srs. Arthur Lemos c Lopes Gón-
çalves apartearam tenazmente o ora-
dor.

Usou ainda da palavra o sr. Rega
Monteiro, a achar que o Acre era dò
Amazonas e que o projecto era in-
constitucional, como o substitutivo.

S. cx. .terminou a sua oração ás ;íí
c i|_ horas, "
. Então o sr. •Arthitr Lemos, que se
inscreveu para falar iioje sobre ó as*
stimpto, pediu o adiamento da dis
eussão sendo attendiilo.

. Não foi sem tempo, porque no re-
cinto ou, antes, no Senado não havia
mais que quatro senadores, além do
sr. Urbano!

OENÇAS do estômago, intes-
tino, figado c nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DK. HE-
KATO DE SOIÍZA JiOl-ES.

Itua S. José, 30. das 2 ás ' (menos ás¦quartas-feiras)', Cratis aos pobres ás 1-
A 20.

Retretas nas praças publicas
Programma da relrela a realizar-se

hoje, na praça ila Harmonia, por uma
band?( da brigada Policial, sob a re-
gencia do conlra-mestre Luiz Antônio
dos 'Santos:

'Primeira parte — C. Pares, Hon-
neur et Pátrio, marcha; lí, WalJlenfel,
Violettea, valsa; N. \'., Suresteira,
polka; J. Gilberl, Casta ^uzana; Mi-
chaelis, tPiytrouillc Túrquc.

Segunda parte -- «F. l.cbriin. Con-
cours, ouverture; E. .Valilteiifcl, Lcs!Dunes de L'.Oceans, valsa; J. Silva,
Memórias do passado, pòllia; N, -\'.,
(lei Undcr, t\vo step;, YV,- Ilearii; Red•Fez, dobrado.

— Na praça da Bandeira toca,rá o
Corpo de .Bombeiros.

Cf EXERCÍCIO DE FOGO NA
FORTALEZA DE SANTA

; CRUZ
O terceiro e ultimo periodo de in-

strucção do Io batalhão de artilheria.
que dá guarnição á' fortaleza dc Santa
Cruz, será encerrado a 30 do corrente,
com exercícios de fogo de sector, exe-
cutados pelas baterias daquella fortifi-
cação, dentro das suas respectivas zo-
nas de commandamento.

Na noite de 29. os baterias encarrega-
das da vigilância do sector Imbuhy-Co-
tunduba-Vig:a, em cuja área «juppõe-se
installado 11:11 campo minado, percebem,
com o auxilio de feixes illuniinativos
de barragem (projectores cleclricos), a
•vpproximação de tbrpedeirás e outras
embarcações dé fraca tonelagem, . com
o objectivo provável dc destruir áquella
defesa passiva.

As baterias anti-torpedicas (material
de ",S cm.), recebem ordem de liostili-
zar o inimigo, oppondo-se, pelo empre-
go de fogos direclos, que elle consiga
attWgir a ireaüzaçío de seu objectivo.
(O inimigo é figurado por alvos de di-
mensões adequadas e compatíveis com
a dispersão do material de tiro empre-
gado).

Procurando desviar a attenção das
baterias altas «da acção lactiea, nessa
oceasião incumbida aos torpedeiros, uma
divisão composta de dois cruzadores, sob
machinas, por traz da ilha Coltindnba,
hostiliza com seus fogos as mesmas ba-
terias altas.

Estas, formando dois grupos de tres
canhões de 15 cm. cada uma, "ripostam"
o fogo desta divisão, empregando pon-
tarias indirectas, cominandadiis de um
observatório lateral, servindo de estação
telegoniometrica.

Os fogos <las bateria, altas c santi-
torpedicas cessam coin a expulsão do
inimigo das proximidades do campo mi-
nado c dos abrigos nas suas adjaceu-
cias.

«O fogo será dirigido pelo coronel com-
mandante do sector.

Pela .manhã do d«'a ,*,o, que se snippóe
ter surgido com 1111111:1 cerráçãò, o ini-
migo, constituído de uma divisão de
cruzadores, manifesta sua presença por
detnaz da ilha da «Cotunduha, de cujo
local, sob machinas. hostiliza as bale-
rias altas da defesa com in}£ nutrido
fogo de bombardeio, 'procurando assim
dcsvial-as, cm sua attenção, da opero-
ção de desembarque que outra «parte
atacante pretende realizar na praia de
Piratintoga ;as baterias da defesa, ser-
vidas de um observatório lateral, cou-
seguem localizar os alvos, expulsando-
os do alnigo por m«/'o de fogos iudire-
ctos, dirigidos de uma eslação lateral
«telegoniometrica; a divisão retira rumo
ilha do Pae, balida por «um nutrido fogo
directo de todas as baterias, servidas
de estações lelemetricas. (.Na solução
desles dois themas, suppôe-se que, por
qualquer circunistancin', alheia á vonta-
de da defesa, deixaram -de tomar parte
na ac«:ão as baterias do Imbuby, São
João, Copacabana c Lage).

A estes exercícios comparecerão as
alias autoridades dá Guerra e a offi-
ciatldáde das fortificáções da barra.

mm-

NOTICIAS DA GUERRA

Orsoya caiu cm poder dos austríacos
Os rumaicos resistem encarniçadamente no

valle ão Alt

DINHEIRO tJMo„,. d^c*
torro, condições especiaes — 45 e 4"
rua Luiz de Camões'. Cila Gontliier.
Vundaila ein 1S67.

Instrucção Publica
Foram assignados hontem pelo. dire-

etor geral os seguintes actos: designan-
dn: Pedreina Rodrigues Pereira da
Cosia 2", para a ia mixta do 6"; Es-
ther Magalhães Barreto, ;l", para a 9"
mixta do S"; Augusta Monteiro Son-
denfiann, -', para a </ mixta do 8",

Oliveira Lobo,Alzira Mariaiino (ie unvcira i.oim,
aux.. para a 2" mixta do 15"; Ismeria
Judilii Barbosa da Moita. ..", nara a 1"
mixta ciem', do i,«,".; Maria Corina de
Mello c Albuquerque. .-,", para 3* mixta
<lo d , jicrina-1 avouue ue iv.ur-11, -,
para a i.|* mixta do 1"; Eugenia da
Conceição Leite Chauvet, 2". para ai*
feminina do 14"; Beatriz de Castro Ki-feminina do 14  -
beiro, 3", para a 3" feminina do i. ;
I.ilia Campbell de Barros, 2", para a
;" masculina do 1"; Cclia. Palhares dos
Santos, in, pnra a ia" mixta do -°; c

_„__..*_. -t._ tnn-i-i A,, _-ili_'ítlil rte ()(;

nveis de eslylo, confortáveis e so-
lidos, quem deseja ? —• V. Hx». ?
Não tenha duvidas, relativamente

-A casa TiEANDROMARXlN- & <-¦..
rcsòlVcrâ o «problema. Kua do Ouvi-
dor o,-, c ps e nos antigos armazéns ji
rua dos Ourives ns. 30 a 43

Os srs. Âurelino Leal e Álvaro
Cova

Os nossos collcgas d'.l r.iiiiíi-rnn pu-
blicarain, em a sua edição de 2(1, «rtnia
nota em que diziam que o sr. Âurelino
Leal não se correspondia com o seu
collega da Bahia. Qualquer informação
official, segundo áquelles nossos colle-
gas era. pelo sr. Álvaro. Cova, soli-
citada directamente ao 1" delegado au-
xiliar.

Montem A Lanterna publicou a sc-
gr.inte no!a: ..,'., ,•"O sr. Âurelino Leal, chefe dc poli-
cia, em conversa hoje com um dos nos-
sos companheiros, declarou que. não e
exaclo que estejam interrompidas as
siias relações officiaes com o seu col-
lega da -Bania sr. Álvaro Cova.

«»—1 ¦

_i_ „„1 4.-.:„1«  contra 03 cur.rnpa*Sarnol tnple toe. 5;ir„„ e piolho;
Agciilcs c depositários, Dias Clareia ,<< C.
Itua General Câmara, .19-43.

 ma » mm *i»" 
1..SIT___0 COSIMEHCIATj

A Abeitnia tias •iintricHlns

«De accordo com a nova lei aue de-
clara dc utilidade publica federal o
Instituto Co-miiicrcial; aebam-se abcrtai*
as ínatricidas na 1" série dn curso su-
perior, cujas aulas começarão a 4 de
dézeniliro próximo.

Para a matricula é necessário; ser
giiaril.'i-livros diplomado. O curso e de
um anno e o corpo docente será com-
posto de escolhidas iiolabilidad.es.

A' venda na Livraria Gnriiier
o cm outras livrarias

de Godofredo de Alencar
IJllima obra «.Ir. João tio Ilio

Preço _t$00O

Gymnasio de S. Bento
Relação dos exames para hoje: !
Provas escripta3 — A's 11 horas —i

i° anno — 1° turma — Arithmetica.
1" anno — 2" turiiia — Desenlui. !
A! 1 hora — _ anno — Desenho. !
Provas oraes — A'5 10 horas — .-,* janno — Ingkz — Letras F a '/..

3" anno — Francez — Letras A a D. !
4° anno — Historia universal — To- •

dos.
5" anno — Ilisioria do Brasil — To-!
dos. |

'Curso preliminar — i* e 2* classes—1
Prova oral.

A' 1 hjra — 3" anno — Portuguez — 1
Letras I? a 7.

30 anno —Geometria— T.círns A a D.
4* anno — Latim — Todos, |
5* anno — Inürcz — Todos, ,, ,_.

mt mm •*»

Tiro Brasileiro áo Leme
A convite do instruetor multar,

11 ente Mtino Barbedo, licycrãd o-í
cios .comparecer, hoje, á-i S «horas
noite." caso não chova, no parque
Campo de Sant'Ahna, 110 l.rgo, ci
as nias do Hospicio e «lo Anal, ai
de ¦fazerem exercícios de marcha,

N'a reunião da directoria ficou
.olvido qu_! 03 exercícios de tiro,
stand do Leme, serão iniciados
mez de dezembro próximo futuro.

XA VILLA PlíOliET.ÚnÀ
"Chico .Santa Casn" faz nma

bravata . . .

Bebam só Café Ideal
OS LADliõKS NOS SUBÚRBIOS

Sempre n mesma nida . . .
Na madrugada dc honlctn os ladrões

fizeram uma visita á casa do sr. Ma-
noel de Souza Peixoto, morador na
cstnção dc Ilarros «Filho.

Os meliantes arrombaram uma pare-
de e, entrando na residência do sr.
Peixoto, começaram a "trabalhar",
mas houve alarma e elles tiveram que
fugir, paira não serem agarrados, Con-
tudo, conseguiram ainda roubar a quan-
tia de S:*3uo e uni relógio c uma cor-
rente dc metal ordinário.'Desse fado foi dada queixa á poli-
cia do 23" dislricü).

Tambem a policia do co" districto re-
cebeii uma queixa de roubo.

Os liijdrõcs entraram por arromba-
mento. na casa do sr. Antônio Ke-
zende Moreira, residente á rua Hitgc-
nia 11. 23, 110 «Encantado, c de lá rou-
baraiii diversas roupas dc uso.

«Foi aberto o clássico inquérito..,

T\. rininénnd itolcsi. Je Senlwias,Ur. uomeque ,,. UrhiaríaSi parlos

NA VRAÇA DOS ARCOS

0 crime da madruga-
da de hoíitem

F.:n nota d- ultima hora, já 'iiotieVi-
11105 lipnieiu o attentado de que íoi vi-
clima o "chaiiiífeúr" do auto 831.

«Vinha «lo jogo o Laranjeira, o ag-
gressor, cérebro ççealda'd'3 «pel_ oídcoól,
cerlo dc que era valente e temido; che-
gou á praça dor, Arcos.

•Kspcrar uin bonde, tlle, (pie estava
cansado, que linha passado por terri-
veis sensações apostando na "dama"

contra, o "rei", que tinha sorvido
cho.'-.',is e eognaes a granel, era um sa-
civficio muito grande.¦ Passou na oceasião o 'automóvel ini-
mero 8.V ¦ Com um gesto c1ieio«.de im-
pnrtaneia-, mandou que o motorista pa-
rlisse o veliiculo.

«Xa meia sombra que envolvia o si-
íio i-'in ijtfe pnrou o automove. - - òrimi
tres da manhã — o pobre niotnrislíl
não viu bem a pliysionomia do fréguez
dc ultima hora: parou o carro, não
obstante isio.

.'Vpproxsmando-se <l«i moctivago, ni-
rou-o e desconfiou. «Ura um. indivíduo
conhecido na roda das motoristas como"caloteiro" inveterado.

—1 Xão posso lcval-ol
'Porque?
Porque você é um chronica!
.Bandulü !...
Bandido és tu. descarado I..,

Lariiiijeira nvançim, resoluto.
Uas de pagar!

Ii .03 dois se atracaram, llo-uve (piem
actidiice, mas não a tempo de po«ler
eqitar que Laranjeira disparasse dois
tiros de revolver 110 seu coiitendòr',
Francisco Antônio Ribeiro, que caiu
gravemente baleado.

Depois da bravata, Laranjeira -yx.:
fugir, o que não ocnseguiu porque o
guarda nocluriio Augusto Pinto da
Silva, auxiliado por populares, prin-deu-o . em flagrante, aprcsenlando-o ao
commissarió de serviço no u" distri-
cio policial, onde declarou elle cha-
mar-se Mario Laranjeira, scr emprega-
do. 110 commercio, morando á rua Car-valho dos Santos n. 6.

Francisco Antônio Ribeiro, nue ó
portuguez, de 30 annos. monídor ,i ruaThecpUilo Ottoni 11. 30. depois dos eni-i!."«dos médicos da Assistência foi in-
ternddo na 13* enfermaria da Santa
Casa dn Misericórdia. .

• -Tíita nn ¦**»•.¦*«—¦

(ll-ípi. ll>.UIMt» UU ,|,K"- «*¦ onwji.n..--.-
adjuntos licenciados os 'srs. - Aflonso
l''erreira e Antônio Augusto F.stcves e
dd. Adelia Marinnno dc Oliveira Lobo,
Maria de Lourdes da Silveira Coeliio,
Abigail Velho da Siliva Pinho. Julia
Marcai. Maria Isabel Ahrens; Alda Los-
sio Sciblitz e Iracema de Mello Mo-

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

A'UEM.v«itA — I*cr!im, 37.-O quar-tel general •communica, em data de :6
de novembro:"Principe herdeiro Rupprcclit — A
neblpa e a chuva impediram grandeactividade Ide combates. Emprehêndi-
mentos victor.iosos «de patrulhas, nos
quaes se salientaram especialmente os
granadeiros níecklembitrguenses, os fu-
zlileiros de regiineniio de infanteria de
Brcnien e a infanteria de Bádéh. Fize-
intís algumas ccn;.eiia:i de prisioneiros.Piíncipe herdeiro allemão — Na flo-
resta d. Apremont, a leste de St. Mihiel
a infanteria franceza atacou, após forte
preparo de artilheria, sendo, porém, re-
pellida.'Principe T.copo. .0 — Nas íniincd:»-
ções da costa leste, ao norle de Smor-
gen, sobre o Scnvetsch e o Szezara au-
gmetrteu o «canhoneio inimigo. Pequenos
destacamentos russos, que' procuravamavançar junto ii cola, no distrielo do
Kraschin e nas iinmèdf.ições de Swier-
ho, na regiáu de Styr superior, foram
rcdiãsstdi

cm nosso poder no dia 31 oecupámos
Craiova. Isto significa a conquista de
onze mil kilometros quadrados de fer-
tilissimo solo. Craiova tem grande im-
pnrtaneia estratégica. Duas estradas de
ferro do IDamrhio ahi convergem. As
comniunicações ruinaicas para oeste de
Craiova estão assim cortadas. U$ rc-
forços austroí allemães, avançando em
todas as direcções, podem ser facilmen*
te transportadas nas redes dc estradas,
que se estendem de Craiova, -como cen*
Iro excedente para.ias operações cm di-
rêcção a léste. a c iu kilometros de dis-
tancia de Orsova e somente a 45 do
Danúbio."

Varias noticias

No Mosa e no Somme
Os francezes repellem

um ataque dos
allemães em Auberiol

Paris, .7 — ('A. II.) —¦ Coiunninl-
cu.lo official de hontem á n-oite:" Bastante actividtide das duas arti-
literias. 11a linha de frente Ablaincourt-
1'rcssoirc, no Somme.

Por volta das quatro horas da tar-
de os allemães dirigiram um ataque

lArchidiique José — Companhias rus-1 contra uma saliência d;oi nossas Xnhas

raes.
— Pelo mesmo director foram despa-

chiidos os seguintes requerimentos:
Carlos da Silva — Dispense-se pelo

prazo requerido;
Maria da Conceição de Saldanha da

Cama — Indeferido, vistas as informa-
ções:

Arthur Pythagoras Toval Conrado —•
Requeira á' Directoria Geral de Fa-
zenda;

Carmella Lobo Frasão — Dirija-se a
Directoria Geral de Fazenda';

•M. A. da Costa Pereira (Banco
Commercial do 

'Rio 
de Janeiro) (pela

menor Maria da Conceição) — Junte
a certidão de casamento,,

llhi! Jlil»! i-uj.'1'hli!
kAXSE.VTICA !

A Villa Marechal Hermes sem-
pre ei loco

São innuineras as irregularidades que
se vèlii dauilo na administração da Villa
Proletária Marechal Hermes'; mas en-
tre ellas, resalla especialmente _ a se-
guinte: Acha-se funceionaiidó ali a Ks-
cola "Nair.da Fonseca", com uma fre-
quencia de* 300 nlumnos; pois bem. o
administrador manda despejar o lixo
da Vüla nos fiuja"* da referida escola,
não obstante os irseos a que expõe,
com essa desidia, a saude de centenas
dc crianças.!

Devido a essa ínimundiçic criam-se
naquclle ponio nuvens de moscas que
•põem em serio perigo a salubridade da
escola,

0 mais interessante é que o mesmo
administrador explora o serviço do lixo
cobrando e$noo por morador... para
jogar nos fundos do quintal da escola
o lixo da Villa...

Xão haverá quem tome uma provi-
delicia coulra_rsse_ abuso?

CIMENTO \Wm
Aipim, nniciicano. — Telephone
88*t, Cen*.—"15. Santa Jai/.iii 2018

— lWtiJiÒ 1'ASSOS & V. —
— > ma 1 n

Loteria ou íoáo da azar ?
O delegado de polic;.i de Sete La-

goas nrohibiu a extracção de unia lote-
ria explorada por concessão da respe-
ctiva Municipalidade, por não ser ella
autorizada por lei estadual ou federal,
como determina o art. 1:07 do Consti-
tuição de Minas.

Villcla '' .losé Fernandes, <\i\e expio-
ravaiii essa loteria, não sç cónfòrnia-
ram com a resolução policial, enqua-
drando na categoria dos jogos de azar
esse comiucrcio c impetraram no 1 ri-
liunal da Relação, uma ordem de ha-
beas-corptts, que íoi dçiiegada:

Fsla decisão foi confirmada unam-
menienle pelo Supremo Tribunal ile
accordo eom o voto do minis!ro Oli-
veira Ribeiro, respectivo relator.

T _ Pnuné. — !:iU!H'ac'i t1"'"''1 hapti*

uiõcinhíti)- e vestidinhosi^ para^ menina? dc
todas p.í cdadeSj o_ mui? ohtc c variado
.ortiimnto. .-\--e".n1*i--a :¦'•.->.

COM A I.1GUT

O SOl.-EIO Mll,iT.\K

O _-!Éír.:-ã Guerra altera o

Para que servem os postos de
parada??

Francisco Ferreira da Cosia, vulgo
i um indivíduo

mora na avenida
36, Villa Proh

"Chico Santa Casa"
valentão e mão. Elle
Sete Uc Setembro n
faria, cm companhia de sua anwi.i ,\ü-
ce Xogucirn, a unem inflige ioda a sor-
ie de mães tratos.

•Montem, por um motivo qualquersem importância, "«Chico Santa Casa",
armando-se de mu cacete, espancou Ali-
ce, sendo preso nessa oceasião pur nm
policia,!, que o levou para a delegacia
do 23" districto, ouie fui autuado em
flagrante.

índice de robustez
á ultima hora. o ministro «ia

Guerra expediu o seguinte telçgramma-
s «lc 'regiões.

li
aei

circular . conítnandantes
a nota dc urgente:com a nota dc urgente:

I "A' yista ponderações feitas s«-rv«.*c' saude da 5' região, o indice de robustez
1 fica alterado de .3 para ;.', e a altura
i para 15.1. Convém dar maior publiei-

dado para conhecimento interessados.' visto i *¦._.. nroxinií. íormmrirrín nr*i-_r
ia

«Jade
isto 1 síar proxi
xeitsção yg!tinl.a.rios.

terminação pra

Fomos procurados homem pe'o estu-
dante de medicina Luiz Nunes Leite,
que se. queixa do seguinte facto: Varias
vezes, na rua da Misericórdia, esquina
,1a <lé Sanla T.u^ia, indo tomar o bonde
"Praça Onze". o_« rcí^icclivos, :no;or-
neiros não param o. carro, apezar de
estar elle esperando junto ao poste de
parada. Como suecede estar o queixoso
carregando embrulho de coisas frágeis,
não lhe é possivel tomar o vehlculo cm
andamento, sem arriscar-se a ter pre-
juizo quasi csrlo. Além de que, é obri-
gação dos rilOtOrneiros pararem nos io-
gares indicados para isso.

A irregularidade tem succèdido mui-
tas vezes comi os nríerido-; cnrr.is,, e_-
pecoiabnente com o do motoriieiro cha-
pa 1-607 o comluctor i.Co*.

ltcgislranios a queixa cem vistas .'.
quem de direito. ' ^

sas niveairam novamente contra as nos-
sas posições próximo a llatca Neagra,
seni o ininiino exito.

1N0 valle de Alt tomámos Riinnicii
(Vakca). Os runiaiços ainda offereccm
encarniçada ri.istenc'a nas.alturas ao
norle de CurtVa de Arges.

•No terreno a leste de Alt inferior re-
pelliu a cavallaria alleínã sob comman-
ua do tenenle-iiViieral conde von Sch-
:nett4w uma divisão do cavallaria ru-
maioa, que lhe ofíereeera com!*ale. Os
caminhos do Alt, para leste, cs:ío co-
bertos do columnas de carretas fugiii-
vaí. cuja retirada é mareada pelas cida-
des incendiadas. Ustamos em contado
com as nossas forças, «pie traiispiizeram
o Danúbio, pfòvçiiiente do sul.

MarçcSial von M.i-cl.cnscn — Áfírado-
re.s inimigos que avançavam ao longo
da cosia contra a nossa ala direita na
Dobrudja, foram rechassados.

Süb a presença do marechal von Ma-
çlièiíson terminou, conjornve havia si«lo
planejado, a passagem do Danúbio, pelo
exercito destinado ás operações na Uii-
mania ocdiderital. listamos cm frente a
Alexandria.

O Dãiiiibio crescen muito devido ao
derretiuuinío da neve. Durante a passa-
gem do rio cooperaram brilhantemente
com as tropas .combatentes, não sómen-
te os nossos pioneiros, como tambem
parte_ do corpo imperial de lanchas á
gazolina, «parte ida flotilha austro-lum-
gara soli o çommaivdo do capitão de
mar e guerra Liiclcli e destacamentos de
pioneiros auslro-hungaros sob o com-
mando do gcncr.il-major G.-.ngl.

Maccdonia — Xada de importância."
lAuSTÚÍA — Vienna, 37. — O estado-

maior communica-, em data de 24 de 110-
vembro:"Tomamos Orsova e Turmt-Severiti.
As nossas «tropas progridem a leste de
Orswa c Crarova. No Ali. as nossas
vangáddas alcançaram a região 'de Rim-
nicu. O inimigo ainda offerece ali tenaz
resistência'.

O 'tenente aviador Popplal. foi ataca-
do. «niini vôo de rcconheciiihcnto ao nor-
le de 'Bwady, por 3 -aviões russos, qiw
elle poz em fuga, obrigando-os .1 descer
precipitadamente at-raz das linhas
iiiiea«s.

Kq. frente italiana; devido a ter me-
Ihorado o «tempo, tornaram augmentar
os combates de artilheria, principalincn-
te nn Carso. sem ter chegado, porém, a
grande «intensidade."

a léste de Aulierive, na Ohampagne,
mas foram «repellidos graças aos «nossos
liro.s de barragem e ao fogo das nos-
sas metralhadoras.

Xos outros «pontes da linha de fren-
Te houve durante «o dia «relativa cal-
ma."

Violento encontro outro francezes
o «allomãcs \cm ha«lnl, iMüiiel
Nova YorI;, 27 — (A. A.) — liou-

ve nm violento encontro entre tropas
francezas e allemães a léste de Sain!-•Mihiel, lendo, finalmente, as wi-pag da
Keptibiica obrigado os inimigos a abau-
donãr as Viiíiitagens obtidas durante a
lueta.

mm-i

A luta no sector Doiianmont-Ynttx
Paris, 27 — (A. dl.) — Coniniuni-

c.-ilo. de hoje, á larde:"lím diversos pontos da linha de
frente «do Soniinc e no sector Douau-
niq:nt-A'aux esteve empenhado o canho-
ncio do costume.

A noite decorreu calmamente nos de-
mais pontos da linha de frente.

Os nossos acroplanos bonibardearain
durante a noite os calnipos de aviação
inimigos de Guizancou.rt e «Matigny. A
acção foi officaz, pois todos os proje*etis. atit .ígiram os a>,os.

«lixereito do (Irirnte — \*a freule do
Cerna. um contra-ataque tiocturno dos
búlgaros e.*nlra as siosições servias foi
rcpellido com sangrentas perdas parao inimigo,

¦Ao.norte de Monastir a luta. de ar-
tilheria prosegue violenta tanto de
um. como de outro lado. Xa - acção
eslá empenhada a nonsa ala esquerda.

Os italianos continuam a progredirlia região montanhosa de D.hova."

Ducllos do mtlllipila nn f.èiitò
ingleza

Zoikirçs, e; _ f.\ II.) — Coniniu-
tv:çado dn general Haig:"Km Courcelleite, Reaueourt c He-

¦ecr '1.'ule,'ne e bem assim nas vizinhanças
ini- .c. '."'• Ba'ssée, actifidade da artilheria' inimiga;•Bomba.rdeáinos Piivscux c as trin-•cheiras inimigas a suésle de Arras

provocando uma explosão."

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os servios atacados nas
alturas dc Gniniste

Salonica. 27 (A. II.) — Um eom-
municado servio informa que o inimigo
atacou sexta-feira as posições servias
perto das alturas de Çrunistc, mas foi
energicamente rcpellido.

Os russos avançam nas prozinii-
dades de Oscerki

Londres. .7 (A. A.) — As;tropas
russas realizaram um avanço muito ini-
portanto sobre Kraschin, nas proximi-
dades de Ozccrki.

Os rumaicos detém o avanço dos
touto-bnlgaros'Londres, e7 (A. A.) ^-- Os ruhiaicos

detiveram a marcha dos teuto-bulgaros
sobre l.ozcon, obrigando-os a um pe-
queno recúo.

IV liiln ciu Act 6 cadu vez ninis
violenta

Londres, 17 ÍA. A.L — A luta em
Acr, onde se faz sentir a pressão dos
dois exércitos aiistro-tçuto*«bulgáros, é
cada vez mais violenta. «

Os rumaicos, porém, vão desenvolveu-
do i-raiulc actividade de modo a contra-
balançar o poder dos inimiges, _squa.es,
apezar dos ataques violentíssimos, ain-
da nada conseguiram de positivo.

Os servios avançam na direcçao
do Qril..-|i

Londres, 27 (A. A.) — Telcgram-
mas de Salonica dizem qtie os servios
continuam a avançar a suléstc de Pri
lep, perseguindo as avançadas d«;s
teuto-bulgaros!

Os rumaicos resistem em Olteiila
Londres. 27 fA, A.) — lnfprhíain

dc Nova Vork que. embora os austro-
allemães tenham recebido grandes ré.
forços, ns rumaicos continuam a resis-
tir em Olti nia. atacada simultaneamcn-
ie por Ires lados.

A niarelin dns openições nn frente
1'iinialca

Berlim, eíí — (T. 0.) — Uni ro.re-
spondente de guerra na frente rumuica
diz o seguinte:"O vigoroso avanço auslro-allemão,
desde os passos até á planície da Va-
lachia. deve scr julgado. Icndo-sc em
consideração ns extraordinárias diffi-
culdades de terreno nos passos monta-
uhosos, esiendo-sc os co.uba.vs princi-
paes até á altura dc -.500 metros, onde
o terreno j.i está coberto dc neve. Os
únicos meios de transporte nesta região
são os carros e o?, automóveis. Xo plisso
Vulkan, que se acha a i.flco metros de
altitude, os combates prolongaram-se dc
5 até 12 de novembro. As serras a
oeste do passo predeal, cobertas de
neve, têm mais de dois mil metros de
altitude e a montanha bVuntu, conquist
tada no din i. de novembro, tem 1.500
metros de altura.

O passo TocrzburK tem 1.300 me-
tros e o passo Gyemes tem i.coo mc-
tros. Cada altura devia ser tomada por
assalto,' cada montanha foi rodeada,
escalada c conquistada. Isso pôde dar
tuna idéa da admirável disciplina e da
abnegação dos soldados austro-allc-
mães. O exercito de l.ilk-cnhayn em
oito dias avançou noventa kilometros,
apezar da tenaz resistência, que o fie-
receu o inimigo e da cooperação dos
franco-atiradores. Agora os uusíro-alie-
mães sc acham na planície da Valachia,
o ceileiro da Rumania."

Outro correspondente' escreve:
" Com a queda de Craiova os austro-

allemães dominam a situação na peque-
na Valachia. O exercito de Falkenhayn,-
depois de conquistar os passos Sziirduk
-•: Vulkan, concentrando forças, levou a
effcito o assalto á fronteira no «lia ¦«.'
de novembro, forçando o inimigo a
recuar até ás posições fornudavelmèníe
fortificadas nas proximidades de Bus-
Ichi. inimigo foi novamente impelli-
io uo dia 14 c no dia :3 de novem-

bro íoi decisivamente derrotado nas
proximidades de Tcrgu-lul, com todas
as reservas rumaicas, rapidamejile con-
centradas. Xo dia ^0 dc novembro a
estnvJa de itrrq Orsova C:.:_va c£J_

A 6ÜERRÂNAVÂL
O "R.VII)" DOS TORIMinKIROS

ALLKJfâKS a l«:"tllIOOA.
DLISA JH> TÂMISA

Berlim, 27 (Ofiicial) — O Àlmiran-
tado conimunica, cm data de 23 de 110-
venibro:"Forças navaes allemãs chegaram, na
no'le de 23 para 24 do corrente, ate
á embocadura do Tâmisa c a ponla
sepíentrional da região dos ííorth
Downs. Durante o trajecto, além de
um navio patrulha que foi afundado
pelo fogo da nossa artilheria, não fo-
ram encontrados navios inimigos. A
praça forte de Ramsg.ile foi bombar-
deada com granadas. Mesmo depois
disso o adversário não appareceu até
á tarde. A nossa esquadra regressou
então para-a sua base, onde chegou
sem novidade."

Na linha de írente belga
liavrc, 27 (A. II.) — Communicado

belga:"O máo tempo tem prejudicado mui-
to as operações. A actividade da arti-
Ibéria foi muito fraca durante o dia."

OS SUBMAmxOS ArX.*M..KS X-
COSTA NORTK AMTíRíCAXA
Londres. 27 _ (A A I __ n . __-ador ;,,_-«„ "Lancnster"-.adiograpl,"»

do a nr_S5_ .' ,S;,lld1>',,00!r« ""nune^an*
n» tn íi * . <le su>">rinoS alleniãe-
A-anUeo. 

nortc-''lllc'''«*>* do Ocean.

mmml

A Inglaterra o a morte de* rancisco José

l^^rí^^-A^

liplll-Slliiianlu domina por tal fôrma a As.'na, que e pouco provável (me o _«apparecmento de 'l'.aneiSco José pos".ter qualquer effeito dissolvem, sobre

g=r;,-^>„í,s;;„.™íllidades especiaes e tido como 
"mi 

fklvassalo da nfluencia alleniã 
" f'eI

r,en.',? _? .a,,tor!'1l*5t's de importância ní
K n0íc,<'em;'1«."''*° o progresso ai-
n. o l„.n,._;,man'a cslí ^'"ralizadi.
\ ¦ ee, ò, i'e avanço •<los alli:»los na

ít,0"la.,c '« reconquista de Monastirpele«exercito servio, agora restaurado,A posição actual da «Rumania é aindaobscura, mas o exército allemão pene-tiou por uma das passagens do norterio. seu interior, embora -na Dobrudjascjij provável que o inimigo não possaaonr caminho,
(Entretanto, a campanha submarinaeontinu a çom a mesma desorganizaçãoe furia._ As ultimas façanhas foram a: (lcstruiçiio de dois havios-hòspitaes sa-; grados sob as leis da guerra, ina* agora-pela primeira vez sujeitos a atamiessystcmaticps; Graças á disciplina e ácalmaria do mar, somente 40 vidas fo-ram perdidas dentro de 1,160 pessoasn bordo do "lürilannie", e nenhumavida do "Br.iemer «.asile", mas paraisto nada sc deve aos seus deslruido-rçs, que agora allegam que esses na-vios eram illegalinente empregados

como transportes, embora actualmente
a sua grande equipagem consistisse in-tciniiinente de enfermeiras, doutores ecriados e 6.000 niacas destinadas aosferidos, os quaes, felizmente, não eita-
vam ainda a bordo, o que tomaria
maior ainda a infâmia da, destruição
dessas vidas desprotegidas, pelas quaesficariam responsáveis os allemães.

IA carga de crimes que pesa sobre S
Allenianliàj é suficientemente ,pesadatambem sobre a terra. «Os paizes neu-
tros receberam agora o urgente e no-
bre appcllo do cardeal Mercier paraunia intervenção a favor da população
civil belga, cadaj vez mais impiedosa-
mente atirada ;i escravidão, de fôrma
que o seu trabalho forçado possa Iibcr-
tar egual numero dc allemães para se*
rem applicados no supprimcnto dc mu-
ni.ções ao exercito allemão. Só no di?-
tricto de Antuérpia mais de 30.000 ca-
ptivos foram conduzidos para a Al!c-
manha em trens abertos, como se fos-
sem irracionaes c -um verdadeiro ter-
ror domina todo o paiz apavorado.

A Allemanha, ao primeiro, allegavá!
que isto era «necessário para contraba-
lançar a falta dc empregos oceasiona-
da Jiclo bloqueio britaunico, ni.*,s infe-
lizmcnte esquecera-se dc que os allia-
dos cslão tomando conta inteiramente
do auxilio nos belgas, além de terem
por tres vezes proposto aos allemães as
condições sob as quaes pcrinittiri.ini á
flelgiea importar n .matéria prima para
uianufacturas. A Allemanha não deu
resposta alguma e agora toda a sua
pretenção _ philanlropia foi de.smasca-
radak iodo homem valido foi aprisiona*'
do. e levado, quer rico 011 pobre, queiestivesse empregado ou sem emprego.
O inundo civilizado jamais presenciou
uma violação egual de todos os direi-
tos da humanidade, e dc todos os codi-
gos civilizados, o que está levantando
uma repulsa inlensa. A America e o
papa eslão .-yjora tomando parte no pro*testo desse «povo desprotegido.

mmm

O "JJxcclsíor 
piildici* o retrato d«

Kuy Barbosa
Paris, 27 ~ (A. II.) _ O "Kxee.

sior p„bl,ea hoje o retrato do senador
•brasileiro Kuy «Barbosa, a quem chaio grande amigo da (França",

•O retrato é acompanli.Ylo dc\mfa ^dicatona muito elogiosa.

A GUERRA NO AR
AVIAD011T1S IXIMIGOS ROM-

1ÍARÜKIAM BVOAREST
Londres, 27 (A. H.) — O itornitig

Post publica um tclegramnia de lluca-
rest dizendo que hontem, entre as 10 e
as 3 da tarde, voaram solir" áquella ca-
pitai varios aeroplanos inimigos, que
lançaram bombas na cidade, matando
diversas pessoas.

Os acroplanos rumaicos atacaram o
inimigo.

laqy

Os jornaes francezes o a Liga do.
AHindos desta capital

PuWka.ú^W^may'_0-R^r^
nc.ro reproduzindo a ^-ão app,*ovádapela Liga dos Alliados, c na ,,a ,'»pede ao governo brasileiro quejunto ao governo alie *
deportação dos civis da um-,-, .. ^

proteste
. -. , . . emno contra a•".ap;«.dos civis da djelgiennorle da 1«rança.

Os Aministros expulsos da Grécia
eliegnin a Sojiliia

Londres, 27 — fA. A.) — Sabc-s.aqui terem chegado a Sofia* os minis-tros dos impérios centraes, que foramexpulsos da drecia. '

DESASTRE . MORTE

Esmagado por um trem da
Leopoldinav '"'

Xo dia 22, na Cancella de S. Chriíí«ovao, foi colhido pelo trem expresso
qtie_nli passava, Js S horas da noite,um indivíduo, que foi arrojado á gran-de distancia, e de novo apanhado pelo'rem, que o esmagou c retalhou por,tal-forma, que ficou irrceonhecnei.

Os jornaes, por errada infor,nação,
| disseram que sc tratava de uni carre-
• gaJor, mas liontem fomos procurados
| pelo sr. Antônio de Castro, residente

no boulevard Vinte e Oito de .c'em-
I bro n, 3S7. que nos declarou não sc
tratar de um carregador, mas «le pes-

x.ies destinados áquella 
"conherida 

joa" 1°. ÍC„ °".a, P?siç.-. 'soda.1 ° m:'T de
Ibéria. O transito quasi íoi in"ped do, í0!,.,.,?/. 

ta<;:'0' 
,*-"-«l» ,<* nocivo! rjiu:...... mu, |a família do morto ainda hoje ignore

Um abuso escandaloso em piei
,!. Avenida! ,

O FAnnino eslava radiosó, Céo lindo,
claro, diaphano, a cidade carioca, á tar-
de.. sobretudo, apresentava uni dos seus
mais •encantadores aspectos.

A Avenida regorgitava do mitindanls-
11:0 mais distincto. Ii exactamente áhora do smartismo indigciia, pela tarde
suave, .consuminava-se um dos mais cia-
morosos abusos, em que estamos, pormal dns nossos créditos, ficando fer-
tc:s,. Um pesado caminhão, ou lá o
que seja, parava á frente de "La
Roynle', uo coração da Avenida, e
procedia, sem «nenlitíiiiia cerimonia,

descarga cie vinte e tanto;

quasimas ninguém sequer pretendeu ob-
escândalo clamoroso.

. Bem sabemos que a mercadoria mal-
sjnada era tudo quanto ba de mais dis-
tnicto. Hram milhares de objectos dc
arte que "La Royalc" acabava de des-
embaraçar da Alfândega, para attender
;i sua exigente clientela. Mas, se os in-
telligentes negociantes já tém o justo mo-
nopolio do commercio dc joalheria ar-
tistica entre nós, não é licito que go-zem tambem do privilegio de atravancar
a Avenida, ainda que por momentos,
com os seus artísticos caixões...

lí vá lá essa reclame "par dessous
le marche"...

XO SUPREMO TRIBUNAL

Um "habeas-corpus"
justíssimo

O Supremo Tribunal julgou 1

o destino que teve aquclla victima da
Leopoldina Railway e da desiilia do go-verno, que não obriga a companhia in-
gleza a construir um viaduclo para uso
<Ios S-tis trens, mencionamos aqui as
indicações que o sr. Castro nos 01'ícrc-
ceu c que talvez possam concorrer parascr restabelecida » indentidaífe do mor-
lo: trala-sc dc um homem dc estatura
regular, robusto, dc 36 a 40 annos pre-sumiveis, de bigode ligeiramente gri-salho. Vestia roupa cinzenta, calçado
da mesma cor; tinha corrente de ouro
com medalha com pedras finas, e na
gravata, preta, via-se um alfinete com
uma pérola. u\'os dedos da mão esqueri
da linha dois ou tres anéis.

caso raio nu nossa jurispnidenc
ntem

ALIWXDEG.V 1)0 RKCIKE ,«.

rromoção do mn official 
".

uduanciro
O ministro da Fazenda, por acío <\ê

liontem. promoveu a i° official adua,-
neiro da Alfândega de Recife, o «Ia

lrata-se de unia ordem de "habeas- mesma repartição, Antônio Fischer Vi-
corpus concedida pelo tribunal no pro-

| prio processo de appeilação. 1'oi ocaso que o juiz federal de «Mina.; con-demnou João Ronianelli a um mez de
pri.âo. como «pássador de moeda falsamas não provada nos autos a sua má
fé.

Ora, .Ronianelli está preso ha 23 me*
zes e sendo illegal _sse constrangi-
mento, o dr. Moura Jordão requereu
hontem nos próprios autos o alvará de
soltura

A Guarda Nacional
v.np.üi-,

iuf.an-
Hontem, o coronel Mello

conunandante da «5-- brigada dc
teria da Guardpg Nacional, acompanha-
do de seu estado-maior, inspéccionoi*

...  ...o 17o batalhão, achando-o em magni*/e o ministro Leom Tt-iuios deu ] firas condições.disso conhecimento a seus collegas que 1 S
.çc:açed'.___i a sideja unanímea-e-tc. 1 dí«ate

louvou, por
affitíaúdadoi

• sso, q ç.ç.m.u»ff.

• A':^x .'¦fc<'$*»'^;--x'&-'---
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jt/jf /OCO D™ EMPURRA

Para que serve o Pa-'
tronato de Menores

«A policia encontrou vagando pela»
fritas «Ia ciilade dois üífelues menores

orphãos, de nomes Gentil' dos Santos

fc José Pinto Dique, fazendo-os apre-

sentarão juiz <la a» vara. de orphaos

S que o mesmo lhes desse o conve-

lienio destino. O juiz mandou-os. para
„ .Patronato de Menore9;-;ma9.ie^a
desagradável surpresa de vcl-os de novo

Z rartorio, sob allegação do director

<lo Patronato, da. falta de' vaga. .
ll'61-os então o juiz voltar a policia,

com uni officio dando explicação do

oceorrido. O sr. Aurclino Leal recebeu

,, officio c mandou que um outro los-

se enviado ao juiz, apresentando o.-,

menores, visto não dispor a policia (le

locar onde os «possa recolher. Ao que

se diz, porém, o Patronato nao esla

aposto a aceeitar mais nenhum inciio,

apresentando o pretexto de falta. dc

i-aga .Ií neste jogo Ue empurra, ficam
- antielas duas infelizes çreaturas com-

Ttauc,ite desamparadas, não havendo

S alma caridosa que se condoa da

sua misera ^tuaçap \ m

0 Conselho Municipal
e os estrangeiros

. Eni resposta a uma representação, que
-, Liga «lo «Comniercio dirigiu a divei-

sos senadores e deputados, rece eu

hontem o sr. Antônio Camacho l*illio,

i" secretario da Liga,

guinte: _ ,."lllmo sr. —Recebi,

cinieníp. - Õfíieiq de 2*. do corrente,

Para todas as |
Affecções

Pulmonares

^ljS^d..um^^n^ 
sobejamente

Sociaes
conhecido no nosso meio

que aliás vira
ua

Xa^eo-^marT^. nome artístico
distlncta pianista patrícia.

Tome-se lempro a

Emulsão de Scott

o officio -SC-

com desvane-

Expcctorante e Recondi*
taenteaotteifitotempc

.. „,,,, a Liga do Commercio, repre-

Staild- .3 desejos dos coimuercianti,

ífeefd--™sSVcd-^r^
«lo que se pratica na capital da Kepu-

^M& _"-™U™Plo «• *--*"- covsi"*^T-S3fiS
»&&£&&-.
Si7%i^~ 3oâoet^ Alves, ^

dor federal

golpes

:____\_.WMm\.-.. -.: í'_J _______

Ma

DATAS INTIMAS

Fazem hoje at.itosr
_ a Interessante Manetta da «Silva

'.Bahia, filha da sra. d. Maria Virgínia
'da 

Silva; ... ,.,_..
a innocente Zinalacida, dilecta fi-

lhinha de d. Hirmogenia da bilva Ba-

hia e 'do tenente 1-concio Manoel

Bahia, ,
«_ o sr. Jacobino Freire, professor de

linguas do Centro Civico Sete de Se-

tembro e do Curso de Preperatonos, e

nesso collcga do Brasil Moderno.
o sr. Raul Duprat, lançador da

Prefeitura; „ , .
o coronel Carlos dc Suckow Jop-

pert, 
'conceituado corredor de navios,

nesta capital, e estimado vice-prcsiden-"Sao 
De.bV PetropoUtano, Ao distineto 2& JAmOL,^,me.o 

¦« 
^

Methodo fácil para engor-
! dar, fortnosear-se e

fortalacer-se
O erre incorrido por «roa™ todas pessoas

magras desejos.» de gadliarem carijee, for-

molura e forçai ao mesmo tempo, e a
sua insiitencia cm encherem seus estorna-

Bos com"droga» *> ****->9uer casse*- Si
Sr participarem de comidas demasiado
e?ass?ntas. hem assim que,de seguirem
S regra insensata de cultura physica,
_____ prestarem a mínima, atwnçio a causa
verdadeira da sua magnee. Nuigucm au-
mientari seu peso em «manto os seus
S i digestivos não assimillem própria-
mente os alimentes que vão para o esto-
"Graças 

a uma nova descoberta «scienti-
fica e possível ,agora, combinar nessa
forma simples os elementos que' os or-

sãos digestivo» carecem para aiudal-os na
im obra de assimillarem devidamente os
alimentos e converterem estes em« «™**
e sangue, fortes e .P"*"*"™'":-^3, \\_%
coberta moderna chama-se SARGOL, um
d™ melhores ±criadores de carnes conhe-

ÜLTIMASNOIISAS
iiiíf

Feriu o couteadoT a
arame

de

districto teve de in;
luta entre JoscA policia do 4'

lervir hontem mima v-g.j Barros0(
Bento Pereira e Josc Ua *"?*f

ambos empregados da fabrica ae 
ça 

«,
'Í?> d*S "^^0.°" 

™g-rfmCii ?.or qual-
lNUn0-,,™l.o 

e Darròso. com uni pedaço
quer motivo c iarrua conten-

de arame farpado, .¦-"""

lopSfliHiÈSs™™

grô^^__™l™™™-^i
Os artistas

piiiicipatnicnte.

A CONSERVAÇÃO DA VOZ

^™-n-ti^S

os iilllibn
sequer de

""" "'" 
nma ligeira

de mulher.

_ cantar, ou que os impossibilite

soltar com firmeza e limpidez as

notas que tenham de emittir.

Uni simples resfriamento,

tcnãtipá*. o 
"pWc™. 

«*'"> raro' 4hr "ngem

uma grau— aphoiiiai ou a-

depressão doa órgãos vocaes. .
!•- uni cantor nessas condições,

«lao publico, «em de- descer

S muito mais cxliaust.vo . ra sc f «

„iívir. isso mesmo dc modo muito imi«er-

rílito.
Dahi. o natural

"" 

rndfpen-cnte desse tratamento preventivo,

i5 nrtíuis lyricps usan, ,ambe„,vanos-pro,

cussos para tornar a voz mais fresca

"íTm&io 
desses processos são, em verJa-

_-.' originalíssimos,'
Co.,l,™cmoa, por exemplo, um tenor que.

em as noites que cantava, so jantava pao

com s pimenta. ,
Oi, ro -- esse haritono - duas lioras

theatro, só comia um

a. uma lamentável

nlém de

delicado cuidado com

cn... cabeça, ile.r.m..•..£•** «°m^ '

- Adora c actriz' 
^^\WÜms'' (dra-

PAUIS "''B^auSe*' (comedia)',

Ô_^^^SS™Ã. (drama);
1'ATIUV,.- 

"O 
Suo!' (comedia) ;

«O «oVdadinho. -de,, ü 'ò 
iiatural).«l--litmiiiense Jornal l«o

ií # *

RECLAMOS
Theatros

uuali meu caro... Estou conven-
cido que o ODEON é mesmo o pri-
meiro entre os cinemas do Rio...

—São opiniões... ,,':'„":. _, .
— Não. Sãor factos. Já fostes ver o

programma de hoje? Pois ha « Jj»
daquella linda artista russa, HELlvNA
MAKOWSKA. Deves te recordar que
a bella sereia (le olhos verdes como a

chamam, foi apresentada ao publico pelo
ODEON, e, seja dito de passagem, raro
é o astro de primeira grandeza na 

çi-
neinatoirrapliia cujo primeiro trabalho
não seja apresentado pelo elegante ci-

nema da esquina dá rua Sete «ie betem-
bro. Pois. um concorrente do Odcon con-
seguiu exhibir um film de Helena Ma-

Idowska e aproveitou a f"'11»^ de^

cinema. Vae, dahi, o ODEON volta

a exhiliir outro trabalho da .linda _russa,
demonstrando na evidencia que nao so-

mente lança n3 artistas cuja nomeada
elle í quem faz, como exhibe quando
quer os seus trabalhos;

— Não discordo e tenho mesmo mi;

nha predilecção, também, .pela mais ele-

gante casa de diversão desta capital, i

Ainda não vi o programma de hoje,
¦mas não o perco, podes fer .certeza,
mesmo .porque o progranuna e bellis-

simo e apresenta mais um outro gran-
dioso trabalho: — O sr. Pmson,. deter

etive.
I— T I I -

A CASA' CINTRA, antiga Confeita-
ria Castellócs. na Avenida Rio Barnco,
é actualniente uma dkis- melhores ca-

sas desse gênero. Ali se encontra sem-

pre, uma concorrência selecla, apre-
ciando os finos sorvetes e especial sa-
lada «le .frutas, e, das 12 ás. 6 delicado
e variado "luiicli".

'A FACULDADE DE MEDICINA
DA DAIHA

Tabarin*, na tra-
numa carreira vi-" \ duqueza do Bal

ducção portucueza., vae
ctoriosa. no Recreio._ .. - -assa

O Publico, nuc tem Erspirito ba.-
ao popular, theatro da r« i,„,„„, dc
t0; é iipanimc e» r^1"-,,, gerra; I»nr
force" d.i coi«hla bentos conveniente-
__ c,„ scen»,'. sem-j,*f£fc,"ppMatòsa ope.
mente trcnadps, a imoa S c{,nncccr. pelas

SS^Siêuè resultou um
11* todo esse esforço. ue,ii«¦_¦-_,_ i rMom.

taculo inagmiieo

A inscripção para um concurso
do substituto

O ministro do Interior tratismittiíi
aos governadores e presidentes dos li™

Mados o seguinte telegramina-circular:
' "iRogo (pie mandeis publicar na, folha
* official do Estado que, a contar de 8

de novembro do corrente anno, esta
aberta, pelo prazo de 120 dias, na be-
cretaria da IFactildade de Medicina da

Bahia), a inscripção para o concurso
de professor substituto da n» secção

(olinica cirúrgica c - clinica pediatnca
cirúrgica)",

¦ >»*.¦' —

annivcrsariante, que se acha naquella
cidade serrana, em companhia de sua

familia, serão tributadas homenagens
de estima e elevada consideração;

 o menino Joscmar, filhinho do co-

roncl Abilio Dias da Silva, residente-
em Aymoiés Minas; -

a meniifa Arlette Pavão, filha do

sr. João Pavão;
.1 sra. d. iimilia Sarmento Fer-

nartdes; _ „ ..„ ,
a senhorita Stclla, filha do sr.

João Fernandes Pereira, empregado da

Imprensa Nacional;
o dr. Ariovaldo Chaves;
o capitão 'Mafliias Guiniarãcs, fun-

ccionario da E. dc Ferro Central do

Brasil': _ , , ,.„
o galante menino Roberto, filho

do dr. João Pando de Miranda e de

d. Antonietta -arbosa de Miraivl.v
«— o sr. Ottoí-chilliii™ sócio da Casa

Louis Hcriuanny S: C, e sua exma; es-

posa, sra. d. Lavinia Sclnlling, feste-

iam hoje a data «lo anniversario nata-

licio da sua graciosa filha; .senhorila

Lavinia ScliilHng, offerecendo aos seus

parentes eis pessoas de suas relações

uma " soirée". ,
A annivcrsariante, que goza de geral

estima no seio da nossa sociedade, terá

hoje oceasião dc receber innumeras fe-

licitações.
* * V.

qASAMEXTOS
O dr. M. Pio Corrêa, distiucto

naturalista do Ministério da Agricultu-
ra participou-nos o scu casamento com

madanie «Mercedes Velloso Pio Corrêa.

* * Si

NASCIMENTOS

O lar do dr. Artliur de Castro c

d. Guilherminni «Porlocarrcro de Castro,

foi auRiiienlado com o nascimento dc

um filhinho. que será dado á pia ba-

ptisinal com o nome dc Hclio.
— Lecy c o nome de 11111 robusto

menino, filhinho da sra. d. Gertrudes
Portocarrero Velloso e do sr. Luiz Por-

tocarrero Velloso.

Slid^o" estômago 
"na""sua" 

obra de extrair
do" alimentos, a. substancias nutritiva*

que elles contêm, as quaes leva para
.«ingue, e este, a seu 

"turno espalha-as
todos e cada um dos tecidos e celju

por 
Ias do corpo. Nada mais fácil para Vc.
,1o que imaginar o resultado desta trans.
formação assombrosa. quando começa a

lot-Tquc bochechas se' lhe vão eneh.en-
do; os ossos do collo, hombros e peito.
Vão pouco a Pouco ^desapparecendo 

e ao
ganho

CSPC'
brilhante, ê record'

noites, com os maiores
tem mostrado

porem,

de

nr.tes «lc ir para
i-icailinlio de carne eríia.
* 

Oulras receitas mais exóticas sao,

usadas imr alguns cantores celebres.
Desses, nos lembramos, de momento,

f'o toosoCaruso, nos dias de espeçtaculo».

para. conservar a voz cm toda sua ptott»
¦e costuma - 01. pelo menos costumava

até bem pouco - fazer gargarejos com

contendo sal «lc cozinha. _
Riiffo tem uma receita

pplica gargarejos do uma

com asua morna e

pensado, 'o'*01' ?f|.0 „uc fe tem ni..™.¦¦.¦-
applausos do publico, qie reprl;seutaça(

plínamçiite tóljte"/rabarir." em nossi
d'"A duqueza do -uai ia""'

id|l6i- 
esti annuneiadri, mais uma vez,

encantadora 0!>ereta.

***??* «á^X-™h0rAlr™™™f8'v«
cS^-desu^^css, 

«^1-m{mt!a
k J^ticÍns.1 t>t!C.1 — w. 'í * j-t.ltiA nu*A deliciosa peça. 

— - '-]j'"n„bllco, 
que

em scena, com mj&&t, 
"Vo 

elegante
tem acco-rrido a applaudir. no
irm «v- — _, - i S. Gonçalo, nao
th*, tf.». # rü'-™'B;1cro„0,o o masniíico traba-

ai-ii™ morna
O celebre Tilla

mais esquisita
iiiiusão t\y-e obtem

casca «le ovo britada.
Orisinal e extravagante,

... * * *
O FESTIVAL DE TINA COE

LHO. HOJE, NO CARLOS
GOMES

acham ?

„„ „ bella peça, tn_
lho de seus interprete.-

dlojc, anula - Ujyno

^^ttr.%^^ -'\ÍS.^-,™f3^-^Sv™
noUc,,.«•W-W^SW de prestii 1-
aiM.lruidir os "^'S.y.ntJs experiências de
«.ilação, e as emoçio anjes 

tibfla, „ue an-
Hteion.snío *'». tcu™lan5v0 

c attraente cs-

nTlaa-O^êoa^prògniS-variado 
e coa-

Suidò Por trabalhos^novos.

tbcatro S. José

fl TRATAMENTO DO F.STOMAGO
VISANDO O FIOADO. URINAS

B INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

Extracto fluido dns tres no-
zes : Noz dc Koln, Noz Vomlça
e Noz Moscndn. contendo nliiüa
a MELISSA. o ANIZ 11.0 GER.
VAO—DVSPEPSIA, ANEMIA.
DEUIIilDAnB NERVOSA. Mns

dlKestões, nino hullto. peso uo

estomaco. dôrcs do cabeça.
o falta do appctite.

GRANADO &C.-1* de Marco, i*

Acha-se cm festa o lar do sr. An-

tonio Lourenço Nhscimcnto, funecio-

nario do Ministério da Guerra; com o

nascimento hontem de uma galan e-.rnie

niiiti, «ine receberá o nome de Olinda.

St Si S'-

MODAS DE PRATA

Está cm festa hoje o lar «lo commer-
ciante desta praça coronel Francisco
Eugênio Leal, director da Associação
Comnicreial, c de sua exma. esposa,

sra d Marcollina «hcrrcira Leal, por
coiiimcmorarctn o 23" anniversario «lo

seu casamento.
O distineto casal Leal terá oceasmo

de receber cm sur, residência, na li-

iuca. as pessoas amigas, havendo ali,

por esse auspicioso motivo, encantadora

™>iiv,: dansante após 11111 lauto ban-

«liiele,
Si # *

CONFERÊNCIAS
¦Hoje, ás 8 horas da noite, o Tustitti-

to Carioca, instituição de beneficência,
realizará uma conferência protocollar,
mensal, cm sua sede provisória, a nia

Sete de Setembro, Sa, 1» andai-, sendo

orador o acadêmico Osvaldo Paixão,

que dissertará sobre o Uicma,,

torno dr, moderna plíilantropia .
poderão comparecer
da mesma instituição
famiiias.

pouco - - - .
fim de poucas semanas acha um
de s a 7 kilos de carne solida e perma

CSARGÒE não contem Ingredientes pre.
iudiciaes á saude, e recommeivdara-n o

iiójè era dia, os médicos e os pharma-
"AVÍSÒ 

- Ainda que de certo SAR-
GOL prodtm excellèntes resu tados cm

casos de dyspcps™ nervosa e desarrnnjos
do estômago em geral, os dyspept.cos e

ocntiòs ilo estômago não devem tomal-o"e'não- 
desejam cegmentar pelo menos 5

UlIí»AR.GÒL 
vcndc-sc nas pharmacias c

drU,dco5'importador BENIGNO NIEVA.
Caixa do Correio 979. R'0 de Janeiro.

 me I ¦ * m —

NA AVENIDA PEDRO IVO

Um jornalista colhido por um
automóvel

iHontem; á tarde,, pelas cinco horas,

quando saia da. Quinta da .Doa Vista,

portão dü Avenida Pedro lyo, o ,jorn.i-
lista João Soares de Andréa, foi .ipa-

niiado por um automóvel que corria

eni disparada. . , . ."íCaida 
a victima, o motorista, ainda

mais. acceleroti a* marcha, fugindo a

acção da policia.
Os soecorros da Assistência

fizeram esperar e na

praça da Republica vcrilicarani os ine-

cos nue João Andréa ,.-,presei.tav!i 
fe-

¦meiit- contuso na região panetal, es-

cohir.es na fronte e na perna esipier-

<!:, cc imose na face, do lado csquci-

ln e fractura do meleolo direito.

O estado do ferido é gravíssimo por

se haverem manifestado os phciioiiienos
de coinmoção cerebral. i,r„iíelro

loão Sonres de Andréa e brasileiro,

lado; dé 32 annos e mora a rua

¦Fonsc
vão. __ ^ _nti ^ ^ _ __

receber

Os rumaicos retiram-se, resis*
tindo aos anstro-allemães

' 
Pífroí/rolío, 37 (A. H.) r 0s ™"

maicos, que continuam a retirar-se para
leste, resistem obstinadamente aos au-

tro-allemães no oeste da Valachia, apro-

veiundo-se de todas as defesas natu-

raes da região. .
As tropas invasoras oecuparam po«,i-

ções sobre o rio \rodc, entre Rosu-de-

Vede c Valcni. *
O czar Nicoláo a cami-

nho da Rumania
Copenhague. 27 (A. H'.') — A "Ga-

zeta de Voss", publica um telegramma
do seu correspondente em bofia annun-
ciando a chegada a Kiew do nnnerador
Nicolau da Rússia, que vae a caminho
da fronteira rumaica. „

Segundo o correspondente, o izar

vae cncoiitrar-sc com o rei Fernando

da Rumania.

nario para fiscalizar com poderes dieta-

toriacs a distribuição de viveres, ço-
piando as respectivas instrucções alie-

Em varias cidades ja se introduziu .0
iyslema allemão de vales para a distri-

buição das rações de assucar.
Berlim, 27 (T. O.) — begundo tele-

"ramnias de Berna e Haya, a imprensa

ang"o-tranceza ousa quebrar o respeito

em reação á morte do imperador Fran-

c£cô José para manifestar seus senti-

SosJ -le' olo. publicando arti». du-

faniantes. Por exemplo, Le lemPV

escreve- 
"Esta morte terminou com

t.n governo -Tbominavel", O jornal in-

gíez^Tlic Star" fala do júbilo do mun-

do inteiro. '

O pavor da Tilha entregou o á
policia

Uni bárbaro crime de
ha 13 annos!

Um grito de mulher, grito deí»«

alarmou todos os -moradores da casa
- 5, da 

°ua 
da Upa. Eram precisa-

O caso da deportação dos civis

Ainda o assalto dá rua Padre
Miguelino

Quem é o indivíduo que
ameaça as testemunhas

Os conselhos patornaes que o sr.
Svlvestre Machado dispensou ao Hldi-
vidno de nome llumlierto Gilllote, qua
ameaça as testemunhas do processo
contra o ladrão " Moleque Marinho ,
foram dados, certamente, porque sup-
poz aquella autoridade Iratár-sç de un»
funecionario da Detenção; Fui apenas
por uma (|iie$t5o dc ilcHciidcza, u^sto
perfeitamente de accordo com o- modo
de agir do inefável delegado do o" dis-
tricto. Pois fique sabendo 11 sr. Syl-
vestre (pie Gallote não é tiinccioiiário
da Detenção. Em caria que «hontem nos
dirigiu o sr. Rosaldo «le Azevedo Rrui-
„.l -.» official da secretaria, da Dèlcn-
gel.
ção,

nao se
enfermaria da

C:lSil™™iT™l™n. 
35, em São Christo-

-\ nolicia do io° districto só teve no-

tich da riste oceorrencia ;ao 
receber

ò boletim do Posto Central de Assis-

tencia. -

OS EXAMES NAS ESCOLAS
SUPERIORES

ESCOLA NACIONAL .«.BEU^
j-IiS — Realiza-se hoje, as u i|*

9 a prova oral da cade.ra de Ihs-
"iiatui-al. 

physica e chinuca 1.2 se-
scindo chamados

"Em

A cila
assignantes"

sua.» èxmas.

das
edifício do

A -.anuía do^
hoie dar-nos
capitão Suza.na que )n teve aqiH

vae"O
uma

série de. representaçõesIr.tl™. 
«r-ilo, quando
ura do Souza.,

i; cerlameiitc,
,-.alco «lo popular

«leve ella proseguir
do, ilamlo novas
clio.il SeRretn.

A Interessante
musicada, .por
nroia-gonista ¦"•

¦U.cal.'

5cs com o maior

levada pela companhia Anto.

! do sr

reaparecendo agora no

Uiea ro da praça Tiradcn*
exito então 0M1-

enchentes à empresa Pas-

. operela ile J- T-ixeiles,
fclippo iDirarte. . tem, con o

ip&iila actriz Cândida

As primeiras normalistas de
Casa Branca

Ciuo Brniicn, 27 (A. A.) — Rcali-
zoti-se hontem, nesta cidade com toda

a solennidade, a cerimonia da collaçao ,
do gráo á primeira turma de profes-1 toados pela

sorandos da Escola Normal, compare-
cendo ao aeto os drs. Altino Arautos,

presidente do Estado, Oscar Rodrigues
Alves secretario do Interior, os depu-

tados' deste districto e outras pessoas

gr 
O 

^deputado Thomaz de Carvalho, pa-
ranynipho da turma, leu ,um brilhante

trabalho sobre o alcance do ensino e

n missão dos professores

a Socic-
Rior do

CMJI1S E VKSTAS

Com animada concorrência,
.dade Dansante Carnavalesca
Abacate realizou em sua elegante sede

a run1 Dr. Corroa Dutra 11. 7=, domingo

ultimo, o inicio das futuras lulas cama-

Vi,Beni™inios 
cânticos, sob a direcção

r José F.lpidio Corrêa, foram

Cinemas

cn-

uioria das sócias do ''Grc-

mio das Orchidcas", as qua" foral"

a,,Ipl,audi-:.s com prolongadas salvas de

P-Ss 
un, suecesso obteve o s, Raul

m." t^or^im^m
sob a sua liabil direcção.

ilura
ilo mais suave,
\ão n sacrifício,

Noü-Odeoii-Troseguiiâo ^^^.
c««cs do dmn-^dcJ'-^ir-!.;'rc;asCTlo

sentimento, romance de.pai-
"b>:* i- -fd™n™™Süií.

«íouiinrula 
"a bella 

^J^0^" 
V"'

des" A rematar o. programnia
irrais' o romance policial -

sou ilelective', dc lances
situaçõei arriscadas.

rlrama empolgante
cartaz do l.i-

basta di-

teremos
"O sr. *l'in-

coiimioveiitc. c

"O cspoliaáor
lino, qm
Itltil ÍIÚ St!l «iv--» '"i ;¦ -¦ ... .ao 

principal Papel esta contado
; _.'  „ oriiain de máscula 11

om extremo, nue figura no
...í. Quanto ao .seu desempenho,
71T oue o principal . .
Wlliam Varnum, o artista de

tluvid™
lirilliante c bizarro.

monumental film.-;.scra nindi. exli.bi-
mie comedia .«l«i

ma si

>'.'-- cdr=iydi.,tonrti|itico^I,ra
Alem„,.e não se tcinn, a,,,""-','01"

sí-j-a elle o mau
desse

intert'; Patlié-Préres
Scidadlhlios de 

"cliiimbo", 
pela actriz

Ia Comcdie brançaisc.llcrhard

1" constituído p_or
'dois 

films dc grande

I "

HitatoM-i -

| ^Sbronchite

MANADO * Cn I* d» Murco, 19 ,

nr r -mr — ——

As dircctoria-s; «•'iV''So-ciec',:'']enrdiir
,u M.-ic-ite" c do "Cretino dns üreni-

iéas" a todos os. sócios c convidados

cumularam da maior somma dc genti

as auíoriida-

A«R'
hora
toria  . . -
rie do our,so gerai),
tidos os can-datos que tizerttm a -pro-

V:A™™-™?fe 
1= hort- fá 

logar a

„rova pratica da «leira de geometria
Lcripuva applicada (W**^

, série do curso geral), sendo, çha-
mados 'todos oa candidatos iuscriptos.

COLLEGIO PEDRO II — Adi-""-

se abertas todos os di'as'uteis,
á--, ís «horas; ma secretaria
Exteriiato; até 30 do corrente, as m-

sesipeões para os exames do curso gy-

nihasial.
ESCOLA NAVAL — Resultado dos

exames: „ t,.
-¦*' aula do 2° anno — Approvado

com dfatineção: Elia«s Aj.ús; approva-

dos plenamente: Coita l*i«io, Heraclu

no Cínsca-rdo, Sá Earp, Roberto Ss-

son. Raynuuido Abcnm, Dorval l<eis,

Carlos Souza. Magnilliãer. Serejo, Dutra,

da Fonseca, .Paulo Bosisio, JW10 Coe-

lho Custodio de Almeida; approvados
simplesmente, Castilho França.

ESCOLA DE VETBIU1NARIA DO

EXERCITO — 'Serão chamados 'hoje,

2S, ¦ para .prestarem exame ascripto de
anotonvia, a 1" turma, e physiò>o_ a,
os í-epetciités do 2" anno. Os exumes
terão inici-o ás 10 i|-' .

ESCOLA POLYTiEai-INICA - De-
.rem comparecer hoje, iiupretcrivclmente,
á secretaria desta escola, parn sattsfa-
zerem tis exigências do regulamento in-
terno, sobre inscripção de exames, os
seguintes alumnos: Roberto Smith.de
Vasconcellos. Gabriel de Souza Aguiar,
A

Pnn™ 27 (A- ID — -*- 1'!lu"*a '
de Genebra, salientando a emoção cnu-

sada entre os membros do governo te-

deral. suisso pelas deportações dos civis

belgas, diz que o governo estuda o

meio mais directamente pratico (le ma-

itifestar, sem ser por uma nota de pro-
testo, as sympathias da Suissa pelas \i-

ctimas do3 processos allemães. ; .

A permuta de pnsio-
neiros

Berlim, 27 (T. O.) ~. Terminaram
as negociações entre a Allemanha e a

França sobre a permuta dos internados
civis. Este arranjo se refere a vinte

mil" pessoas e a permuta .começara no

dia 4 de dezembro e terminara no Na-

tal Todos os dias correrá um trem

entre Schaífhauscn e Genebra e outro
em direcção opposta.

Os horrores da luta no Somme
Paris, 27 (A. D.) -' O príncipe

Ruprecht da Baviera acaba de chegar

a Munich e narrou a um redactor do

jornal 
"Novas Noticias de Munich os

horrores dc que se revestiram os com-

bates do Somme e a gravidade das per-
das allemãs. , '

Declarou o príncipe .Ruprecht que, se-

ria um erro julgar dos,outros inimigos

da Allemanha abaixo do valor dos fran-

cezes — "que são soldados admiráveis,
como os jnglezes 

são tambcm soldados

'''üTrlncipe 
Ruprecht prevê ataques

ainda mais importantes que os destes

últimos tempos na frente occidental
*

As» impressões de um
ministro sem pasta

Roma, 27 (A. H.) - Telcgrapham
C"iRegressou 

a esta capital o ministro

sem pasta, sr. Ubaldo Command.ni,

que foi a Paris cm missão do governo.1 m~. -1 xim.*. ,i.in -imi. trazer

Dentro em

pouco, fora, na rua, uma mulHd o es

iicionava, emquanto os apitos tnlatam

è iieudioni civis de todas as .partes pro-

'Si.'tragédia? 
Tudo se explicou, de-

p„i5 da saída daquelle homem, que, tre-

mulo, se encaiuinhavri rumo do 13

districto policial.
Que lora? Contemos .0 caso..

Ha ,trcze annos um crime trágico inv-

pressionou vivamente, p9_«moradores.-;da
«ia Esperança, etn 'S. Christovão. Uni

òmeinque assassinara com 14|R«nto:

das a amante,-que dus antes 
^ 

Uu

gido com 11111 outro, deixando-o com 4

filhas menores. Era o'assassino João

da Slvi Jatobá, que fora sargento man-

dado. «io 1° regimento de .engenharia
e trabalhava como carpinteiro na 

^
tineta Escola M^itar C-'_rto dia n aman-

te. Francisca Cândida de Oliveira, que

-,*¦ official da secr
sabendo que t.allote ire-

quentoii os seus cubículos. Diz-nos o

mesmo senhor:
"Tendo-se realizado lionlcm iv sum-

mario de culpa do nioelque Lho.naz

.Marinho dos Santos declararam u* Aes-

lémunhiis Antônio Josc Alves lc- .\ 1 -

racs e Anionio de Albuquerque,, cm

presença do juiz «Ir. «Sampaio Vianna;

Si* um empregado^da W"«-%^,,..,.  empr. _
nome Hiunhcrlo Gallote, as

de morie, procurando suborii.il-as,
desfizessem .no suiiiinario as

fizeram no inquérito
gatuno Thomaz Ma-

tc; Francisca
então contava ...  -- , .:„
donou-o, fugindo com o. cabo do extin

cto 10o de infanteria

çar
para <|iic
aceusações que
policial contra o
ri 

T.-,ando-s,. <lc um caso dc certa gra-

vidade, pois foi noticiado
dividuo dc "ome

publico, da Casa

tii™™0""-"'"''"* vt-ctificacão .1 iioiic::.

er este
Gallote empregado

de IDclotição, venho,
"nome "dos" 

collegas, da mesma repar-

fazer uma rcctificaçao 
inseria na local de nontçm. ,

Assim para melhor conhecimento tio

publico, devo deixar acjuí alguns esc-lj-

rccinientos sobre esse indivíduo que se

intitula ó que nao e. ,,,.„,„.,,.,.,
O indivíduo de nome IIi.U!ii.Re

,llu GmioTH que tambcm tem o nome u«
,S annos de edade, aban- ,r'„ANCIScn „í Assis, foi apenas na

' '  
Casa dc Detenção um detento, que du-

Manoel Antônio
CIO U»* UC rui»' .»•-1 . . - -,-

¦Residia, por.essa época, Jatobá, a rua

General Scveriatio n. ,0-„V/,ef 
^'res

ficou como um louco, quando, ao regres-

sar á casa, encontrou-a vasia.
Descobriu o paradei.ro da^am*£_¦$*<

num accesso de cólera, sedento de un

golpes degança, matou-a a goipes w>- P«»W.^
«indo em segiiidái A policia nao con-

seguia nunca pôr a mao sobre o pro-

afonista deste drama de Mg.^

fazia crer a Jatobá que, <*ÇP° * le «

innos iá o crime estava esquecido, c

pTusc, foi que se animou a procura

suas filhas, cm casa da avo, Alexan-

drina Sevcrina Rosa, á rua da Lapa

n 54. Esta senhora residia ali com as

netas, um seu genro, Alcino César Ros»

e una filha, Thomazia «Severma Rosa.
' 

,Seri_ bem recebido pelas filhas, todas

moças agora? «.imi.
-Certamente - pensou .0 criim-

no» - pulsam «as WM^W ?j^Ã
gue do meu sangue.... Demais, matei

porque fui traído,
IJ Jatobá fo?

'rece'oso, 
«idas eom o

coração a pulsar, deveras conimovido.

Subiuí.™ escadas' de leve Bateu. Uma

voz de mulher indagou dc dentro.
—Quem está nln?
O homem não respondeu. Sentiu en-

franuecer as pernas c apoiou-se no cor-

mão para não cair. A -porta do cor-

redor se abriu e um vulto de mulher

appareceu. Jatobá não tever coragem de

encaral-a. Ella o reconheceuj.:^m,; «S

o pae, o assassino de sua mae.™:-™.
•que fora a unica testemunhai E

O sr. Conimandini declarou. trazer 
Jüjie'taj que „aquella época contava ape-

da frente franceza uma impressão mol- -J™,. 
nove annos, viu. .passar Pfja/^

6"

Luiz

sr.

des do
d.idos effusivanicnte

| Trajano de Oliveira
Esteve representada ¦

Musical Flor da Uoria -.

Ricardo Marques da Rocha

IJ|Fol.e-izado, 
á meia-noite, o sorteio

de uma tombola, sendo premiados o»

us. 135. '-I e.,?17'

vorosos carnavalescos mais um s.u.io

ensaio. '•*_
* » «li"

\ngusto Trajano de \illcroy, Antônio
:csar de Villcroy, Fernando 1 erra,José

Pinto, Antônio José

czas. , ,, ,. .
n Correio-da Manha e ,..- ,

districto policial foram^sau- Cc: .
nelos srs. Carlos Joaquim Corrêa

' ' liarbosa. Z. Amarante Netto, Armando Fontoura
•Sociedade de Barros, Theodoro Lincoln BerlincU,

nulo tenente i Henrique C. Coelho da Rocha, Octavio
Luiz ! Chaves Machado, Carlos Vieira Maçlia-

Ido, Antônio Vieira da Silva, Adelmarp
Felicio dos .Santos; Braz Jordão, Atfonso
Cotègipe Milanez, Jayme da Silva Li-

,111a, Ilugo Giesbresht, Pedro Paulo.de

contribuíram | Carvalho, Aloysio . Fragoso de Lima

vidavel. Salientou, principalmente, o

magnífica preparação a disciplina e o

bom humor dos soldados, que. dao a

sensação da sua extraordinária força,

da sua bravura e da sua deci»ao. u

ministro considera também , neríeita a

organiza ção geral do exercito francez.

inculindo nella a organização especial

da artilheria. ... , . í„iv,.
O sr. Commandini, antes de deixar

Paris, dirigiu uma commo^^'^
de admiração á "nobre c heróica I;ran-

ca e ao seu incoinparavcl exercito.

Nada de novo na irente ocei-
dental

Paris -7 (A. H.) — Segundo infor-

mam os comniunicadõs ofticiacs ne-

nhum acontecimento de importância ha

? registrar na frente occidenta . As

duíva copiosas e o nevoeiro intenso

fmpedem toda e qualquer operação nn-

portante. t

Um "raid" dos aviado-
res francezes

Paris =7 - (A. A.) - Eslá offi-

cialmen™ confirmada a noticia que

c culoi. esta mnmhã de ter uma esqua-

drilha de av adores francezes voado

sobre GiuKiricouit, Matigny c ou ros

pontos, lançando numerosas bonita ,

mie causaram enormes estragos .1.0 un-

migo destruindo o aerodromo que pos-

sitia 
'n.Tquetle 

primeiro ponto.

"^mm^^^m
Ias
que

suas trágicas, cores,

Pa4r.se°ePonteve, 
pediu socorro; acudi-

ram as demais pessoas da casa, e ja-

tobá íoi preso ali mesmo, ao lado

filhas e dos parentes da amante,
acuiliram presurosos.

O desgraçado não pensou, sequer, em

arredar pé dali. Deixou-se conduzir pa-'Ia 
delegacia do 13° districto, suecum-

bido Ahi o interrogou o;commissario
Osório! qlte ouviu a narrativa Ido crime

tal qual está descripta acima.

Jatobá será hoje .removido para a

Central de Policia. . ,:v.1.111,,1. .... . ,, ._ _„_ „ icc0nli_-

rante o período de um anuo Ia esteve

respondendo a processo pela 6 \ *

Criminal (Tribunal do Jury . por cr., e

de morte, sendo, em data de rea <1 - ja-

neiro dc 1915, absolvido.pelo Iui>.

Este indivíduo tem se intitulado cm-

pregado da Detenção, por diversas vc-

zes' e em diversos logares, sendo -pre-

ciso da parte do coronel Mcira; Lima,

director do mesmo estabelecimento, •

officiar ao delegado do 9° dislriclo e

ao dr. Sampaio Vianna, neste, senti. ¦.«,

commnnicando não ser o referido iniji-

viduo empregado no mesmo-estabeleci-
mento c nem nunca o ter sido.

Ahi está. Vejamos agora se o sr.

Sylvcstre Machado continuará a dispen-
sar as mesmas attenções a semelhaiiU
individiio, ,

O JULGAMENTO DO SAR6EN
TO TORRES

Terminada a réplica c a tréplica, re-
colheu-se o conselho de sentença'a sala
secreta ás 10 horas da noite, delia voi-
tando ás 11 .|2. .-•

Lidos oa quesitos a elles respondeu
o conselho na seguinte ordem: 1" serio.

\i° quesito — Não por quatro votos -•

os outros ficaram prejudicados; 2" se-
rie, i° quesito — Não. por cinco votos:

os outros prejudicados; 3 serie, 1

quesito — Não; por cinco votos, os de

mais prejudicados; 4" série, 1° miesitt
— Não por quatro votos, os demais

prejudicados; 5* série, Io ,quesito, sim,

por cinco votos; 2° quesito, sun, ,poi
cinco votos; jj* quesito. Não, por cinca

votos. ., .
Terminadas as respostas aos quesito»,

o dr. Costa Ribeiro pronunciou n sen-

tença, condcmiiando o réo a uin anno

de B_Uão cellular, grão máximo do ar-

tigo *n>3, do Código Penal.
O sargento Torres acha-se preso In

10 mezes c 22 dias. devendo, pois sei

posto em liberdade no dia 5 dc janeiro
dV 

promotor, dr. Galdino de Siqucirai

não se conformando conl a sentença «1c

Tribunal, ,'inpeHou^ ..

As Conferências da Liga Naval
Franceza

Suas filhas, Jülieta, que o >«=*-.""¦'-|

eeu; Hércilla, dc 20 annos; Ameia, de

,8 e Tertuliana, de .6, -não quizeram
oniparecer á delegacia, at lega ndo a

forte e dolorosa .emoção que o caso

"'j-sÍT-iKi 
J.UM,-fâ Presente-

mente 40 annos de cdadç. O infeliz.'

eg™ndo4 elle próprio declarou, viveu

durante 13 annos errando por diversa»

localidade; do Estado do Rio e agora

residia em Nictheroy. ^

Colhido por um ele-
ctrico

O menor José, filho de José Aguiar,

residente á rua Catumby n. 7, foi '?""

[em a noite, atropelado pelo electr.co

11 468, que o feriu levemente. ¦
' 

O menor teria morrido, se nao fosse

a agilidade do mòtomeiro, que o sai-

vou com o linipa-lrillios.
A Assistência medicou o ferido e

deixou-o cm tratamento cm casa.
m>m—" '

viAJAYrr.s
Teve a gentileza;

sitos despedida
mingues, que
Maianlião.

trazer-nos ar

o" deputado Luiz Do

mc amahliã para

Tina Coelho

Fazem hoje sun festa, no Carlos Go-

lhes, a actriz Tina Codbo, a applau-

dida ''"fadista" da companhia
dc Lisboa,

da companhia.

progranuna desse

jeguinie:
,'. pr,rte - 'O 31'

Theatr

,10111(1
Ò

do Edcn

João Santos,

=l^:=ri-r™;;Sr5'™ ,E "a« as jeias do outro...
|,nWSSSw'll_. 'A 

primei™, dçssas eom
, _ "Sepultura branca", e .11111. WUi-

le amor. cru emeo vigonsissi-
s fiílge como .prólogo;

artista l.o'a

gante

fiinie tirania
mos orles, nos qtiacr

KNK1.HMOS
i Acha-se. rcstabcl
r de que foi

| .luracy Vital
Francisco '

dn da enfermidade i

acoiiiinetlida a senhorita
liarbosa. filha do dr.

Io Nascimento Barbosa.

Campos, Edgard de Barros Raja Ga-
baglia; Júlio Cordeiro Cottias. t-assio
Pereira Barreto, Álvaro Amarante Pei-
xoto «le Azevedo Sodré, José Assunipçao
Viriato de Araujo, Attila Muniz Freire,
Oscar do Amazonas Pinto. Plulavio Cer-

queira Rodrigues, Ruy Mauricio de Li-
ma c Silva c Nelson Pereira Ehlers.

AVISOS — Pela Faculdade Livre (le

Sciencias Jurídicas c Sociaes do Rio

,-.dc Janeiro acaba dc bacharelar-se o sr.

o! Carlos Alberto Franco, professor de cs-
cola noclurna -municipal c estimado

1 funecionario da Sociedade Nacional «le

I Agricultura, ,
¦Por esse motivo o novel advogado

Pai-ii V (A. Hl) — A Liga Naval

Franceza organizou para bontem tres

conferências publicas, inaugurando uma

série cíe comieios de 
'propaganda que

vae realizar em todo o paiz.
\s conferência* de hontem. realiza-

ram-c no Havre, em Saint-Br.out e em

,St.-Nazaire, falando em

deputados por aquelles

desen-

Morre João Andréa
Não resistiu nos ferimentos recebi-

dos no lamentável desastre a.que,nos

Vreferimos, cm outro logar, o í"^» 
j teri0r do pai:'

todas
círculos.

ellas
Os

oradores salientaram. P""cipalinent^j<

a

especta

com uma apo-

insta
Vlscouti
r.lio" -- é " ,ltlll°
iíiiVrts™S Pcciias dc
mos actos, iogados
smiagciis, i'«.r
iM. Ronsselc.

cm torveli-querida c graciosa
lirignone. «'Loraçuo ....

¦ lo segundo film. de -
ru tres belhssi-

principaes per-
,..l',e. Claudine Fcrdinan c

da Comcdie Française.

amor,
em

\-„ \vcnida, o confortável cinema da

Jé&Aa Rio liranco, continuam a? exlub.;
do drama "A mulher 'audaciosa , o»

enr nuc lem o pape! dc pro-

O arribe João Adiar comprou ha tem-

pos, a prestações, de Sjcilio bimon, jóias
110 valor de 2:SoO™«oo.

Passaram-se tempos o Achar nunca. .., ... ™

m-iK nonarcecu. O vendedor suspeitou .,„,„.,,-,•_

íclle e A-iu a saber que Achar havia LmA™1FS»1|AÇo_&

i empenhado as jóia», dando assim queixa Realiza-se hoje. uma

ú policia. . u 
'ao 

dr. Paes Leme. .
I ti comprador foi preso e interrogado (h ,:.ln,*dadc de Medicina
I nelo 1" delegado auxiliar, declarou que scus discípulos e

havia^mpenhado as joins. Sobre o caso A manifestação constara

está correndo inquérito. m_ acção cie graças, as o iw
 — nx»-»^."-' -*! manhã ua egreja do sa.Rtrano

1 dc Jesus, á rua Benjamin

íiianifestãçáo
professor jubilado

s organiza-
amigos. ,

de missa

sido muito felicitado.

FACULDADE DE MEDICINA DO

RIU DE JANEIRO -- E" conv-dado a

comparecer á secretaria da Faculdade o

aluniuo lacques Andrade.

FACULDADE LIVRE DE DIREITO
— Serão chamados hoje. a exame:

s" anno — d" turma), as 3 ''"ras —

Prova oral —Os iitesinos chamados para
hontem. , , _., .

(2" turma) — .Tose Ribeiro

necessidade de sc reconstituir
volvera marinha mercante nacional.

Os allemães na Ru-
mania

Londres, 27 - 
&_ 

A^ 
,,a Rll.

João Andréa.
na Assistência, veiu
do. o seu cadáver rec
terio

:\o receber os
elle a falleeer. sen-

olhido ao Nccro-

Um concurso na Faculda-
de de Direito de Bello

Horizonte
Bello Horiaonte, 27 — (-V • A-\ ~*

Após *brilhanlissiiiias provas, tcrminn-

ram hoje os trabalhos do concurso na

Faculdade de Direito desta capital. .
\ Congregação daquelle estabeleci-

mento julgou, por unanimidade de vo-

tos. habilitados, os tres candidatos drs.

Gudésteii Pires. Francisco de Campos e

Tacqucs Maciel. Em seguida ioi eleito
'len 

e o dr. Gudcstctt Pires por no.-i

votos, dos 14 professores que julgaram

"¦Por^osta 
do dr. Mendes .Pimen-

lei dircclor da Faculdade, foi inserido

na' acta um voto de e0."K"«ll',,<:3cf,X
drs. I.ovindo Lopes, Virgílio de Mello

Franco e Carlos 'Otloni, que
festejam o 50" anniversario
inalura

Onde está o Muro da Hespanlia
Paris, 27 - (A. H.) -Informam de

Madrid que o chefe do partido refor-

mista liespaiihot, sr. Melqmades Alva-

r-s falando num comício, declarou q.io
o futuro da Ilespanha esta nao uo 1.1-

, mas. sim
fogo como a do Mosa.

de
amanhã

sua for-

nas linhas de

_ènois -a autópsia serão espere-

to d
indefesas
vae oc-

Junior.Campos

«heosc nova, dc Ueynaldo Martins - cõos, «Jj^™, 
„'„„ lcm 0 papel dc pro- a«B-i| gp™9 II A

"G'01'i.i no Uras» 1", o os quadros luso-| uí;'0!lisu, 
-i:ic«r. llol.ues. H gkH 

¦ » H f|_ _f fiS ^^
tórilci™*™ voüà d"'0 31" «' "O '("! (ctemoa I"0 BCgrcll0 ,,„ c!Up,,-i |W -_f lU&fc ^W

no'Brasil. 1.1°* 
U._\' 

i™. lonuòs c 
'vibrantes ¦ netos.-,! As Icilltlmns, çnscm.rns 

so na

-, „„,,.. _. Grande e variado aclo dc 'r'r,rOerV,0l"ai„da.b 
no. U« daque le cuie- p-M «ONDON

.' pinte
cabafcl, et
listas ,in c

liiaritaiia"
quàcs o (

Coelho. (
coro n "1

rado mae
A quer

110 aeto ¦

Canção dt

compa n

¦— Grande c variado aclo

ni que lomarfio parte os ar-!

nhia. "A canção da S.i-

vários fados, entre os

Mnrin Viçtoria. por Tina

O espeçtaculo será encerrado

Rapsódia de fados", do inspi-

,t,-o Bernardo Ferreira.

ida actriz Mcdina de Souza,

dé cabaret, será ouvida na

,, i-pii.triiioí.

cnu'' daquelle cine*
de ".\tullicr nu

o inconcebivei drama de aventuras,
mo v lão fundamento ja tem feito
,«i ci .rs intensa emoção o nosso pu-

Ul.

ido o pau
o que "»¦;
o tlrani™
majestoso

uicnia Íris
mais

CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS COMES — Festa artística de

Ti'ii.1 Coelho .• João Santos. A- S l.i.' 
l*\I..\t'i:-'l'IM'ATIÍI--Ml-- 1'vii.i l.nf-

vri. (iilusioiiismo t- DrcstidigiUÇão). i\ s
' 

ViifVIM — "O lyrio" (come
* -l!' ...

KI-TRF.IO — "A duqueza «lo
,,,.,,:,,•' (nncreta). As S-.I4-

s IOSF,' — "O capitão Suran
,.-;'-,¦ 1' A's 7, 8 ,t'.i e 10 :\2

ico carioca conlicce 'l1*
rc-íCUta «1? mulacia e il
le temerosas aventuras,

film — "Vampiros . I ou 1
f.ir.i projecUr boic na sua

lois clectrizantes episódios, os •
¦ c o", dessa inenarrável pclicua. !•„

o-.i-.i sc lão bastasse esse film deveras, çm- ,
polRaiiJCj para attrair a
i-.-.-i da rua d.i «Carioca
le fortes c violenfas emoçues, n empresa

lillilòr exhibirá, como lec
a. "Mulheres dc cabe;,!

r ar-
que

conheculo cijie* l
m publico ávido I

j Cruz
1 eram

ilo pro
cabeças

Ifilitiltlit-i

CASA
fulco .leposito no liio. Tornos

sob medida

50S000, 60$000 e 70$000
.VVtanientos do 1* nunlitlailo.

Cuidado com os ualtaüprcs. a

'¦^TfelTAVANA. 1^8

Uma nova associação benali-
cente

pòraçuo
Constant, c

hora da tarde, dc uma sêssáo so-

leme nue terá logar **£"$» '"

res lloiiieni, na Facilidade ue

cina.

broni% I Toào Mario"RàniTÕl, Conto de
Mello c Joaquim 1'ery Duarte Santos.

1

Medi-

Turma supplemcntar — Olympip Al-

ves de Castro, Ulvsscs Barreto Vinhas,

Pedro Fonseca de Carvalho e Jo=e M-

^-."o-Af2',ras-E,Vícnio
R:m,IllvI^f™ryT01^^"c^™',eUc,-í0 po,.„ cr:, p-atic,

viu-
ba-

a1». A's

Uai Ta-

(rc-

de nnillicr".

Vtstão lioje
«alòcs de pr
Paris, li is«*
1 les : rc-rauc
fco. ll.i-la
films. ™ra
Ac que vm
q-Vil-os: "Ho
ma em sete

Xa fíwlc

j Navegação,
,1c parabéns os "habitues" dos ¦ teve logar
ujecções cinematograpliicas ,«lo ] união dos
, por u-ua razão muito sim

temos .-.li programma' niàgni
sa, sob

,1 titulo
fazer uma

dos!
idéa !

ryie enume
qie sc po*-  .

¦.er o cr-pcclicri o de boje.
¦ba roxa", surprcendcnlo dra-
extensos netos, tralialhadpr - ¦-

,io artistico pela

Cyrilló
sobre a
de bene-

í incxcctlivel car
I fabrica Film d-Arte, de F.i..*

•Ia acreditada
te
íos.
suas

Cinemas
AMl'ltICAN'0 — "Lutas dc am

'¦Aventuras de Efciinc" (dramas). „
AVENIDA — ".Mulher audaciosa

n,CÍXKP\I..MS - "Scoultera 
frança;

(Grania); 
"Garação cm lorvcl.nhn C-r..-

n"™XCIvI.SIOR - "Entre a' er:c c o

amor" (drama). ,„„.,...*.-,*•
iril-.\I, - "O segredo Ao c"-

(drama): "Mulher 
^audaciosa«Universal Jornal" (co natural

IKtS — "-Disciplina e amor
e/Vamíiiroa" (drama); Mulherea

O Americano o bclle
ftcqueiida assídua # (hi
dores dn ãri5túcríU:co' na, vae lioje deliciai-os c

j um r»rogranima arrebata
| mo. Tis i sua confecção

Fnx-t;ilm; cai cinco
trabalho dc \V. Fnf!

(dra-

(tirania) ;
' 

(.ímx.1):

de Klaiuc

MUSICA
COHCERTQ

A pianista
Cássia Oliv.'
bro nroxir.ru

da Cwmp.wh.ia Coimtterciq e

á Avenida Rio Branco. 37,
ante-hontem concorrida rc-

empregados daquclla enipre-

presidência d«o s"
Tovar. afim dc deliberarem
fundação de uma associação

«íoi apresentada e lido pelo presiden-
dr. reunião um projecto dc estatu-

trabalho esse que, aprectadto cm |
ba=es geraes fioou affccto ao es- ]

tudo dc uma comtiAsão especial, con-,
f:n * ' 

ctítuiáa do mesmo «':'. Tov.rrT, Armando 'lia,reto. 
Gustavo de Oliveira, Arnaldo

Silva e Jtilío Cartlador. Essa comuns-
--.fio deverá apresentar o resultado, dc

seu estudo a 10 dc dezembro próximo,

para quando ficou marcada nova rc-

união. . .
A iniciativa da fundação üçss-a as-

j sociaçáo despertou tranco acolhimento"e 
ganhou terreno no numeroso corpo

! «lc" funecionarios da poderosa empresa,
~' r 

seudo prova disso a grande concor-
RITA DE CÁSSIA | re!lcia .hontem verificada nessa re-

paiiri-ia senhorila Uiiti de união inicial. . .¦'. .
irr. iiiareeu nara 6 de dezer.i- | _' pensamento dos seus miciadores

a ihia de sua esperada festa j .-„-,5,51,,-.,a soleuncrircntc a 24 de de-

dô,ín.ítr^r^':^rMÍl-,.b«-*

REMllIOSAS
Nn matriz de S. Joa? BaP.sta d

Lago:,., realizou-se riabbado ul mo

chrisma dá íflante- >««"»;¦•'g 
,r

Kocha Amara , d, ecta fi lia do sr.

Eugênio do Amaral c de d. l*"m-\'*'

d*a'Rotíha Amaral.c neta das stós

vá almirmitc Rodrigo de. Rocha

roneza dn Uagoa, .
A* cerimonia asfistiram mint, -

soas de sua amizade!, que 1

j os scus abraços affectuosos.
:J :> .'t

\ RBÜNIÕ13S
i Rcaliza-se hoje ã? 4 boras da tar-
' 

dc na sede da Sociedade Naeional J

Agricultura, a reunião semanal 11.1 -"•'

direetoria.

pes-
lcirarain

Araiiiis

cad.
tur-

e ns,
— Os

cad.
(
de
Os

FAI.LKOTMl.NTOS
Falleceu hontem, á 1 hora dar.tarde,

victima de para-typho, o sr. Vtrgnuo

cinema qw te
-'elite" dos mora-
i'rro dc Copacaba- r
¦¦-rn a exhihição, tle j
dor c áttraentissi- r

: "Lutas de amor" ,
a:!o*, maravilho* (
m, c "Aventuras j

tnotro actos cmpoja-.tes.

"Revista

Moura empfcgad*o da Policia Central.
O extineto «pubíicou varia; poesia-,

tendo no prelo um livro poético, intitu-

lado "Iiivcruias". ,-,,„„
..Va Bahia, era muito conhecido, ten-

«'o oecupado por varias vezes as eo-

lumnas «lo "Jornal de Noticias
Xo Rio collaborava na

O firirüío' ora fiíiio do dr. Thomé

Affonso «lc Moura, juiz de direito em

disponibilidade, jã EalledMo. e.d. ine-

reza Moura, residente na balira. Cou-

uva 27 annos de cdade e era solteiro.
-O seu enterramento tera logar h->je,

«io cemitério do Caju', saindo o fere-

tro. ás 12 horas, do Ilor.piti'1 dc hap

Sebastião, onde o mesmo fora rccolni-
do, em «commod-o especial, dcy.uo ao

nci estado gravis-si-.no, no sibbado. a;

8 horas da! noite.

Rosaldo dc Azevedo Range . ,
Turma suppleinentar — Antônio ter-

rcira Soares, «Albino Marinho Peixoto,

Aihiliar Belmonte dc Rezende

j de Brito. ,' ¦.-"-.'" 
,

3» anno — Prova:escripta da 3

(Direito Civil), ás 12. horas, (i- tur-

I ma.). — Os alumnos iuscriptos de ns.

I 41 a So. (2" turma), Hs 2 lioras.
1 restantes. •'.-_>.,

,0 anno — Prova escripta da 1

(Direito Internacional), ás, 12 horas. U

turma). — Os alumnos mscriptos
ns. 1 a 45. (-' t»»11^. is - horas'

de sd ci 90. ___.„
rVCAWQMTA DE ALTOS ESTUDOS

_ O sorteio do ponto para, a prova
escripta da 4" cadeira (Economia poli-"caV 

da Academia de Altos Estudos,

cadeira de que é -professor o commen-
I dador Ramalho Ortigão. scra. realizado
í no ia 4 de dezembro próximo, antes
; de começarem os exames da 3" eadei-

ra (Direito Conimerci.il). Or exames
'de Economia Politica começarão no dia

(, ¦__=. 6 horas da tarde. .
Homem realizou-se a prova esenp a

de - Dirê to Civil e ás S e meia da

Õitc oi sorteado o ponto da.cadeira,

d» Direito Constitucional, saindo o

nonto 13o. .. „ ." 
\ prova escripta realiza-S*

ás S horas da "*-»jIÍ______.

— Tele

V*fe,,',5cs iestí.0 pondo em pratica n

Rumamia os mesmos processos -de que

se tem utilizado nas campanhas., da

BelS e da Servia, saqueando, niajtra-

lawdo conimcttcndo, eniflin
corte de violenc:«s contra

çreaturas nas cidades que
0"T-m°™do 

registradas scenas as mais 
| „,„rrcr

rcvoHanteg de ilcshunianidride pratica-1 
d-'s '.nelos tedescos, entre as quacs a dc

I collocWem cn frente dos exércitos tn-

Vasores mulheres, velhos e creanças.
! afim de fazer com que as guarnições
! das cidades que atacam, muitas

| capitulem sem d.sp.irar, para
1 tar e=sas infelizes çreaturas.

Além disso, naquella frente ja esta
¦o processo das

deportaçõé

movido para a residência, de onde

snirá o enterro.""" 
HYSTEMSMO ?

Toda gente se lembra de uin. espan-

dalo havido lia tempos, no 5" d'5t"„„

com a prisão de d. Regina; de Va con-

ccllos. perfumista, esposa do sr. Anto-

nio Vasconcellos. engenheiro e que foi

apanhada numa casa suspeita.
O engenheiro procurou o delegado

Albuquerque Mello, mas o processo nao

^Hontem o engenheiro saiu com a

esposa, c. esta. na avenida luo Branco,

o mandou prender.
•Foram ambos para o i° districto,

Era noite. O delegado ouviu-a. Decla-

rou d. Regina que o marido a deixava

de fome; dcfcndcndo-r.e o en-

SCiihciro, a aceusou de hystcricri.
A policia ouviu-os e os mandou

embora.

Desaba sobre Vigo uni
furacão

-Madrid, e7 - (A. lt.) - Informam

de Vigo que um furacão que passou so-

bre aquelle porto fez garrar vinte e

cinco barcos de pesca que foram todo.

ao fundo. .'¦,'.
O vento mirou lambem contra nr

rochas o vapor Áurea, que ficou com*

pletamcnte destruido.
Não ha, porém, victimas lamentar.

vezes,
não ma-

TÜRF
JOCKF.V CLUB

O piogininnia ila próxima corriila

NOTICIAS DE POKTUGAL

Os servios continuam a obter
rondes vantagens

Lisboa; 27 (A. H.) -O presidente
Bcrnardino Machado recebeu hojç cm

audiência o commandante e a inpnla-

ção do vapor Maehico, que foi caulio-
neado, na altura da.-> ilhas Canárias,
nelos submarinos alleniãcs.

iii&Oí-, 27 (A. H.) — Segundo uma
noticia do jornal A Opinião, o Con-

grosso icunir-sc-á em
e encçrrar-sc-a

2 de dezembro ,
emana depois, j

í-.nanha,

Seduzida e abandonada
A respeito desta local, fomos proc.'.-

rados liontem pelo capitão Magno da
Silva, que nos declarou ter estado já
com o delegado, verificando-se _que as
declarações da menor Celeste não pas-
sam de uma "chántage", não sendo
esta a primeira vez (*'.ie faz aceusa-
ções scmeUiantca.

Londres, =7 - (A-, A^ .-. Chc|"m

noticias minuciosas dc Salonica, nar-

rando ns erandes feitos dos servios,
n-ee cada dia vão reconquistando mai-S

nri inimigo o terreno perdido, expu.san-
do-o do território nacional. .

Nestas ultimas lioras. depois de bri-

llipnlrs aecões, consegiúram as tropas
do rei Pedro deter vários ataques do
inimigo eni diversos pontos, ao mesmo
tempo que sua ala esquerda marcha
victoriosa além Monastir. ,

Na região do Cerna 03 sorvros deu-

veram uin principio de offensiva do

inimigo, rechássando por completo os
contrn-átrtT.ies que ali lhe dirigiu.

As perdas teutonicas são enormes.
I

Resoluções do governo francez
Berlim, 27 (T. O.) — Segundo no-

ticias da França, o Conselho de Minis-
tros francez resolveu limitar ouso de
nnphtr. pelos automóveis, proltibir o fa- *

br;co do pão especial, não perniittindo
s"nãa o pão de guerra. (O mesmo
"pão K. K-". que deu ao albadoplu-
lismo iudigena tanto ensejo de rir-se
dos allemães. A rcd.1. Tambcm resol-
veu prohibir o fabrico dc pasteis, o que
significa o fechamento «ias pastelarias,
não permittir o emprego do assucar re-
finado, e ordenar .im' ns açougues se-
iam fechados dois dias por semana.
Affirmã-se que o governo francez con-
sidera conveniente nomear um funecio-

Com :is inscripções ¦hontem recebida!
ficou sendo o seguinte o resultado do!

pareôs i:'t organizados:
" Velocidade " — 1.45" metros -

i :5oo$ooo. — Jahú, 53 l<Ucs; Uagon

53; Davies, 53 i Barcelona, 51, c Sici-
lia. 4S."']'.. de F. Central do Brasil' —1.45=

metros — 1 :50o$oon — Majestic, sé
kilos: Tagunço, 53; Wntcrloo, 53 1 3)ue-

í nos Aires. 53; 1'istachio, 531 Zebe, 51.'
I Joliette. 51, e Misse Linda, 51.
I ''Animação" — 'i-7-o niclros —>

I i :3oo$oo«. —- llelios, 53 kilos; 1'lamen-

j go. 53! Sucrc, 51; Velhinha, 51; Bclle
Angevine, 51. e insígnia, 51.

! "flrande Prêmio Guanabara",—2.100
m(.iros . - 6:ooo$ooo — Interview, 34
hilos; Enérgica, 54; Favorito, 48; Sn-
(nnritaiio, 32; Patrono, 52; Camelia,

50; llygéa, 46: Hyovava, 44; i'orto

Alic-jre. 44, e Helvctia, 44.
" 

Joohcy-Club" — 1.C00 metros -.-

a:ooo$òoo -- Parade, 5- Uüos; Orna'.,-
nho, 51; On Ko, 50; .Pégaso, 50; Bat-
icry, 40; Fidalgo, 4S, c Merry Bay, 4^

"Ypiranga"—1.600 metros — 1:500$
_ Triunipho. 54 Uiaos; Diamante, 54'.
Dynamite, 54; Escopeta, 541 Dpnau,

32; Fábula, 51; Duque, 51, c Ilusar,

51 kilos.
O parco 

"Dezeseis de Julho' que ja
reúne as inscripções de Monte Christo,
Royal, Scotch, Paraná e Salpicon, foi

reaberto nas mesmas condições, sendo
ainda chamadas inscripções para o sc-

guinte: ., 1"Prn/lo Fluminense' — i.ono me-
¦ ros _ Prêmio, 1:6oo$ooo — Para os,

sceuintes animaes com pesos espe-

ciiies Pierrot 54 k-ilos; Corncob, 53!
ca ás coisas <!e il-c.-.tro, Br".no Nunes í Guido Sp.-'no, 53; Stromboli. 51; Mar-
moréu pobre, sendo, o seu enterro feito "" • 

„• Atlas, 51; Lord «Canning,
a erpciuas dos artistas das companhias "• elIOUS, 51, «tw'•*'' .„. ,«f
do Reorclo e S. Insí. '9; Laggard, 40;: Jaçy, 48, Scamp, 48,

O feretro sairá da rua Mariz, e Bar- Buckless, 47, e Flomengo.
ro«. j u\ iüscriocão será encerrada boje

quando tiverem sido approvados os or

çamentos e propostas flnanceirr-Sí .
O Congresso só voltará a reunir-se

nuando fôr necessário, a juizo do go-
vemo. . , ,

Lisboa. 27 (A. A.) - O capitão de

fragata I.cotte do Rego, chefe da d:-
vieão naval portugucza, esteve hoje 110

palácio das Necessidades, cm conferen-
cia com o sr. Antônio José de Almei-
da, presidente do gabinete de minis-

FALLECIMENTO
Falleceu bontem, e <crá hoje sepul-

tado, 110 cemitério dc 5. Francisco \a-
vier, o antigo "ponto" c escriptor thça-
trai llruno Nunes, autor de muitos rida-
ptacõc1, traducções c oiiglnnes de peças,
tacs come' — "A Casa (Ia Suzana", "O

bcsotiro enianlado", "Hotel S.an-3 des-
sons". "l*'r.l burro..." c outras.

Como quasi toda .', sente que se dedi-

•*-rs3-***h-**3™fc<f*-fí*«

Colhido po? um trem
O '.rem SM 21, atropelou liontem. A

noile, no Mcj-er, um indivíduo de côr
branca, de 27 rmr.ns presumíveis e que
transitava pela linha.

O infeliz foi soecorrido pela Assis-
Tencia, sendo, ú meia-noite, removido,
em estado de coma, para a Santa Casa.

ínscnpçao
ne=mo, ás a í\ Inrrle.

(iU.MIDA CIVIL

Tinta roíinião dos «fnnrilns
Realiza-se hoje, :'rs 7 lioras d.i nòi'

te, á rua do Lavradio n. 32. sobra-
do. Tini™ reunião dos guarJas civis, afin*
de tratarem de assumptos urgentes «
de grande interesse cara a classe./'

m
^..:;™*-.;»-r".: ——-'•-¦ *—¦
•J^^';-v ^i™ i;^«Hí ^



Tornar o pericfàneo". tnacio/forte/brancc^cónj
iispecto.de perfeita saude e a missão de.

STncófero cíe^Báifry 
' 

^
devido' ao què.~sc obtêm 

"uma 
formosa c abundante

cabelleira que è admirada por iodos

COMMERCIO
Kio, _:S dc i.ovcmlJro -ri*-- i'j-0.

XOTAS 1>0 RIA
(1 corretor Orozi.nlio Munia Barreto

-.uiiinr, autorizado Por ordem judicial,
-vi-n-ilerá liojc, ciu leilão, ila J o sa, ,85
ni._ll.c3 de .:ooo.. 'juros:- dc S° »,
tiili.üã.) liara construcção dc fsliad.l
•dc ferro; o corretor 1'crnaiBio Alva-
ires «lc Souza, uma npolicc «lc 5005..
iitrós «lc 5".". cm.ssT.0 -para os com-
iiroi.iiis.os <Io Tliesouro. c 11 corretor
Tos. Willcniseus, nove apólices «le
iV.oooÇ, juros dc S"l". miiisoSo para
•¦ roin;!vuc«;ãn «le estrada «lc ferro*'" 

Ki C.jlk-Rin- Militar. sçrHo rccçliidas
até liojc, á . hora da tarde propostas
.nin «. foriieclinento Ac Rcneros ali-
¦íicnticioã, dietas; nrtiROS «le limpeza,
iorrngcm e -ferragem,

Hoje ás 2 lu.ra r-ila tarde, .deverão
n-ili/i-i- oi- as assc.hliliias das compa-
_..__;... Griiuilc Manufactura de l-umos
Vitflò e da Industrial o Agrícola do
ff.rref.0;

ASSEMIILÉAS CONVOOlpAS
Companhia Industrial San.o lgna-

li... dia *-9, á 1 hora.

Companhia Induslrial Campista, dia
15, is a Iioras.

CONCORRÊNCIAS __,_._,
AKX-NOIADAS

Central «lo llrasil,
dc 250 toneln-lv.trad.1 «lc l'cr

ir.ia o fornecimento
)laa de mil kilos; dc creosoto para
.«cã. de domicilies, dia. .'!)
d.M.'ni.t.rio «Ia Viação e; Obras ÍVix-
bUcas-, para " fornecimento le o..je-
;t(i3 'lc expediente e árticos de csc.1-
ílorio, dia 30, ás ~ hora?.

listrada ile l'crro Central
sil. ii.ira o fonieciinc-ilo ue tur.ii

In*
no ...cio-

(lo Cr.

dc lei, dia

C.irrriüS,

fal.

Ainda Iionlem este mercado al.ru.
sustentado, com regular .procura
poucos lotes expostos á venda, tendo
sido cffccliiada. dc nianliã transacÇQCS
de 1.329 saccas, ao preço dc 9. —¦
ti nrrbba. pelo typo 7.¦A' larde. foram realizados ncrjocios
«rle corcíi de 3.000 sitccas. na mesma
liase da alierliira, fechando o mercado
cm posição oslavel. , "

A liolsa «le Nova York abriu com
1 ;t ÍS -pontos dc baixa

Pa:
C.13 .
ditas

l-lt

saram ipor Jimdialiy 73.760 i
entraram por cabotagem 1..

. . • • 1- Y . . OS/GO
. ....... 'JS500
...-.- v . • . Pí.ion

 P?.»"
SÀSÍÕS

Loterias. ... *
T. e Colonização •
Centros Pastoris. .
M-elh. do Maranhão
T. ê Çolonizasão .
Mdh. ha- Brasil. .
I,avd Confiança .-
Cervéj, Bratom. -

Dcbcnluns:
Socas de Santos .,
Ao.crica l-liril. •
Brasil InTiitstriat .-
Tecidos Carioca .
Mcrc Municipal .
Trogr. Industrial .-
Antarclica Pau., .
Tecidos Alliança .
R. V. S. Paulo .
Tecidos Magceiisc.
Bom Pastor. . . .
Iml. Mineira, . t
Conf. Industrial •
Corcovado. * , ¦•¦
Comp. Braluna. ,
Tecidos Tijuca. .
5,'av. Costeiro. .
Tecidos Botai oüo .
!,.._ Stc.irica. . .
M, Fluminense. •¦
U„ de .Sapop.tnba
I. Campista . • •
S. l-clix .

*._*.o
8.000

20.500

lalooo
7.250

40:000
1 7 .s.e-o.., .flfpoi,

asoíooo 
' 

.ooíooc.
140.000;

t_..$ot o

202$.OO
200.000

200$0OO
8;. $000

125Í.00-

-06.000
193(000'

i88_ooo
200$0.0
192.000
_00$00D
i.6$ooo
;8.ooo

__,0$-0-

20_$000

i98$òoò
I00$000

200$00-*-
i75$üoo
igofoco

'•!*¦"

100S000
200S000
IQO$000

1S0S000
17.-.000

135.0C.0

RENDAS runi.ICAS
ALFANDlvGA DO KIO

[.Renda de hontem:
Km ouro. . » • •
l;m papel. »•«*:•

Total
Renda tia :''.tu cj.ua t

...s* .

Mangas, caixa....
Uva. Rio Grande,

caixa 
Dita estrangeira. .
Maçãcs ,
--.CORDURAS*. •.*..,«
JUòdalSi-taj lít-rt
_uS...Cr»fl_e..;...'._... tf

Não ha
Não ha

_5$ooo a 35S000
.10.000 a 30..000

JíSt-MlXaraueadi,|Q. in-Xamuealu.. 'do
'ttriòr. '••> ".,''__:!«..
GI,YCÍ.KINA -"-.

Bruta, sem vazi-
lhame, .....

Bruta, em latas de
121I2 e 25 kilos

Loura, sem vazithanie
I.oura. em latas de

121(2 c 25 kilos
Branca, sem vazi-

ll.anic. . . . .
Branca, cm latas de

12 11- c 25 kiloa
Branca, cm latas de

4 kilos ....
Branca, cn. laias de

1 e 2 kilos. . .
MANTIÍICA

Modesto C-alonc. sor-
tidas

Bréiel Fréres, lata.

Nominal
Nominal

$800 a
¦: $800 a' 

Kilo
4S000 a

$850
V

$850

4$.00 a
5.ouu a

5.100 a

6.000 a

C$.00 a

$6300 a

C$;oo a

4$ooo

4$. 00
5?ooo

5$ioo

C$000

C$100

6$300

C$300

¦¦¦¦*-¦¦¦[ Homenaiens a um magls
¦ trado paulista

as doefic

focam.-
para
as graves

Fui durante muito tem-
po, fraco e auagro, porém
sem ter doenças que me
impedissem de trabajhar;
no ultimo inverno, tive,
porém, tinia pneumonia, da
qual escapei anilagrosamen-
te, mas fiquei tão fraco e
uiacilento, que parecia um
tuberculoso, custando mui-
to a lcvantar-me c andar,
.•'.lizmentc, depois deto-

P9

"... Pattlo/hj (ArA.. — Bassa
àtnaubã o quiaquagesiuio amuver-
sarlo da- formatura do dr. Xavier
de TbJediJ.Vlirésidente «36 Tribunal
de Justiça.

Varias bomenagens estuo sendo
preparadas por esse motivo . fl.o
distineto magistrado, por seus ami-
gos, admiradores e collegas.

A's 8 horas da manhã, o arce-
bispo metropolitano, diri missa
em ac.So de graças na .egreja de
Santa Cecília. Depois de amanha,
haverá, íi noite, -no Club Cernia-
nia, uma sessão promovida pelos
advogados no Fórum desta capital,
em honra dó dr. Xavier de lole-
do. -Falará nessa oceasião, sau-
dando o lionienageodo em nome
dos manifestantes, o dr. João
Leite.

-iiSo.S.Co
i5-:9'3$l-'5

período de

224:82Ò$585
.029 ;;68$26j

_M_B___________-__-_____-__—-_—¦

IODOLINODEORH
iio.S<!6$:S7

Differença a ma;
' 0111 I')l(_

RIÍOUllJOllipRIA
tAnccaida.ão do di;t :
D2 1 a 27- • • •
En. egual periodo

ipascado. , . . •

ll!l
f.S;t)o:$oo3
•Mt.NAR

!S-8..-S-*SI
322 :840Í4--

r1t:7SC5055

'lititrudas; 5..77C saccas.
•Desde í": i.ou8.p;2 saccas.
.Saídas: 42.759 saccas.
Kxisteneia; _.«|S.<.O39 saccas.
rreço or io kilos* 5??oo.
Posição do mercado: calma.

I.pce Irmãos còmmuinlcatii , (_•¦-
-rot.içõea de café são as seguinte*-.!

Typos Tor 15 kilos

Si • - • -» - • I0$70.
4. ....... I0$40ll

•-.».-. 10S100
6.....'.-.. <i$8oo
7. . < • v * . 9S50"
a. . , »• . . . s$2oo
9. «.":- . . v. . S.900

(Hicjndnu dc madeira
BOj.i.v^TÍa' 

Ccr.1 doa C.rrcioi, para
h forneiímcnlo dc nu-.-ial, da 30.
íif 3 horas.

Inspectoria l-Vdcrat dc listradas,
miíra o fornecimento de 5 <ftrro3 intx*
tos de passageiros, . de passageiros
«lc segunda casse. 2 de correm e Ua-
fcagem, o vagões fechados para carga,
7 iil.cftbs para carga e 3 para anunaes,
.lia 5. no meio-dia. '.

Inspectoria Vedcral dc listrados,
jwra o fornecimento dc 5 locomotivas,
dia 5, ao nicio-ilia.

Forte de Copacaban',1, para n for-
mçcimeiito de' gencros alimentícios c
cdinbustivcis, dia -5, ao inoio-d.a.

Hospital Central (lo l',xercil... para
11 fornecimento de gencros nlirociiti-
eiõs u outros artigos, dia O, 119 10
-"'f'"'"5- „. ^'listrada dj -1'crro Rio Douro, para
<-, fornecimento -de t.000 toneladas «lc
carvão Cardiff, dia 7, ao mc.o-d.a,

'listrada de Ferro Central do Uva-
sil, para o 'fornecimento dc artigos di-
versos, dia n, no meio-dia.

listrada de Ferro Oeste (lc .Minas.
liara o fornecimento dc impressos, li-
vros e niatcriacs dc escriptorio, dia u,
" ' hora. _, , , _

listrada dc -Ferro Central (lo Ura-
Vil, para o fornecimento de sol.rcsa-
Icnlcs para couros, bitola dc um me-
tt... din .3. ao meio-dia.

'listrada dc Ferro dtapura a -Corum-
1iá, rara o fornecimento de lenha, dia
ij.l* á 1 hora. ....

listrada dc 'Ferro Oeste de Minas
li.-ir.-i o fornecimento de nlco.i lul.rifi-
<:.-iutc., estopa c graxa, dia >-!, ai 3
liorns. , , , ,_ .,

.listrada dc Ferro Central do Brasil,
para o íoriicichicnlo «lc 150.000 tono-
1,-i.las dc carvão americano; dia .3, ao
meio-dia* ¦¦' -.--.' „

listrada dc Ferro Tlaptira a Corum-
-.¦á, para o fornecimento de óleos. In-
I.rificautcs, eslopa c graxa, dia ..", a
1 hora. , ,,.listrada «Io Ferro Oeste, «lc Minas,
.pnra o fornecimento de diversos ma*
íeriacií, dia iC, no meio-dia.

UEUNIòIíS OF, cmmoiíES
Dezembro:

Fallcnclsi de Oliveira c Filho, d.
1... ás 2 horas.

Fallencia dc O. dc Souza i\ -
èi.i .15, á 1 liora.

íl«7illencia de Guil
iS. á 1 hora.

SsSd
$4.0

iASSUCAR
líntradas cm 25; 8.593 sacc
Desde i": 184.2G9 ditos.
'.S.iidas cm 25: 3.73. saccos,
Desde 1": 09.86a ditos.
.Hxistchcia cm 27, dc tarde;

fnecos.
Posição do mercado: firme,

COTAÇOF.S
nr.-*:ico crystal. « . •
Crestai amarcllo. . • •
Míiscavo •
ilranco. 31 -àorle * • •
Mascavo

ALGODÃO
Filtradas cm 25: não houve,
Desde 1": 2..0C2 fardos.
Sai-las cm 2;: 437 ditos.
Ilcsdc .": (.1.2*6 fardos.
ilixisicncia em 27, d -tardei

ditos.
1'usição do mercado: -firme.

COTAÇÕES
Sort.-.cs 30S000 n
Primeiras sortes . . 28:000 a

¦ S.np

$600
. .. il ?520,
$3So .400
$380 $590
?.|70 .500

14.C64

31$oòo
29Ç000

Preços correntes do Mer-
cado do Rio de Janeiro
ARR07. NACIONAL

E-.dliado
lispecial
llilo superior , •
Dito bom. . . "i

llilo «lo norte,
branco. . . * .

Dito rcçular. . .
Dito idem, do

Norte rojado.

5,-,$,-;oo a
_!-$,. 00 a
43$3oo a
38$_oo a

35$ono a
33.joo a

,1 t$('oo a
ARROZ liSTI.AXG.ill.U

ARtVll.a dc .a.
'Dilo dc a". .
Inglez. . . • ••ASSUCAR
Branco crystal .
Crystal, amarello
Mascavo ....
Branco. 3a sorlc.
Somcnos. , . • .
Masca vinho. . . .

ACUAS MI.M-IRAI-IS
Naciouaei :

Caxambu' (48 gfs.í
I.anihary (48 gfs.)
Cambuquira (48 g.)
S. I.ourcnço (4S

garrafas). . . .
Salularis (4S gfs...

lístrangeira. :
Vichy (50 garis.)
Perricr 150 garfs)
Dita (100 garrafas)
Seltcrs (24 garà.)
»'. Salgadas (48

garrafas). . . .
C. '.Moura (48 g

AGUAIU-l-INTü
Paraty ....
Angra ....
Campos. . . ,,-
Bahia.. . ¦ • ¦
ftlaçeió. • •'-,,'-
Aracaju'. * , •

6o$ooo
53$3oo
405700
41.700

40S000
36$;00

36$700

QI$-00

it.

PC

DO$00o
Não

33$ooo a 3(i',700
ha

$;8o a
$400 n
$.;Sn 11
5-Po a

Nua ha" 
170 a

$600
S.i 20
$40F
?59«

$500

s8.$opo "a

23$uoo n
i'_$uuo a

23$ooo a
23.Ç0Ò.0 a

,,S$ooo a

SÔSooÒ
7ÓÍ000

Nominal

28$0OO
2.1?000
2J-Í000

23$00O
24Ç000

58S0OO
5CS00O

U§000

.) 56Í000 a
..Sfuoo 11

Sf.$ooo
4S$000

1I0LS.V
Hontem, n Bolsa fiinccidnóü activa,

tendo sido rciiíizadó. regular íuiuicro
ile ncígocios cm apólices.

As apólices geraes, ns das O. do
Porto, as Populares, os Municipaes de
£ 20 c as Mineiras, ficaram sustou-
tadas; as do C. do Thesouro, as i.\lu-
nicipaes dc 190Ú, as,dc 19.4, as accuçs
do Banco do Brasil, as das Docas da
Bahia, os das Loterias, r.s das Terras

s dar. Minas S. Jcro.iymo, tnaiiti
das
.fracas.

Car

CA5IB10
Il.nilcin, este mercado abriu estável,

com os bancoa sacando a n 2;i,p(]..
i- i-.u neguida a 11 27I32 c 11 7IS ti.
,¦ conuirando t.s letras de cobertura,
respectivamente, a 1.31I.1-' c .2 d.

í. Banco do Brasil affixou. para os
vales o.iro. n taxa dc 1 i 45Í<_*t- — ¦.

O mercado fechou estável, viso*
iratulü, para o fornecimento ide cam-
hiacs. as taxas de ..2,-1..-- c ..7IS1I.
. p;>':.-i o acquisicão do papel par-
liãilaf. a «le 11 ;u!,i-'d.

O* negócios do dia foram dc pouca
monta.

Foi-iun affixadas nas lahellaS i.os
l.i .111 cos:

0]iõliccs de Ci

VENDAS
6, a. .
'2,'3,'s,'

ÁLCOOL
30 gráos. , , -,
38 t"-'-s. . . .
¦""alfafa ' '

Na.
listratictetra; • 1

AZI-lTli
Peiialva. lata .
l'urt, lata de
litros

Portuguez. lata.
France*-*. lata de

litro. . . . .
francez, lata. .

t65$õoo <_ i;o$fioo
155S00Ò a >-o$ooo
i45$obo a Í5Ò5Ó00
i--5$o(jo ;i i5u$ooo
i.(5$ooo a isoçoop
i;j5$oòo a 15ÒÇ0.Ò0

480 litro.

3.|oíóób 3 23O$00O
2,-;o$t_oo a, ctio?ooo
2.0$000 a 270?Ü00

6o$ooo
CjJüoq

..(,
28S500 n

2(i?oc.o a
¦ 3$ÒÒÒ

6j$ooo
6.|?ouü

3?ooo

30$nno
3-5000

3*$ooo
í.ioo

Por 100 kiloj

Applici
íle.raes dc 200$,
Ditas idem, i, a
•Ditas de 1 :ooo$,
Ditas idem, i. 1

.2, 2. 4. 6. .8. a.
Dilas idc.il, 4, a. .
Ditas idem, 2, tt. .

>S. JtiUickics- 2, a. •
Õ. do Porto; 5, -¦•
(.'. .le li. dc Ferro,
Ditas idem, 1, r*

o, :o, ir, iti. iS.

'li. Ferro,

7*lo$iioo
73o$ooo
8i3$000

S15S000
Si.GSòoò
8i;$ooo
8oo$obÒ
ç}.{'**$dòo
804$000

/Í_$j_oo a .jS$oòo
-Nominal

$230

Nominal

«Ia Baixada, io.
do Tli.o-Otifo, <le 200$, i;

Sp5$.oôo
800S000

83?:

A go dias:
Londres. .... n i,,|.Ce ti 27!..--
Iliuiiburgo ..-.-. $750 S760
IV.ris.  ,734'ji Í737

A' vista .
Londres. , v . v 11 OtG a .1 21I..2
Piuis. ...... -. S741 S751
lliimburgo .- .- ¦«• . S755 $705.
h.ili.i ....... SCíS $704
PoríüsSil .,'¦•.-. 2S70'. .1 2$8.|o
Xov.i Vork. ... <S.UO 4_.T-9
.Mnulevidto l?6o? 4?7"S
llnr.nanli.-i .... S80* Sgiu
lltionos Aires. . . .S020 11 i$030
Suissu  SS45 |8..o
Vales do café. . . 'S/43 5747
Vales ouro. . . ..',-_ -r =?.'-0-"

O; soberanos foram cotado.** a 21$
c 225050 ficando com compradores a

Dilas dc 1:000$, 1, -, a. ._ .
Dilas idein, i, '. 3, ... 5, a.
iMililieipaes de £ ao, iiiort.,

100, 5, 
Dilas de i«)oC, port., 53, a.
Dilas du 1014. port.. >c. a.
Lins dc lucilo Horizonte,

iuC. 
.11. dc Minas Gerais dc
A ¦¦¦"?• 2, a.
T-iia? de iíoooç, t, .1, .io, ti.
.11. do Kio (4 "1"L (i. it-,

Dilas idein, io, o.. . ,
Bancos :

I...voura,j( io, n. . . .
Commercio, _., f.o_t a. .
llrasil, 4. a .... '.

Ocbottures :
Propácanda, Universal.

VENDA POR 
'

5 apólices Rêraes de i

SojpSóoÉi**
8045000
8o5?ooo

3-o?"oo
.i03$õbo
183?000

150.000

705$00o
8ip$00o

S__óoo
83Ç500

T.(7$()00
I72$000
20 l$OOD

ti íoSÇopo
AI,\AR\'
ooí, a. SiGS

Caixa de Conversão
FOKTO & O.

São quem melhor ,-iglo pagam. KIO DRANCO, 40.

I*RAS DO THESOURO
2.$ e vededores a 2.$.no. .

As letras papel for.-.m negociadas de
- c 6 ror cento, ficando com.ven-
dedores, eonfornu. a data dc emissão,
aos extremos dc .1 c 5 no." ccnlo. c
compradores nos de 4 a 6 nor cento.- ;

VINTO, LOPES & C.
Rua Marechal Floriano, . i"4.

Commissarios de c.ifií, manteiga c
creacs.

CAPE'
StOViSFENTO DO MERCADO

Kiloi Saccas
Ixistcncia cn. 24,

dc larde .... 350.20.
Kntradas ciu 23 •

Fi Central.
P, r.copoldina

abotagem . . •

iTín.radas om -f
I. P, Central. .

73.asa
330*300

r.9'7

Tolal.
Imbarqu

Prata

Existência em 26,

8...-8
,1-4'6

9Z3 -12.(157

tarde 346*416

OFFKRTAS
Pcitd.Apólices

Geraes de 1:000$,
O. «Io Porto. . .
('. «k- li. dc l-'crro
C. do Tliesouro .
S. da Baixada . .
Provisórias. . . .
IÍ. do Rio (4 "I")
Li. do Uio, de 500?,
nom

Dito «Io M. Geraes
ilil;_. do 11. Santo
Mr.nici.i. de ioo<j.
Ditas nom. . . .
Dilas 1914, port.
Ditas, nom. , . .
Dito «lc 1904. . , —
Ditas íoi!. T>o*.t. —
Ditas da llaíré. . i:o3c,$oou
Dilas dc Bello Ho.

rizoiii-,

8_p$6oõ
q.-joSooò
804Sooo
806S090
Si 05000

S,;?íoo

i_4$0(.o

33O5OOO

Hancos:
Comcaireial. v ¦
Brasil; ....
iÃvoúra. . • t
Nacional. * ¦ •¦
.Mercanlii . . ¦
Commercio. . .

C. de Seguros:
Brasi!
Minerva, . . .
Garantia. . . •
Integridade. • •
Vari-gista--. . .
Confiança * . .

listradas de Fit*\r, S. JeronymoNoroeste. .-..-,'..
Goyaz
Rcilc Mineira.. .
Xortc do UraS-1.
I. Botânico . .

C. de Tecido9:
Cor. Industrial .
P. Industrial .
SI Felix. . . .
Alliança. .. • •
Corcovado.' . .
Pctròpottrai—* -.-
Cwrioca. •, * . •
America Tabrü.
Maj;cen.*c- * . .
Cometa. , . .
Tüuca ....
Iml, dc Vttlcnça.

('. Diversas:
Doear. d.i Balii.i.
ü. dc Santos, noi
'Ditas ao port. >

i7S$ooc
210$00d
•1;-.0$000

177$000

39S000
.jaÇoop

Comp.
S: C$000
043S000
802SÒ00
8ú5?ooo
800SOOO
8Ô2SÕÒO
S.i$ooo

42fi_000
Sio?000
695$ooo
I03$opp
192S0Ò0
3i8$ooo

183S000
iE_?5oo

i;o$ooo
2038000
I40Ê0O0
i75$ooo
207$000
i;'j$ooo

35$ooo

AI.PISTA
Nãcipiial. . $ . . 5S$aoo n
listratigeir,.. ¦ » \ CóSóòa õ.

ALGODÃO
Sertões. , . • . 3o$dqb a
Primeira sorte • • 28S0Õ0 n

P.lllil!
Claro (280 lilitas).
Escuro, ideai.
.BATATAS

JNactonal, por kilo
BÜRRACItA

Maiighlieirà, con*
forme a qúalidã-
de, por is hs. ,
UACALMAO

IVi.vilim, • « •' 1
Gaspc .-
Noruega; .«•__*
'Iiscossin • • • .

P.ANllA
Banlia de Porto

Alegre, lata «Ie s
kilos

Dita, idem, lata
20 kilos. . * .

Díta da í.a_:unn,
laia grande. .

Dita de Itajahv,
lata dc 2 ks. . <n?200

Dita idemi lata
Brande fióÇooo

Dita -de iMiiias,
laia de 2 !;s. . r.$úoo

Dita,, idem, lata
grande 6_$ooõ

CAKN.i SECCA
Rio da Prata :

Paios c nin.ua
Mantas.. . .

Riq Grande :
Puras niSintas. . •
..lautas. . . . •

Malta Grosso :
Patos e manias. .* 1
S. Paulo, Minas c

Rio* ... . . .
CARNE: DI.. PORCO

D.) Paraná e San*
ta Catliarina. . .

Dita dt> U. Grande
CIMENTO

Deva. .....
Cathcdr.il
líandeira Sueca •
Rc:
Alpha
Pyramidc. . . .
Whitc & Brothers

6o$ooo
C,*$obo

31 $00o
29SÒÓ6

Í.C|)C.clicr, lata
Modesto (ialone,
L. Brum. . . . •
De Minas .. . . .

MILHO
Amarcllo d aterra.
iDtto branco, idem!
Dilo da terra, mlx-

MADEIRA ]
Americana, nc. < •
Kesina, duzia. .¦ .
Sponoc, dúzia'; . .
Sueco, branco, o
Dita, vermelha .

1'Ínlio do Paraná
Ia qualidade , , .
_a finalidade , * .
Taboa -

OLEO
Dc linha.a. lata. ,
Dito. barril. . . .

PHOSPHOROS
Olho
rtrilhante
Pinheiro.. . , . •
Ypirangi. t > -* -
•i'radc. • •- t • •
Mimosa .••'••
Raio X, . • • 1
Ilrasü, . . • • 1

Uc cera:
Ollio. . . 

'. t -,
Ypiranf-a. _«,-•.
Raio 

QUEIJOS
Do Minas. ,'-. 11

SABÃO

3$_oo a 3$6oo ]Não ha
3$ooo
3$2oo a

rpSooo a
11$300 a

3$8oo
3.600

I_$000
1_^UU0

i?**yoo a £>?7P_

$420 a $420
i53$opp a 133S000

$050
i$ooo a
i$ouo a

73$00o a
«j.,$ooü a

$(15"
iÇooo
I.UOO

75$0OO
O 3 Sooo'$220

Mm
Em

_; tijolos.
o barras.

Olcina virgem, em
tijolos. «1 kilos. .

01o.ua e urgem; en.
cm tijolos penue-
nos,, .1 kilos . .

Olcina c virgem,
cn. tijolos n. .. 3
kilos . ". .,,. .

Especial, cm tijolos.
4 kilos .....

Especial, cm 'tijolos.
3 kilos ....

lispecial .idem, n
1. 2 kilos. * •

iisncclal dc peso. ?
Virgem de peso. •
Virgem superior. •

VINHO
IÜo Grande . ? .
Cnllnrc-, tinto, cn-

porior. . . . .
Dito, Ihfcrior. . .
Virgem do Torlo .
Verde portuguez. .
Lisboa, tinto. . .
Dito. branco, 14

gráos ......
Figueira, tinto. . ,
Hespánliol, tinto". •
Dito branco. . . .
Vermoulii. Cinzauo
Portuguez . . . .
Francez, cai:-.* . ¦

SAL.
Mossòró. • y v _¦
Cabo Frio. , ,; -,;

VINAGRE

i$4oo a
.$050

5o$ooo
So$ooo

40$ooo
,'i)?00O
40$000
«Í_$ooo
485000
47J000

6t$ooo
62$000
Ci$ooo

$900 a

Kilo
$700 a
.7:0 a

Poi caixa

2$3. o

3$200

$7.-0
$720

.?;Co a

i$2tn a

3$.oo a

2$loo a

i$Coo

3$ò'o

i$76o

I$240

<3$.oo

2$400

i$6oo

5730
$540
$020

Kilo
$730 a
S540 a
$ó--o a

Pipa
I45$00,p íi i"ó$úoo

S_o$oõa a sfíoJooo
4303000 a 48o|ooo
4*6o$boò a 5..05000
4_o$ono a 540Ç000

ISãú ha

«,.o$ono a 5_o$ooo
7oo$ooo a 8o$ooo

Não ha
4,o$ooo a soo$ooo

,148000 a ,",6$ooo
34$ooo a
42.000 a

mar OUode Bacill.riu.me
receitaram o poderosíssimo
fortificante " I0D0I.IN0
DK ORiH", com o qual re-
cnperei "rapidameiitc a s
forças c a saude, conti-
nuatido o uso desse reme-
dio, desívriparcccu o meu
estado de fraqueza c sou
hoje muilo mais forte e
sadio do que antes da
doença.

•Kio de Janeiro. 14 de
março dc 1911.

Annibal Freire Brochado.

Vendc-sc cm loilas as
drogarias e pharmacias.

Agente?: Silva Comes
& C—ií. 'S. (Pedro 40—'Rio

EM J..OAREHV

Aobrintoriedaile do ensino
Jqçarèhy.. -7 (A. A.) — A «po-

piÃtwVloí!_lf'W_íb(^^i!jim «nani-
fest»J agrado o proj'èctlo'.:_o verea-
dor. .-"Antônio- Jordão - Mercadante,
regulando aqui; a .,0briga.orietjare
do ensirio. í'__ _¦__, __ ¦

EM BUENOS AIRES

Chuvas abundantes
Buenos Aires, 27 (A. A.) -r-

Desde hontem, -voltaram a cair
aqui, abundantes chuvas.

O astrônomo sr, Martin Oili
anntmcia forte calor e repetidas
chuvas até o dia 2 de dezembro
próximo. ;-

AVISOS
— Esta rcnirtição cx-

pelos s.guintes paque*

MA1U-IMA9
VAPORES ESPERADOS^

Rio da Prata, "Demorara". . . .
•Porlos do norte, "Piraugy,'. . .
.Portos do norte, "Mossoro . . >

DEZlvM BRO :
Rio da Prata "Amazon ..-.•.
Portos do Sul *\Sírio.¦. .(» • •
Portos tio norlc, "Olinda . . .
Ainslcrdain o escs., _/celandia .
Vigo e ces., "P. de Salurstcgin"
Rio «Ia Prata. '-Verdi". . . . .
Inglaterra e escs.. "Oronsi . . .
Portos do norte, "Servido Dou-
rado" ;.,'•••

Inglaterra e escs., "Descado. . .
Inglaterra e escs., "Narro'. . .
Nova York e escs., ('Vestr*I- . * *

$3:0

_$ooo

4$ooo a
3$8oo a

;;6$ooo
44$ooo

4S500
4$Joo

c 6:
pa-

c 6,
pa-

>o a ._jo?o6o

.ia a o_?4oo

loo a S3$8oo.

30 cí 9_?*loo

00 a 9t$joo

?8$ooo

72$obd

Não Iu
i$24o a

1$. |0
.$1401

1$.)Ü*0

,i$300:
i$4p0

i$300

i$j6o

iSr.o
$,0o

320?noo
5_;$ooo

2tn$ooo 2*Í0$(í00'_ So$ooo

sS5ooo
30SÒÒ0
30S000
34$ooo
145ooo

Í50$òop
•1 ;p$obo

(Í0$000
iSo$ouu

27$000

2.|$000
33$000
I _t?000
I73ÍOOO

I43?°oo

IC2S000
I.JO$000

J705000 —

i7f,$ooo —
— 305$Oop

30Ç0ÓP ¦—¦
iroSooo
100S000
3|0$000

r ;,?r. o o

40o$ooo
..6r-$ooo

iSoSopO
40PÇ060

e|?0(.r.
470SOOO
470$000

Rcl. ão «Li» vaporci e
Porio (110 trecho

vembro dc loió, á;

uc

CÃES 
"dc^Fõrtõ
embarca ções que « nchavarr. olrdcadoi
entregue á Çompagnit. du Porl) .11
10 horas da __________¦

EMBARCAÇÃO

CtASi»

CBSCT.VAÇoS,

s-oirí

F. Carvaa l • ••¦
1 Vapor,.

3 IVapor..
.--7 l-Chatás,,
.(—S |V,if.or..

Americano

6—7 |\'.-ipo:-..
I Cimas.

P-.t IChal
Chatas

\'..ior.
Va;-vv.

T. 11
.. 

V. ;.; [Vapor.
:; 

IÍ-S Clintas.

,- ;
.S 'Chatas

. M.ui

.IXaeio.iac.i
..lltiglc* . .

J Nacional .
.IXacionac-l

.'. .IKacionaes
.. .(Nacionaes
...1

. ..(Nacional •

.,.] Nacional .

!Nacional .

tXacionaes

...!. . . .
... .|Nacionaes

|"Oscar Frcdrik'
(Diversas 1

, "Sócrates"

, |:'K'Í'a-.ilo".'.'.'.
, Diversas

1 Diversa»....
]Diversas....
l" Progresso*
("Carangola .

de o
ivel.
pelo nrm. ^

louan"

1
.IVago.

; IDesc.
I bus'. Serv.

,-i IVago
C|r. do "Gnaiará
Pese. dí gen.

tabell.i II.
Exp. dc mangánc».

,.|C|c. di.' v. vapores
.IVago.
.lCabotagem.

. (Cal iotagc.li.
.'Vago.
.jVsigo.
.IDesc. «Is trliio.

Ja

go...IV
..'(1

1 vc.r
..Vago
...IDcse;
.-iVagr-

"Tunesho-

de haíagem.

CIIAMPACXM
Franceza. . . .
Portuguez... , ,

COUROS

Sola "Pclefas" . .
S o l.i .V i ncira ,v conimitm". . . .
Sola "fí. Panlb"',

com.num. . . .
S a 111 n Catliarina,

de ."
Segunda e baixa .
Carreiro (o meio)
tV.an._dns, inferior

até (cada 11111).
Alauada dc Cam-

nos (cada uni) ,
CHA"

Verde. . . .- -,- .-
Preto. ......

CACAO
Bahia . . . . . .-
Pará .-
Peruambuco , , ,

CIv-OLAS

i$Pco a
Sooo a

Por barrica
:i$.io. —

Nfio ha
23$000

— 23S000
_0$000 —
23$00o —«
2_Í00O — •

Por caixa

I00$0O0 .1 2105000
i_;?ouo a i3S?ooo

35000 a
¦ kilo

_-?-.

Branco*. . (
Tinto. . .
. VELA?

Grandes, 'do
caixa dc 25
cotos. . . .

Pcquêitaá; de 5
caixa <l. 25
cotes

Fragata dc .. cai-
xa de 20 pacotes

I.ocomotoras do ít,
e. de 30 pacotes

Carro, caixa de 30
pacotes

Carro "Brasileira,
caixa <U 30 pa-
coles 

Domestica- caixa dc
25 pacotes . . .

t,»icni«o toras ''lira-
fileira?, de 6, c,
(lc 20 plICOtCS , .

Condor, c. dc 25
pacote-

Brasileira, caixa de
25 uacotos . . .

Brasileira cm lata,
i2 latas. . . .

Paulista, caixa dc
23 pacotes . , ,

Vpiranga. idem. ,
Colombo, idem . .
Colombo 2 idem. .

DIVERSOS
Agua-raz, por kilo
Amendoim em caa-

ca, por kib>(. .
Alcatrão, por líilo .
Ongica, por 100
kilos

Fubá dc milho. 100
kilos

Farello de trigo,
por ioo kilos. .

G.-izolina. por caixa
Goitcbra, por caixa
Kcrozctic, por caixa
Pinu-ula da índia,

kilo. • • • .•
Limínas* do Rio

Grande, uma,
r.adrillios. por mi-
lbeiro

Multe em foi!.... por
kilo

Folvillir-, roo kilos
Passas, por caixa .
Presuntos, por libro
Telhas, por .nilheiro
Toucinho, por kÍ'o
Tapióca nacional)

por ioo kilos. .
T."nioç6_, por too
kilos

Viea.-. do aço, por
kilo. . . . . ,

Por pipa
330SÕOO a 3569000
3305000 a 3505000

i,l$7oo a !4$?oo

VAPORES A SAIR
Rícifc c esc-:., "Sargento -Albu-

querque". . . . ...... .
Rio da Prata. "Mantiqticua . .
Laguna c cses.. "iMyriuck . . .
Inglaterra e cses., "Demorara , .
Pelotas e escs., "-Itaiuiba . . .
Recüc c escs., "Itapura". ......
¦Rio da Praia, "Oscar l-rcdrieli'.
Portos do Norte, "Ceará". . . .

Aracaju' c escs., "Itajacy '. .
S. Fiilcüis e escs, "Carangola'.
Portos «In sul, "itapuca". . . :.-

Dezembro :
Inglaterra c cses., ".\ma20u", , ,
Santos, "S. Paulo . , . •.... .
Santos, "Mo.sorú". ,,.•••
Santos, "Piraugy" :. .
Recife o cses., "Itassiiet.". , .- .
¦Portos «lo sul. "l.ajubá". ....
Portos do sul. "ilapoan". . . .
Pernambuco. "Araguary'' . .. .
Amarração e escs. "Fyrincus". .
Rio da Traia, "71cclandi'.i". . .
Rio da Prata, "1\ de Satrusle*
gui'

Nat.al c escs., "Ttanba". .-t. ¦ •
Nova Vork c escs., "Verdi". . .
Ctiravellas c escs.. "Arasstiahy".
«•Portos -do norte, ,l llrasil'', , . .
GiHáò c ^cícs., "Oronsa". . , . .
iMónlcvidéo e cses;. "Sirlo". t •

3STA ARGENTINA

Um grnntlo |(ncendÍ'o em
Curilobn

Buenos Aires, 27 (A". A.) —
Cflínuitinicáiii de Cordoba une tim
incêndio destruiu ali, esta inailrii-
gada, u siicctirsal da casa Oath y
Chaves, desta capital.

O fogo ameaça propagar-se nos
predios visinhos, «-.pezar dos grau-
des esforços empregados pelo Cor-
po de Bombeiros para domiiial-o.

Os prejuízos são avultadUsiuios.

Massa de Tomate-- _£.
a da Companhia Manufactora de
Conservas Alimentícias;

 .11«- » - •

3ÍA nOIiIVIA

liiniigiipneão do «ma nova
vla-fcrrca

I,a Pas, 2-, (A. A.) — 0 pre-
sidentè da Republica inaugurou,
hontem os trabalhos de constm-
cção dal estrada dc ferro entre IV
tosi e Sticrc.

«-««-¦«»-¦ ¦
Que... qilizer ler sempre as itl-

tímas novidades 6 só ua ca-a ílraz
tiniria, agente geral da ATIíAN
TlUA.
.8, RUA COXÇALVES DIAS,78

TÜritrc Ouvidor, ç Rosário

NA At.FAXDEGA

O leilão de hoje
Nos armazéns 3, 4 e 5 do Cães

do Porto .haverá, -hoje, leilão. dc
mercadorias caídas cm co.iiniisso,
havendo enlrc outras: agua mi-
neral " Perricr", caramcllps, 44.000
meias garrafas vasias, .papel cm
bobinas, eimenlo em pó e 23 bar-
ricas coai tintas (produclo chimico
não classificado).

¦•*_¦

CORREIO
jpedirá mulas
ie« :
Hoje. , .il/onlí«fiieii'tt. para Paranaguá, Auto-

nina. S, Francisco c Rio ria Prata,
TC-ebciulo impressos ntú ao meio-dia,

cartas pa.a o interior até .14 12 i|_ da
tarde, idem com porte duplo e para o
exterior até á 1 e objcclos para re-
gistrar otc ás 11 da manhã.

Rachittn, para Bahia, '1'iindade e
Nova Vork, recebendo impressos ate
hs 8 horas («\a manhã, cartas para o
rntaiior até ás 8 1.3, idem com porte
duplo e cartas para o exterior ale aa
q horas. '

Mayrhick, para Dois Rios, Angra,
raraly, porlos i!c S. Taulo. Paraná
t- Florianópolis, recebendo impressos

até ás 5 horas da tarde, «irias pura
o interior ate ás 5 .U, idem co...
porte duplo tité ás 6 c objcclos para
registrar ate ás 4. .Itapura, para Victoria. Bahia, -lia-
c-ció c Recife, recebendo impressos
até ás s horas da manhã, cartas j-ara
o interior até. áj 5. .|-\ idem com
porte 'duplo até ás ti. .

Itaitllba, para Santos. Par-ina, Ho-
riáriopblts, lmbiatuba c Uio Grande do
Sul; recebendo impressos até ás 4 1*°*
ras da manhã, cartas ipara o ialcnpr

ut«S ás 41I2, idem eom porte duplo
até ás 5. _.. Oscar Frednelí, para 'Santos e R.p
da Prata, recebendo impressos ate. a
i hora da' tarde, cartas para o in-
terior até á t i|2, idem com porte
duplo c para o exterior alé ás 2. e
objectos para registrar até 30 nioio-

Sargento Albuquerque, para Recife,
recebendo impressos até ao .inc.o-dia.
cartas para o interior até as 12.1l;

da tarde, idem com uotre duplo ate a
. o objectos para registrar ate as i-i
da manhã. . _, ,Demerara. para .Europa, .via Lisboa,
roccbcnilo impressos até as .1 horas
ila tarde, cartas nara o exterior, ate
ás 5 c objecto. nara registrar ale- as
3 uor-c-..

Amanha: -, ....
I.iíicr, para Santos c R.o da Traia,

recebendo impressos até á_ 7 horas «Ja
mar.hã, certas .para o interior ate as
71I2, idem com norte duplo e para o
exterior até ás 8 e objectos para rc-
gistrar alé ás 7 da noite dc l.ojc.__

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça-
Quando precisardes de quinina, usao

as pilulas do

Laxativo Bromo-.-inina
o qual oiiercce todas os vantagens

daquella, som os seus incon- .
venleutes* Basta uma prova I A assi-

Biiaturà dc E. W.. GROVE
em tndos os vidros-«*_-.

•¦,50o o.íoo

2*$.100 22$Ò00

22$,100 22$300

.5$.00 16$.00

30.it.pO

2s?:«>o

a 20Í.00

a :.$300

2ÍS0. a

.-..oor, a
r560o a

i_$ooo a

i6$ooò a

c3$ooo a

."$200
2SS00

.'9$õoo

30*^006

30*000

Kilo
o?npo a i_$ooO
9S600 a i-$úoo

Kilo
' Não ha

rvão ha
Não ha

Cento
Rio Grande.

ERVILHAS
-sacíonaes .... Koininaes
Ditas estrangeiras. i,:oSooo a 1.1

, FARINHA DE MANDIOCA
Dc Porto Alegre:

-ispcçiat . . * * • 33$ 100 a•Peneirada , . ¦ * 28*900 a
Fina, ,»¦.*, 3-f$soo a
Grossa . . . * K5o lia

Di. Laguna:
Grossa 2o£Sòo a 21$.oc

FARINHA DE TRIGO
(Por. saccos dc 44 kilos, preços li

qui dos)
Moinho Inglez

TJuda Nacional . . i.ií.-on a
N'ãcÍonal 2;S?uo a
r.rnsilcir.-i 2.'?000 «1

Moinho Fluminense
ríspecia!; ... * 23S000 n
S. Leopoldo. . * 229500 a
O. 2.'.oo:i a

M°inho Sinta Crus
Pcrcla 235000 a
Santa Cf.uz, . • 225500 n
iPaulicea. . . • 1 22S000 a

FEIJÃO
Preto roo

Dc Porto Alegre . r.iS.ion
pito idem da terra **3$300

j.Soo

3 6$ooo
SaSSOO
315500

- .$.'.0(1
22Í800
2.-S300

23,300

2,',S:oo

Sanla'*!

div.

Pito idem, dc
ta Calharina

Dito manteiga.
Dito de còrc:.
Dito, branco.

trangeira. . . .
Dilo mtifoüritio. ¦
Dito amendoim. •
Dito branco, iderru
Iiito vermctíiOiidem
Dito cnxútrc. , .
Dilo. -fradinho.idem

FUMO
I-11:110 em corda
Kio Novo:

E

3$3oa a
3$3po o
j$3oü a

GoSocõ a
30$õoo a
30$PÒ0 A
...iS.loo a
ibíüt-o a
37$2Òo a
C.í$00o a

kilos
. 10$000

265.00

25.600
41S700
30S000

. *-5->P->.
3.1$t.i>p
33«oo
.1-S700
20$O0O
3«.$.ico
i'.-?.-oo

Minas:
Regular.

Su! <!,
Segunda",
Primeira, . .
Terceira . .

Goyan.:
«Cspeeial. . *
Regular . .

FUMO l'.M
Do Rio Gr;

:\ amarcllo.
2». idem. .
i" cotnmum*• ide-n. . .

FRUTAS
Prra». eai*a

Por
t"Coú a
.Í--0-. a

."ooo a
iS?oo a

$6oô a

kilo

ro:
lidM

,HA

:,1 3

i$3P0

if:oo
is*,oo

.Soo
2Í--00
l?0-i)

i$350
iSi =fi
iSjõo
1*.C0

* -y^oo -*,

24?700

335000, a

33$ooo a

37$000 a

2._:oo a
2-$.íoo a
27Ç000 a
-¦j^roo a

I$.]00

3S$opn ri
1Ç200

go$obo a

io$ooo a

7$ (00 .1
.7?éjo n
4S|«jro a
11S1.0 a

s$5Òp a

*.-l$700

33$ooo

335000

37$ooo

2.|$2(.0
iüSsoo
_;7Sooo
.35.-00

40.000

335300

1S...100

7S7OO
18$ooo

5ÜS000'. 
.?ó«IO

_$700

EM HAX1A CATIIARlXA

A ronstnicijíío (lc um gvii.o
escolar

Florianópolis, -6 -- (A. A.) .—
Foi nlie.rta concorrência publica
para a construcção dc v.m grupo
escolar cm í>. Francisco.

¦ _-**_.¦» «f_p _» —¦

«Ia
de
da

l$.:oo >1 : .000

J3b$ooo a 330$opb

S-,Co

5íí$ooo
iS$ooo

$.(oo a
,14$ oo o A
iSSooo a
3?200 -—

330S000 a 330$ooo
5900 a J5...0

íJÒiJPÕO

3JÍ3-0

-330

m?Sm-——m *-w-_W-t*r«*f_-i__i"" -^ IDEAL
Moreis a prestações

Iff jt S. José
| 1 ^tF. VEIGA & C|
'¦ i7-*fci?-*.-y.*';---KfI'r?'t h

J10V1MIÍXTO Ol-ERARIO

Viiião Vrotcctoi-a «los
Catraoiros

Terá loprar i.r..ie, ás 7 'horas
¦noile, a nsseiiililéa geral, afim
tralar de interesses urgentes
classe.
lrniãi) OiicpHi-iíi (Io lEngPtiIio

«lo Dentro
IRcaliza-sc -lioie, ás 7 Iioras da

noite, uma reunião da administra-
cão, nn sede social, .1 rua ür. Ma-
noel Victorino 11. 23.

O.ioiwios Cigarrei ros
Haverá hoje, ás . horas ila noi-

te, ú rua da Paraíiybá -n, 7, tnr.a
reunião preparatória da classe,
para tralar de assümptos urgentes.

Viiião Brnsilcirti
'Realiza-se amanhã, ás 7 horas

da noite, «na sede social, á rua do
Rosário n. it.-, sobrado, uma re-
união «los sócios.

-Ceulro I{. Progresso tlc
1). Clnni

e boje, ás 7 horas (lã
reunião da directòria.

•IJft,
noile,

ctua-f
¦tuna

H.M FLORIANÓPOLIS
i—; _¦__¦¦¦___•

A íesla cm lieneflcio do
Ocnlvo Cívico

Florianópolis. 26 — (A, A.) —
'Peve f-rai.de ,-briUio a festa reali-
zada ante-hontem. no Centro Civi-
co, «vendo muito appljjjiididá a con-
ferencia ícita pe]o dr. Ulysses
-Costa sobre "A jiiocidade peran-
te n pátria." ". ,

Falou (ambem o deputado José
BoiiCT.x e .rceitairlam versos os srs.
Jóe Colhço, João dc Assis c João
Crespo, todos -ímiilt» applaiididos.

A -festa, que era. cm beneficio
do -Iludido iCentro, teve se.ecta
concorrência, comparecendo o co-
rouel Felippe -Scb.uidt, governador
do listado.~ 

A GRIPPE
K* debeiiada promptamente com as

ivastithas de

Laxativo Bromo-Quinina
- DE -

E. W. GROVE
como affirmam todos os (clínicos, e

age c.onio preventivo

LOTERIAS
CAPITAL

Ilesnmo dos prêmios do plano
n. 333reali8ada om 27 novem*
bro «le 1916.
PRÊMIOS DE 10:0003 A 5001000
•52511 vend. Capital 16:0001.000
17897 2:000*000
ÍS3H 2:O0OSH0O
55*88 1:0008000
115908 1:000.000
1-W57 1:0008000
4.102 -C.S00O
115919..;;.....,..... 50(iS000
26435 500S000
5S-.31 5OOS300

PRÊMIOS DE 200*000
54521 59973 5S130 13003 31112

20720 30285 34355 34196
40148 50649 33060 51648
3973 5Í601 5999

PRÊMIOS DE 1005000
10858 48763 35106 34S87
4499 41045 45579 56161

Ü9305 4625 43581 47715
20584 32800 26777 49411
22380 30257 3053 23451
33S36 11038 43801 18123

12009
47678

42509
10931
43843
50314
34011

APPROXIMAÇOES
42510 e 42512 " 200^000
17S96 e 17898  100.000
4S313 e 48315  1005000

DliZENAS
42511 a 42520 6OS000
18891 a 17900 .10-000
48311 a 48320 3OS0OO

CENTENAS
42501 a 42G00 20.000
17801 a 17900 S5000
4S301 a 48500 8SO0O

Todos os números terminados
em 11 tôm 4S000

Todos os nnmeros terminados
em 1 tôm 2g exoeptuando-se os
terminados em 11.

. O fisca! do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O direcror-assistente, dr. Auto-
nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente,

O . director-presidente, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
ria.

DKOLABAdlO UARA UMA
EXPIilOAÍiO POSITIVA

O Minas Geraes de hoje, numa
de suas locaes, diz que o iliustre
delegado '-auxiliar, dr„ Vicirç. Bra _
ga, após diversas, diligencieis, ;.ott--
seguiu « descoberta dc itrha (ina-
drilha de ladrões que aqui se ide-'
dicava ao roubo de canos de. ebum-
bo e outros materiaes avaliados
em quantidade superior a 450 •¦•-
los, cm deposito na minha casa
comniercial e de outros, e que,
além dos autores de taes roubos,
estão sendo processados eu c os
comnierciantcs nomeados na dita
notícia.

O facto, por ser de gravidade,
envolvendo o incu nome com os
larápios colhidos na malha da po-
licia, merece, dc tuiivha parte, uma
formal contestação, a par de um
protesto, pois que não sei quaes
os fundamentos daquella.autorida-
de para achar-me envolvido num
caso que de todo desconheço.

Em meu estabelecimento indus-
trial, talvez o mais antigo desta
capital, •merecendo sempre o con-
ceito de todas as autoridades e do
eonunercio daqui -c de.fora, eu
sempre comprei, como ainda com-
pro, ferros velhos para fundição,
chumbo velho em pedaços, saccos
vasias para mantimentos, garrafas
vasias, caixões, barris vasios, etç.
e todas essas transacçoes são foi-
tas ás claras, commcrcialhientc,
sem intuitos de lesar a quem quer
que seja e muito menos como se
fora eu. para tal, niancomniunailo
com. ladrões ou chantagistas e nem
tão pouco, por aquelles materiaes,
tenho pago preços maiores ou me-
nores que 05 estabelecidos para a
sua acquisição,

Não sei por que o sr. delegado
auxiliar achou de cnvolvcr-ine em
seu inquérito que merece louvo-
rca, isentando Bello Horizonte de
mais uma quadrilha perigosa de
meliantes.

Pela compra de ferro, chunrbo e
metaes velhos, possuo recibos em
meu poder dos sr. Cyro Nunes,
morador á avenida do Commercio
n, 546, não os exigindo de 011'ros
vendedores por serem br.slante co
tihecidos e também por te-em sido
as compras por mim feilas de pc-
quena quantidade em mãos de dt-
versas pessoas que, ao o.Ecreccrem
o produeto, «ão trazem as suas
credenciaes de larápios e o ven-
ileni .1 preços communs, sem q.te
sc tornem suspeitas como taes.-

Fora eu algum Sclicrlok e cer-
tamente recambiaria para a poli-
cia todos os iiuliiiduos que ao meu
estabelecimento viessem vender
chumbo, ferro e metaes velhos
roubados em diversos pontos.

•Por oceasião do summario e se
o nieu nome não fôr retirado «lo
inquérito e investigações da dis-
linda autoridade, comparecerei
com o meu advogado c então, la-
vrarei , de modo cabal, . a minha
testada'- em face do direito e da
justiça.

Bello Horizonte, '16 de novem-
bro dc 101S.

Paulo Siuoxi,
Commercianle matriculado.

(Transcripto d'/) Aroí«i, de Bello
Ho ri zonte.) _____ R !____

ME-LE. MATTOS
M.VMCU-RF,

Para senhoras c cavalheiros —
Quitanda, 24-, _

NA MESA
Sempre ha, ao alcance da rnão,

sal c pimenta, dos quaes é bom
não abusar, Ha t-mbc.n o não pa-
ra acompanhar os alimentos que
tomámos; não hão de esquecer-se
porém de ter nerto do copo um vi-
dro de Ferro DRAVAIS, <.m got-
tas concentradas, o qual é o ali-
mento do «sangue e preventivo de
todas as doenças, por ser o tônico
e estimulante vital por cxccllcncia.

CíTARATIBA
O typo de canalha que anda com

intrigas e íinonymatòs para com-
migo, que tire a mascara, não se-
ja covarde. Morro Cavado.

José dc Sousa Barros.
«8.1 J

•vr-v^í-A

«*__5o__r_5t^-!»r_ *
V^*53S_v

XI. o.
Club dos Democráticos
ASSEMB-i-A GERAL OR*

DINARIA
Dc ordem do sr. presidcule, e

de accordo com o art, 30 jiiíragrá-
pho i° dos estatutos, convido 01
srs, sócios quites a reiiiiireiu-se em
assembléa geral ordinária, quinta-
fe,;ra, 30 do corrente, ás S i|*: da
noite.

Ordem do dia:
Leitura do relatório.
Interesses sociaes. .Jileiçãò da nova directòria,

Rio de Janeiro, 24 de novembro
dc 1016. —- Joaquim Guimarães,
2" secretário.

ilEX.! 1.6,1.: CAI'.: iilOXltl*
QUE VALLAUARKS

\ Hoje, 2S, sess.:. ecoiiouiic.!.,
ás horas do costume, — O seca-
th rio, Sóitça. SJ7S J

UEJí*. LOJ.: CAI*.: I)K*
„OITO DE JULHO

¦Hoje, sess.:. ccon,:. as horas
do costume. — Bttarte
secretario.

Fstr, Ila.

EDITAES
rXTESDEXCIA I>A C.UlilRRA

COSTURAS
Distribuição de peças de farda-

mento a iiianiifacturai-, as costit-
íeiras matriculadas sol. ais. . 5-1
a 700, nos dias 27 e cg até ás 2
horas.

l'revine-se as sras. costureiras
que só serão áltèiididoj os mune-
.43 «imtunciados, lalsini -eomo p

não comparecimento, implica na
perda da distribuição a que lèiu
direito.

1 G., em 36 de .novembro dc
1916. — lipaminomlas Cunha, ca-
pitão. _, .

EDITAL
Quartel General da 5" região mi-

. 'lií-ir e 3* divisão do llxcrcilo, 22
^dc novembro dc .016,

Não tendo o 2° tenente do .." re-
gimcnlo de(.ínfanlci-ia Koberto Nc-
gucira comparecido ao chamado a
serviço, feito pplS bolelini n, 256,
dc 10 do «oriente, dc ordem do sr.
general chamo a esle quartel gc-
neral o referido official, que pas-
sou a ausente, na fôrma do ar-
tigo 171 do 'Regulamento Prot.cs>
suai Criminal Militar.

De ordem do sr. general c 111*
mandante, — Octavio /•'. (Ia Rocha,
capitão-assistelilc.

jO presidente «Ia Piirnliybn
faz visilas

Parahba, 26 — (A. A.) — O
dr. Canííllo de Hollanda, presi-
dente do Estado, visitou o campo
dc demonstração .federal do Ivspi-
iriifo Santo, .recebentlc muito boa
impressão -I-i sua visita.

Gottas Virtuosas
Çttrani Iicniorr*iiÒii.(
ovavios, ur.tin*-* c a

dc F.rncs-
to Sòuzol

. males do utero,
própria Cyslltc.

3S..000 a

"1Ç600 n

ÍI.-..0 a

PAQA PA RIQ Ê NA RüA URUGUAYANA 145.UfiOA raniO Não tem filial. 50$. 60$ e 70$
Temos sob medida de tecidos de pura lã.foitio no rigor da moda

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

ANNIJNCIOS
RODA DA FORTUNA*s

8331

fiSl

fiOGG

0«6
(16

FORMIOIDA MER1X0
O unico cxlcrmiiiiídor das for-

migas, Mcrino & Maury, n.a do
Ouvidor n. i6_.

DECLARAÇÕES
BEN;: LO.L: CAI'.: AMI-

SADE FRATERNAL
Hoje, sess.:. mag.:. -de inic.:.

Teço o comparecimento de todos
os ITr. :. do quadro. — O sec. :.,
José S. Filho, iS.:. 5426 j

GR.: OR.: DO 1MJAZ1L
fiober. :. Assembl. :• («cr. :.,

hoje, sessão ordinária, ás horas e
.10 logar do costume. Ordem do
din: Continuação da discussão de
projeclos dc leis, -etc. — O
secr.:., D. I-spaisel. R _.,S..

ANTIGAL DO DR. MACHADO
E' o melhor remedio, por via

gástrica, para curar a syphilis.
K' de gosto agradável e não tem
dicla, Vcmie-sc em qualquer phar-
macia.

DR. LEOMDIO RJBEIRO
Kspccialista na cura de qualquerliwlrocele nclo seu processo «le cura

radical e garantida, sen. d.';r, nem fe-l.rc e rem o.crr.c.io cortante, já re-
çrèssoii «Ia sua excursão clinica aos
Bstwdos do Sul, tendo reaberto o seuconsultório, á rua da Constituição. 11... (Pliannacia Mello), do meio-dia, ás2 horas da tarde.

SOCIEDADE UNIÃO TROTE-
CTORA DOS RETALIUS-
TAS DE CARNES VER-
DES

RUA LUIZ DR CAMÕES, ..fi
Dc ordem do sr. presidcule,

peço o comparecimento dos srs.
sócios quiícs ;'. «assembléa geral
ordinária, cm continuação a dc 27
do correnlc. que se realizará na
próxima quinta-feira, 30 do cor-
rente, ás 7 horas da noite, nesta
.ecretarin, exclusivamente para
eleições do conselho hdministrati-
vo e thesourciro, em conseqüência
da annullacão das realizadas na-
quclla assembléa.

Uio, eS de novembro de ioifi.
— /. Mmlciro Guedes, secretario.

3128 8171
128 471

71

1350 1396*~'25,9.v _?__í5

_58¦ 9fl
DERAM HONTEM

Antigo..
Moderno...
Rio
Salteado..;.

piemio .

BU
932
819

Burro
(lamello
Cachorro
Cavatio
S97
314
957
888

3' .

iiir
380
-910 s li.g.27-11

I. AIIffiIO-HA
lr37

Ri*_--*s.7—11--010 R 1

__- FOLHETIM DO "CORREIO DA .MA.VITÃ'' O REALEJO DE JAN-JOT — JULES MLVRV

Tenho.
V, 'Roberto, com a mnis viva andedade, com indi-ivel cpmmoção:

Ouvi bem? 'J'.-m ,i tancladc dc .repetir, neço-tc- <o <i-.tc áca-bas de m«_
dizer... 'Possitos -provas da innocencia 'de -Beauforl:

Dis'.*ü-o -c repito isetil hesitação o íem receio*
Liipqssivel 1

-- Florque?
Porque íc iu tlissesses .1 verdade, se estivesses cér-lo ile ipqssiiír pro-

vas dc tal gRividade, BtatttòVt estaria cm líbeüdade.., iNiio revcláiido es-.-as
provas si jusiiça, -lu ifaltavas n todos 'os teus devores.

.Não é um segredo que .inc pertença.
Ríúbcrti) eiiicolhçu os humbros.

Ora! •&,irrc;!o! Pois pódc Kizcr-sc 0iic_lãò .le tim segredo quando ise
traia, por wm lado, dc um iiutoccrrb. ameaçai.!-1) por uma co;i(!e:n-iiaç;í«j ter-
riv'-l. e, por 'outro, dc uma victima cujo assassinato fica impune?

Os -médicos recebem muitas vezes graves confidencias,., cuja n-rc-
lação llu-s é iiitcrdicta como aos padres a da confissão.

li c.ítás dispôs., a deixar condemna-r tíeaufort?
tiçrardto liir..ia-va o sv.ar que Uíc corria .pela testa. •

Não nosso fazer nada nara o salvar.
Apesar kla certeza que tens 'da sua innocencia?
Apezar dessa certeza.
Não podes fuzer nada para vingar meu p_:íNada! ' ". .
iApezar da aff-cição qivc me te-.tí?.Apezar dessa -{feição.—- Pois bem, nào te acredito.-Meti amigo, supolico-tc...
Nãbj não ;e acredito!... -'Procuras illu lir me porque se .trata de Mo-

desta. E' -uma comedia que representas, unia comedia odiosa, indigna de ti,
c que só tc -perdôo por causa de tua irmã.

Juro-te. Roberto...
h' inútil: para mira, não lia 'nada que possa irrípédi-r-íc -de falar.A dôr desyaira-te,,. lAcreiiita-mc... .Disse-lfc a verdade.
Não... 

_M_i..i'5te,.. Ou talvez que te cngíuies.
-Sc tu não tens confiança cm mim é porque não amas Modesta. Não

n amus .porque queres que elia fique para séinpre perdida para ti... Re-
t-«isas acreditar-me. .Roberto... e Modesta pode morrer por isso.—,.Morrerei tambètn, porque a amo.

h lerardo, desesperado, com um grito -de raiva:h nãonoder eu dizeçjnãda!.-.-. 'E não poder eu fazor lundál...
De novo íjçarant ambos calados, em face um do *.ut:-o.
De repente, .eiivi".imjse passos ligeiros que se apiproxintavam do gibi-nete do medico e p„-avam em frente da porta.E' tíla! é 'mi: ha irmã! nuirmnroti Gerardo,

Ella sabe que 'b,..tit'ort o seu pae?lAinda não.
Bateram á porta . uma voz meiga e tímida pergitritott:•— -Posso__nlrairf Parco -me que levara irríuito temito em conversa...
í. como inberdtctijs, nonlium -deiles r(t-_K»id-i.

.— í?e'i qtte estão ahi... o-jvl-os falar... Gerardo, não íoi a ti que Ro-
oerío veiu visitar... íoi a mm..-.. _ê razoável c üeixa-me entrar.Quertda irmã! nutrimirúiit óimedico oisni o? olhos cheio- dc lasriiiVas.

Oi

C
X
_
a
%'A

ei

¦o prte de Modcsta^vivel

sobre cila.

Vacs sabcl-o. Desculpa se tc pareço commovido. Com eífciio, ntinciS
o estive tanto e 'íitmc-a tive lautas -razões para o estar, porque também nunca
receei tanto por aquelles que amo.

Estás-me assustando, -meu querido amigo... e lenho pressa íêifl
saber....

E' uma .1'onga historia que lenho de te contar, não só longa comd
cruel. Escuta-me até ao fim, sem me interromper-,.

•Roberto, inquieto, fixava os olhos -no medico. Eslava siirprelicndtdtí
com as suas llicsitações e com a gravidade da -sua voz.

Xunca tomasie informações a respeito do ,pac de Modesta? perguii-t
tou Gerardo. ' .

Para que? E' com ella que me caso. Compreliendo as reticências das
ttVâs palavras. lE posso -lounar-t-c confidencias intrteis. Adiviiílifi tudo quart*
to .me vacs dizer, .Não conheces teu pae. Modesta lambem não. O que
tenho eu com isso? Vejo cela sua profunda af.fei.fio, pelo seu .respeito infi-
nito. que a mãe -de ambos . uma senhora nobre e honrada. 

'Não 
pretenda

ser informado a respeito do seu passadoComludo, é necessário.
-Ainda uma vez t; di<ro: para que?£.' necessário;
E então ?
Tem mesmo direitos sagrados
Reconhcce;t-a?

—• Melhor do que isso. Minha .mãe é casada. (M__esla í 'filha legitimai.
Ora ahi -está uma coisa que antecipa tod<t3 as objec.õcs. 'Adivinho o'

que se passou. Tua mãe 'foi infeliz com o casamento... teve que sc separar,
do marido para viver só, nara .reconquistar a sua liberdade. Meu *.ae, que,'
durante mais de vinte annos. conheceu tua mãe, viu como pila trabalhava «J
não se cansava de a elogiar... O marido é .talvez um patife?... E' certo.
que .1 noticia não é agradar-'1 mas, cm summa, bem ves corr.10 a recebo. Arrfai
iS-íodesta e não nosso fazer recair sobre ella uma falta que não commettetl,
que talvez -mesmo ig..ore... Vamos -!á; se é isso que eu adivinhei, dize-o
depressa e não -faler.-.^s mais nisto.

-Nao c isso. ,
V.i! então c cisa 'mais grave?Muito -mais grave.U nae «é homem sem honra? Ainda assim, não c uma razão para qti.«ru não fc.se com Modesta. -Casando, ella toma o meu nome e será para cila.

uma nova vida iliè comera á com esse noitr» «orne.
Como 'és bom querido Roberto, e como -minha irmã tem razão de W

amor!... Bem mereces, querido amigo!.... _\Tãol O pae não é -um homem¦sem honra... '.\ao -.ode ser.,. Ouve. Eis como sé realizou o casamento d.minha mãe. .
.K aontoii-üie ponto -por ponto -tudo quanto os nossos leitores conhecem,

tudo quanto Marcc-iliiía lhe tinha dito alguns dias antes;
Mas. para ficar mais livre, contou-lhe tudo sem citar nenhum nome, neíSin du conde de Montescotirt. nem -o dc Daguerrc dc (Morieitval nem o «VBeaufert, o homem que tinha casado com sua mãe.-Roberto ouviu ludo eom aLtenção, sem o interromper uma•Logo que Gerardo acabou;

E' ludo quanto íens oue me dizer?

vez..,

¦¦M:

efi

_- Din n1,»r agora rninnn op;n: .? T tia fica digna do te_ ü<
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Agava "
A Hora
A Real
Garantia

059
307
126
941

115460

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece ma.-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151'
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53. largo do
Estacio de Sá 80, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
x. de Novembro 50, S. Paulo.

Propaganda
418

.lio -27 -11-910. n 5:

Operaria
'9667

n dís
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TUBERCULOSE
¦ 11 1 

'ii a—i
das glandnlae, (scroplio-

Ia) syphilis
-Tratamento sórn operação rosai-
tado completo -sem deturpação

pelo methodo
"DURANTE."

Dr. D. O. Battendieri
. Especialista

Doenças do Estômago
CONSULTÓniO:

_A.s_se_nl3l.eiv IO
De 10 tis 12 c 2 tis 4 •

BANCO LOTERKGC
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

Variantes
8.Jr-G7-V-il-59

IUo-27-- 11-fllb n

À Fortuna
558

"lo 27 -10-010.

4S8

8 DÍ80

«O QUADRO*
Resultado df1. hontem:

A11 Lii.0. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Pavão
OVichorni
Cachorro
Tigre

Varia nios
]li_88_81-5l-.i7

Mo, 27-11-'.'Ifi ü i '5111

A Cruzeiro
743

liío, 27-11-016. S 5161

A IDEAL
886

ttin-27- 11-910 R 3102

Âmericawi
929

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE:

NATAL
MIL CONTOS

Os pedidos do interior devem
ser acompanhados de liiitis 7çio
réis para o porte do correio.
H.-.tiilttticvos nesta íeliz easa.
R. SACHET, 14 — Franciaco

& Comp.
tiNMMNNNNMNM

BOA OCCASIÃQ
Vende-se nm grupo de seis ca-

sas na rua Barão de Anuuonas,
rendendo 800 e já renderam mui-
to mais; -rr--o 55:°<»'$. trata-se
na rua Barão de Mesquita 849.

M 5030

Oravador sobre crystal e

¦ 'EspeciiiUsl.i eni aiouoRixmmas
sobre copos, jarros, pratos, laças, >
etc.' Kua 1" de março 87, a". Té.-
lcphone Norte 4072. CS-39Í4)

CASA
Atesa-se uma com todaa as .lepeii-

deiicim psra familia de .tratamento,
n. 8i, da rea. Visconde de Figudrc-
<lo». «uc principia na rua Conde de
I)omfim, ao' lado do Club da Tiju-
cai as chaves estão na mesma.e tra-
lar a rim do Ouvidor n. 57, lei.
2.9.U, Norte'.' (J 54Jo)

Pessoa' que se' retira para fora
da capital, vende uma mesa-elasii-
ca, dois aparadores com pedra
mármore e uin bufíet evedence,
tudo <le carvaJho. Ver c tratar á
rua S.. Francisco Xavier u. 153.
Preço' muito barato. R' 5386

I 
"^lAUUKAii

PHAltMACIA
Vende-se uma, por S:oo"o5ooo,

bem próximo ao centro, sortida e
desembaraçada, Tralar á rua da
Assembléa 34, drogaria. 53S4 J

-Quando faço- compras,
não esqueço o

un,

106
Filial

liilllllli
RUA DO OUVIDOR-106

pri_a 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — O3 prêmios são pagos
iio mesmo dia ('a oítracçüo*
FERNANDES & C."

Tcl. .t-3'. Norte

(IIPIIÜ
PARA SENHORAS' E SENHORITÁS

maior sortimento
Sõ na cnsa

AU MA6AZIN DES MUS
Itua Gonçalves Dias, 20 A

TELEPHONE -l.Slli

As dçn.ãtiu.-.» s peto CRflO
ciuilst» Pr. Silvlmi Matto»)
não lêm nenhuma differenç/i tias
tios. dentes naturaes. A confecção
de taes trabalhos obeilccc a um
systiViiíi» completamente novo,
cujo effeito é realmente agradável.
Reíorniani-se, cm 24 lioras, denta-
duras velhas, ficando perfeitas e
novas. Concerlam-se dentaduras,
por mais quebradas que estejam,
em horas, bem como te lhes dá
pressão quando a não tenham. Os
seus preços são os mais razoáveis
possíveis, sem competência c ao
alcance de Iodos, e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3 > RUA URUGUAYANA - 3
Canlo ila rua da Carioca

5433 .:'

COFRES
Vetidcni-sc, usados, dc 'diversos

fabricantes nacionaes e eslran.ei-
ros, de 201$ a 1 :ooo$: compram-
se e |.rocáiii-se. Kua Frei Caneca
ns. 7, 9 e 11. Teleplione 5°°^
Central. (•*•. 4517

nio-S7-ll-l'.il6 .1 iiliVO

A Favorita
374

IV10 27-11-'.'16.

Caridade
009

n iiísr.

Plumineiise
0482

GONORRHEAS
ettra infallivcl cin 3 dias,
nciii ardor, _usantlo "lionor-
ilinl''. ('arante-sc a cura
completa com 11111 só frasco.
Vidro, 3$o'io, pclo Correio
.í.-foti. Deposito (,'eral ;
Phnnii.-tcia Tavares, * praça
Tiradentes, 6j — Rio de
Janeiro.

Banco Spõrtivo
Ctiinp.-ae bilhetes nesta casa, c

tereis o futuro garantido. ;'nrlc
ceria, pagamento imincilialo. Rua
dn Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. lr. DUTRA **" C.
Teleph. 412. N.

Pensão Mineira
15, ÀVEJÍIJKÍ CÉJÍÍRAÍT; 15

— SOBRADO — jjDirigida pula sua proprieta-
riu, .muito sc r«*ronimi'f^'la
pelos mngttificos nposen-

to» quc possue, e pola cx»
cessiva moiliciilnde cm seus
preços.

Excellente cozinha, bom tra-
tiiiiiento, ulmoço ou jantar.

1$500 Diárias dc 4$ Si. e Oi.
(5400 S)

"A GARRAFA GRANDE".
Passos, 100.

EM Nictheroy, drogaria

pois é o unico preparado
com o qual consegui ter
cabello e não ter caspa.

Nfio necei tem outro em
substituição, exijam o de
0L1VIISR quo lerâo re-
sultado seguro.

ivlo cúrroio 5$, Nao so ac-
CHitii sellos nem estampllliau

VIDRO 3$000
Em toçUis as
perfumarias.

drogarias
e pharmaciasa 11a

Uruguayana 06, e Avenida

Barccllos (5703 M)

GRAVIDEZ!!
K' tini perijo

Slenolino antes
nãí> «sando

depois do par-
to. Faz um bom parto, •fortalçce
o.utero e o feto; evita os vômitos,
hsníõrrliagias, r • inít» • - estornaRo,.
aborto, rrerturbaõe-l inlestln.es _edas urinas; an£nien1fl a secreção
do leite c.Jonifica. Drogaria CSra-
nado & Kiílio* rua da oruRUsyo-
na, 91. Rio tle Janeiro.' Vidro,
5.000, Pelo correio, 8$ooo. Dro-
garia Berrini, rua do Hospicio
n. 18. 5126 J

MÉDIUM VtDEHTE
Faz trabalhos para o bem estar

das pessoas; á rua do Arcai n. 63.
(4443J)

FARINHA ARGENTINA
Vciide-se cm boas cnndi,!ões, na

rua Primeiro dc Mnií.o n. 34. com
Esteves. (.|8uJ)

PAPAGAIO
Fugiu' um, tomando a direeção

dos fundos das casas da rua Sil-
veira 'Martins! Pcde-se o obséquio

11 quem está com elle, 011 a quem
delle der noticia, diri_ir-sc á rua
do Cattete -.'.9. (Gratifica-se.)

S' 5493

OI-RO a 1Í850 a GRAMMA
1'Iatina a 81.OOO '

prata: brilhantes c dentes de. den-
«duras velhas a 500 rs. cada um.
Av. Central 105. Casa de Cambio.

CS "4 
HO

SYPHILIS
S.philis dt* qualquer gráo, mo-

lestias de pelle, manchas, cezetnas,
alterações do sntiRiie, dartliros, fc-
ridas rebeldes, rhcuinatistno chro-
nico ou iigiidòi corrinicntos, curam-
se cnm a SPIR.OCHETINA, o ver-
ÜadciíÒ depurativo do sangue alte-
rado descoberto pelo sábio dr.
Williíim Crecn. Drogaria Granado
& Filhos. Uua da Uruguayana; 91.
Kio (le Janeiro. Vidro 5.000.

512" J

CASA DE PASTO
Vende-se uma fazendo bom ne-

gocio com optimo contrato, para
tratar 11a mesma, á rua 'oão Vi-
emite n. 7, estadão de Maditrcira.

S'4.i'J

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas 'e (premiadas (*v!ti
mcdailia de ouro. Cnrani: prisão
de ventre, dòrcs de cabeça, vomi-
tos, doenças do figado, rins e
rhcuniatismoj. Não produzem co-
licas. Preco, i$5oo.

Ua.ositos: Drogaria ¦ ÍPaclieco,
rua dos Andradas, 45; á rttaSete
de Setembro ns. 81 e 00. 1'abri
ca: PlirJmaoia Santos Silva, rua
Dr. Ai .slides Lobo ti. 220. Tc-
leplione n. 1..100, Villa.

l*Vér*

IfiLVCíBOPHOSPUflTO
-í ¦^-•¦¦¦€Ba«,utflDQ-/MBffl

(aLVCCHOFMOSPHATOa ll« CAU • dt SOO*)

a «Meu Wioipfcrto unmllutí SUE ffl« MTM* t («TOIIM
MMITTIOO tm Wdo» os HOtPITAM d* »MI*

Infallivcl nos caso» de RachttlSDlO. OtlIlWlatS
au» Ossos, Crtsçcnca d»» Cr«anças. wtMM
Braotisi. tlwasttanta, txetsso út. Iniaito.

Muito tgndml d» tomar. n'ura pouco do tgct 00 muo

I#«íi«illatt HinttHtt Mttnuut.

Para Ser Feliz
Obter o que se deseja, o amor,
,1 paz no lar, a riqueza, a po
siçlo mercciiia; realizar casa- Mmento, dcslo?.tr alniitòs da vi- *
iia, e tudo, cmfiiu, basta fa; ™
zer uma coiisulta. (jratuita. á
redacçâo da ''BrasiL Ksoícrí-
co" — Rua Tupy j\, i — São
1'aulo. Nfto rctanle sua fplici-
dade, mande hoje mc-rno o
soa pedido de coiimlta gra; l
tuilo. (J .1331) ,

axiixiHniniHixxk
- IMPOTÊNCIA?
NF.U.RAST.HEXIA ? ANEMIA "r

Velhos, moços o risonhos. mo-
ços fortes e felizes só depois do
uso d» STliNOUN'0, formula
descoberta recentemente por 11111
sábio suisso; não falha nas fia-
quenas genitaes, neurasthenias.
cansaço physico, magrezá, luber-
cUIíisí. convalesccrtria-i, anemias,
dypapsia. Vidro, 5.; pelo Cor-
reio, 7$soo. Drogaria Granado &
Filhos, rua Uruguayana n. 91,
Rio de Janeiro. 5125 J

AVISOS MARÍTIMOS

LLGTD BRASILEIRO
Praça Servulo Dourado

(ENTRE OUVIDOR V, ROSÁRIO)\
LINHA DO NORTE

O paquete

CEARA'
Sairá amlanliã, quarta-feira.

39 do corrente, ás 12 lioras;
nara Victoria, tSahia. Maceió,
Kecife, Cabedello. Natal, Cea-
Maranhão, Píirá, Santarém,
Óbidos, Itacoatíára e Manáos.

LINHA .ÜÍiÜlCANA
O PAQüETI"

(ionoprhéas
çiirain-se rapidamente, . sem pre
cisar iujecções, com o uso tia

deposito: PHAMACIA HUAS
Rua do Espirito Santo n. 20

1'i'tiximo 110 tlieatro Carlos
Gomes M 4719

. Fio

LINHA 1)0 SUL
O PAQUF.TK

SÍRIO
Sairá sexta-Wra, S dc <lc-

zembro, ás 12 horas, para
Santos. Paranaguá, Alitonind,
¦São Francisco, Itajaliy, l*'lo-
rianoinlis, Uio Grande c Mon-
tevidéo.

PENHORES
As melhores vantagens — a rua

7 de Setembro, 235 — Amorno
Vieira. (4232 J)

HYPOTHECAS
Sob solida garaiiiiâ de predio.

a p °|°, sem commiss.ão. .Uua Sete
de Setembro 11. 130. (.1 10S6

Dr. Bengufe *7> "*¦**«____ Parts.

BIW1HE BEUGUt

PENSÃO CHIC
Aliígàm-se os dois andares aca-

bados de construir.' próprios psra
uma pensão ehic, na rua da Lapa
n. 6. (canto da rua Joaquim Sil-
va*. Ti ata-se na rua Maraiigua-
lie; 38, das 72 ás 15 horas com o
sr. Soares. '5'6° ™,

m\ CURA TOTALMENTE.

INEVRALGIAS
Venda em todas as Pharmacias

Caixa de Conversão
Onde maior ágio se paga pelas

notas desta caixa é na rua da Can-
delaria n. 20, com o corretor A.
de Moniz. 517' J

Quereís almoçar bem ?
Gastando pouco.? Visitae La

T-ble du Commerce. Av. Rio
Ilranco n. 157-1". Refeição i?5oo.

S 3130

R DÍ83T

LAPA
Aluga-se 11111 bom armazém, na

Avenida Alem dc. Sá 11. i.|. Tra-
la-sc 110 mesmo; S 55509.

AUTOMÓVEL
¦Pòr motivo de mudança dc seu

proprietário, nue se retira tlcslti
ciífHtill, vendè-sê um exccH-ciite
liiitóiiiovel "l.ancia", tle grande
força e tiuasi novo. Pode ser vis»
to até ás 11 horas da máiihjí, na

.Gilragb Royal á rua Senador Dan
las ii. 115 c trata-se á rna da As-
sembléa 11. 05. loja. S 5500

Cura radical
D» GONORRHÉA C1IROJÍI-

OA ou RECÉÍ*TE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, garante-se o tratamento, Tra-
lamento da syphilis. App. 606 .
.14. Vaccinas dc Wright. Assem-
bléa u. das.S ás 11 c iu ás 18.
SERVIÇO NOCTURXO, 8 ús
10. — Dr. Pedro Magalhães.' K 519.'

GRANDE HOTEL
i — LARGO DA I.APA — _i Gasa para familias c cavalheiros

_'-... ! dc tratamento; Optimos nposen-
400 peças ue IllO para tos ricamente mobilados de novo.Ji;_,.*,___ Accessorcs; ventiladores e cozitili;,nqmciar dc ,« òl.de-h,-.

Piiú-t 'superiores: largura r" End. Tclcgr. "Grantlliotel".
c|m 1.500 largura oi* cjm por! *¦ ¦

:.,, .largura ,*}'=. c|«» .|.5no., »LA HACIENDA"
f.tntssimos: largura 90 cjin 

j 
r,^.^ 

^r. 
.^(^ ,„,,..,Filo

.lluí-i largura i-"i cini 4.0011.
tfnítiiKi.àti de negocio,

se catálogos, telephone 922,
Casa 1'Vltp-ie. .S. Clemente,
llotafogo. S

1 Revista
r ¦ | _\i.ricultura, Avifiillum. Criação i!civnviani 1 ,;,,j0 e Lnanstrins Kiirác*.sul.

40.
52S

SACCOS DE PAPEL
'ili-m. antitlntle

;os i[i\e
KiihricÀ

\ úiilrarflõ váiitaR-tis.
— u. soi*/.\ & V. —

Al, Iiua 1I11 Misrrirtmliii, RI
Tcli'|ili(iiii: Cciitinl ii. .'{H>!>

CI" 3Í.Í(i)

AGENTES ÜKRAES
Ulysses de Oliveira

Cai.xa 1'osttil .i',S—Rio de Janeiro.
Rua dos Ourives n. 89

Vias Urinarias
Sypliilis o moléstias tio

senhoras ,

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina (e Nápoles c babi-
lilado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urctliraes (sem
operação), gonorrliéas chroni-
cas, cysntcs, Iiydrocelcs, iti-
mores, impotência. Consultas

das o ás 11 e das 2 -ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

MALAS
Artigo solido, elegante

tissiiuo, 6ó na A Maia
Rua Lavradio, 61.

e bara-
Chinesa.

II««¦«¦89IIBIPBIKIIW.K!

Il CURA DÁ
SYPHILIS g
se a todos um meio jj

se tem syphilis j|

Tailleur e tollettes ctiics
Executam-se com .primor cbom

gosto no José Miranda e nime.
JJlia Miranda, icx-contra-mestrcs
das casas "Nascimento" c "Rau-

iificr. lAcoeitatíi-lsa encomimemlas
do interior; na rua do Ouvidor
n. ío.i, entrada, tpcla rua Sachet
n. 43. Telephone 6178, C.

M 5°4'

Sementes de capim Ja-
raguá ou provisório

á rua Marechal Floriano Peixoto
11. 17.;, ra casa Pinto, Lopes •*
¦. —Telephone norte 3006.

ê

teKi ^_w^
a. r-l T/íif/lví/i«(5ta(Jno

I ^ÇirWxiW DW*mmm -.

| 
^**gTllO DE JANtUO"costureiras

Sairá no dia 1.1 de. dezem-
bru, ás 14 lioras, para í*»ova
Yorh-, escalando em Bahia,
Recife, Pará it San Juan.

Verão na Avenida Atlântica
Para os mezes do verão, aluga-

«c mobilada á familia de todo tra-
taineiito, a casa 11. 370. da aveni-
da Atlirnlica.**frat!i-Sf na mesma,

> • R 4781

lilXUA 1>K, SERGirSl
O PAQUlVni

JAVARY
Sairá <|tiinta-fcira, -1 de

dezembro, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Cáriivclr
las, P. Areia, Uliéos; Ualiiti,
Aracaju, Penedo, Maceió e
Recife-.

AVISO — As pcssi.a'" t\ne
queiram ir a bordo do. paria*!-
tes levar 011 receber. .],.t.,»iig_ci
ros deverão solicitar ctirlòe!
de ingresso, na Secção dd Ira-
f ego.

Machina UNDERW00D
Vçn .é-se uma machina c!c escre-

ver "Úndcrwood", ínotlcln tt. $,
empfrfeito estado'. Trata-se á rua
Santo Christo 291, "Café Pavão".,

(M 5127)

PÍLULAS DE CAFERANA Abreu
Sol>r'nlic

OURAJW . .
SeítíVcR-Mnlcltas

I»"c1»rcs paluatros
Int«Txnitten»es

Nevr..l}*"i'i«»
Muilo cnlilmlo cura au imllncõc« o falslilcmçíios

Cntcos depositárias, Bragança Gid & G.-R. do Hospicio 9

COMPANHIA TECH? IC* E
IMPORTADORA

TRABALHOS TECHNICOS DE QUALQUER NATUREZA

IMPORTA E TEM EM STOCKi
Machinas motrizes e operatrizes, FerraiiiantiM.. Ae»
cessorlo» para, machinas, llomb.is. Ksoupli uidros,

Sondas, 3Ictues, Óleos, Tintas, Vernizes,
Borracha Gagitas, etc.

MATERIAL ELECTRICO E INSTALLAÇÕES
Kua y. Ilio Iti-anco, 00 Telog. «".1"IÍ._HN1CA'»

Kio do Janeiro Tolonliono. 304 7—Norte
Caixa-1488»

¦¦ . ••¦?/•.:- , ¦ mâ _

FRUTAS
Çoinprá-se niaractijá, figo, caju,

pecego, iiiarmello, manga, goiaba,
ele. Uua O. Manoel, ,13—Compa-
nhia dc Conservas.

H Ensina'
de saber ...

m adtiuirida ou hereditária, iu-
B icrna ou externa o como ¦
É podem cural-a facilmente M
1 em to.las as íiianifcslaçõç? p

e periòdos. Escrever: Cal» {b
Si x:t Correio, i(íS6, enviando B
S sello para resposta. P
Sl-MilliKMIflCaflMlillliiMillIlHI!»

í^fBÜRGÕ
lIOTlíl, LivUKNROtH

Com grande parque e . optimas
accónimodacões para família.

Proprietaiio, Adelstimo Silva.

CALÇAM
Rua Uriigiiayana n-" u>i — Calçar

do pura homens, senhoras c crcatir
ças. Esta cit-su <: a qiie melhor jíerve
e mui- barato vcnile, . por isso cuu.
vem visitar este eMabf.e-.-hneiitu,

p©^wwfM?C##ww
royal pensão 11 Extinctor de Saúvas«Z. WERNFXK |Alugaiii-sc vastos aposentos, ri-12 Preço do apparclho 250$000 Z'";"'""' ' ""'"" " 

f Poslo na estação dc emlmrquo nosta capi útil mais 0^000 x..umeiilc mobilatlos, com tudo
níellidranicittos imodcrnos) testa j
situada no largo mais aprazível i
<la praia de llotafogo, com bella I
vista para o mar, cozinha ..c. pri-
iiieira ordem, grande parque, boa i
illuni.nação elcctrica e vcniilado- í
res. Praia de llotafogo. 232. Tc- L-"ephone i.460, Sul. Síí-j*- '

Consumo, por 1'òrmigtiòiro (em media), um kilo dé
enxofre em pedra. Custo de cxtineyfio,
fiueii'o(at;tiialmcnle), 500 rói

pedra. Custo de cxtineyíío, por formi-
Uc), õf"

HUA DOS AUCOS, ;K»~34—15io de Janeiro

BOM TERRENO
Vende-se' um em Conácnbaiiat

medindo 10.50x50, m.i IV.bv.ir
(antiiía Guimarães Caiporti". entre
Marechal Floriano e Pereira Pas-
sos, preço razoável: para tral.iy-
rua da Quitanda 46. 51.1".

Gonorrheas-
e suas coniplicnçocs. Cura radical por
tirouéüsoft íCRtiro"* e rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 e tias
15 tis' 18 lioras; ú.|, rua dc S. re-
dro, f'.r.

LÂMINAS GILLETTE
Legilimas lâminas tüllette, cai-

xiiihas,* dúzia .($500; rua .da Oi-
rioca 11. 28, Irmãos Acosta.

COMPRA-SE
uma machina dc ponto a jour c
11111 molor Art dc La Mode. Rua
Ja Assembléa 69." S 51=°

LATIM
' iPortugtifz e .•\r.ithnvel"çaV!gaía

o Cymrinsiõ", A! noite, curso eom-
tníercial. Kepcíic.ões de l.attrii,
para o exame da 2" época. R. do
Kosario, 69 2" andar. R 5-lot

1 HPtmctil-o pefa Dfr.tecfewà'-. =; '
y.rferitdá-.SjuAi-fcàir.^' ;¦¦ .; •¦;¦ *"|

(em íórmn de pílulas)
.0 muis poderoso especifico para a cura da Sy-

pliilis e de todas asitoençus resultuntes da im_
pureza do sangue. 0 DEPUIIATOL ó im-
minentemente superior nos seus effeitos a todas
as injeeç.ôes. Garante-se a cura.

^„Tlll,.° c-.0lri ?''- P!l''*!is. S a 10 dias de tratamento,nSOOO, pelo Correio mais 4uu réis; G mbon, 27SO0O. oeloCorreio maia lgO.O. '
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
68, Praça Tiradenles, 63 — nio dc Janeiro

Para camisas de homens, prcci-
sase na Fabrica Amazona, rua da
Carioca 77. 5'So M

Mme. Vaguimar Lanzony í Fabrica de Galgado
Participa

guezas mie
Franco ,'_'.

a suas amigas c tre-
mora na rua Souza

101, Villa Isabel,
(4631 3

Precisa-se de cortadores, enfei-
tr.dciras com pratica c ofüeiaes
de iionto esteira; na rua do La-
vradiò 11. ng. (R :i.í8)

Casas e terrenos a prestações
Peçam prospectos & AVENIDA RIO BRANCO, -48

Companhia Brazileir.i de Iininovois c Coiistnic^AS
Filial do Grédit Foncier du Brésil

I MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 334)

NICKEL

Guitarra e Portugúez
Lecciona-se a domicilio, Trata-

sc com Antônio Campos. Rua da
Uruguayana 202, a Napolitana.

M 5031

AUTOMÓVEL
Vcude-Kc 11111, fabricauí.t frarí*

cez. pret;o de oceasião, .pura intui»*
-.ÍS'.

J 5i4<
dar. Rua Frei Caneca,

BORLIDO MAIA & C.
CASA FUNDADA KM 1878

TJnloos depositários do cimento inales"WHITR c BROTUlfiliS»,
tinta hygienica OliSINA, 8ARNOL

TRIP1.I5 para matar o carrnpnto do ;^ii(lo
TELEPHONE 274 - Rua do Rosário 511, 58. _,.__— _—^

Veiulc-se a 1.200 rs. de a|*io
para o comprador cm cada 100$,
de i:ooo$, para cima a 1.300 011
i,1$ooo, em cada conto de réis e
quantias superiores a io:ooo?ooo,
a 1.500 — ou 15.000. em cada
conto dc réis; na rua da Candeia-
ria ri;' 20, com o corretor A. de
Moniz. 5""i M

LAVAGEM DE ROUPA
Acceita-sc de liomen*, garante-se

perfeição 110 trabalho ç modicitla-
de. <le preço. Rua Gonçalves, 40-A,
caia 2. II 3852

ALTO DE THEREZOPOLIS
' "Aluga-se tuna pcqticia c liygiení*

ca casa mobilladti. no Al.n Ae The'
rezopolis. Trata-sc na rua Sena».
do'r Furtado 108, casa 11. R 5095

IOIIIKT1M HO "«.'OltRKIO \>.\ MAMIÃ'' O REALEJO DE JAN-JOT —• JÜLES MARY 223

spcito c tio teu atnòr. E õ que o prova í a vida de santa que ella levou, —
f de quc meti nae foi testemuivha. Q quc o prova também é a maneira como
educou os filhos, l/nicaniciitc não mc hotiicaste o pae dc Modesta; nem o
.cn, (icrardo. Teu pae não faço empenho cm o conhecer; mas o de 'Mcidês-
H, quem c?

Gerardo abaixou a cabeça.
iApproximava-511 o momento fatal.

Teni direito t"e o íalitr... e en não terílvo de o occtultar.
'Então?

--¦ O marido dn Marcellina Langon... o pae de Modesta,.'•';
E'... então é tã-."i difíicil de discr?

E' Pedro Heauíort; - 
O assassino dc meu pae ? l'!lc!' (Elle! Justo Deus! . •

Gira tão terrivd aquella revelação que o^ pobre rapaz olhou para Ce-
rardo coiiio attonito, não adiando nada quc dizer.

Sèmellianic dor, caindo dc repente 'Sobre a sua primeira d.or, cnloii-

qitfciá-o. "-
¦L*ez com cnçilo u-:n cvsío dc* ¦clcsvairtuio.
Oerárdo áijarrou-lhc a.i .mãos.

Fçço-té perdão pclo mal quc acabo dc tazer-te.
1AI1! c jiorrivel! & horrível ó qite acabas de me dizer... 'Esse mi»c-

ravcÜ Èssé misrrav-cl é o 0:1c de Modesta; o pae da mulher quc 011 amo!
Roberto... ism nmico dc sangiic frio... não t

dor. Roberto, meu amifio, meu ir.não, itominíte!
Ah! tu vodes falar assim, disse ¦Roberto com

Milho o coração despedaçado e,' quereria morrer.
-- Vamos! E" preciso que vivas!

Para quc?
K' prcci<u, digo-le eu.

wtshas paci-Micia!
Mole-:::, "•.i.-ri Ia r adorada
Quem sahs?
Une aucres dizer?
Aint':i a^ora dcclar

í.-.nra, isso não séria entr".Iodcií.1.
Si-m, ".nn-; ainda a"ora iènoraya quc se't
E cii respondi-te dizendo que o pae de

lem !m:ira, iião o pó !e fir.
Rõüortõ oli..i,i va"timentc para 1 medico

Espero, disse clle .».t*.n;l>i*;o .• òàiento.
!^ue é pieciso mais para utiia deshonra?

-- O cádaiaiso! Dc.«'"*a'i*ado!'.-¦ ¦ Sc so'ibc.«e-3.!.
• Sei quc ha u:u.i victima. .meu pae. •* um asr-a;

a iustiça se mostre sctii mercê ne-n piedade.
¦Míun^yc R)iber'.o!..-. Meu pobre Roberto!

egues assim .1 tua

voz ãrquejante, mas ett

V. .¦-ano qr.í

Ha! Kis-íe

lenhas còrasetn..'.

perdida para mim!

tste 'luc, st* o pae deila fosse uni 'homem
tanto par.i ti unia razão para não casares

que

.sem
com

atava tl.t
¦¦Ibdesiíi

Bcaufort; .
não é 11:11 

'loiiiein

t»c

tttt

.Vã 3 coiiiprehcndiá;
¦m .1 ca !afa'so vingará uic»

1, Bcaufort, c desej»

E se Bcattfor esti*
mr wnoçcnts.

•• Inuoce

4.*:rivido...

ttt
•r.iocêiitc tio oriiiic At <iw o acctisanu
Oca adeus!

•a nódc c"i;*ttn.'ir-s: crsn o!
Rci::>:d-:s talvez i--'a veíli

.ws pa-ra

indicio? reunidosiiior urrj acas»
íj.iria do verdadeiro crirt.ino-.v

Ocnrrdòj ou 1IÕÍ3 rapazes fica*Roberto levanMu ue novo ->-
a «or ron^o tempo silenciosos. _

*- Hn «me «ne diies isso? p«_unton Roberto, por ftm E' impvssivH

,-juc seja com a vã «speranca.de mc dares coragem... E impossível quc
tudo quanto acabas de me <lizer sejam outras oalavras ditas levianamente..,
Estimas-me muito para isso... E's imsitio serio e muito ponderado. Que
sabes, poií? .Reflcctistè bem mesta accmsaç ão levantwa contra o sr. -Ucaufort?
Tu conhecias de longa data esse homem. Ia muitas vezes á casa de teu pae.
Sem serem amigos Íntimos vrsitavani-se. .Notasie allguma vez coisa que pu-
desse fazer-tc suspeitar qite elle viria a ser um -assassino? Era meigo, amo-
ravel e triste. Gozar, de excellente reputação. Era rico, tinha feito nestes
últimos -tempos, iss-b c verdade, ináos negócios, mas. sc bem que momento-
ncámênte embaraçad. csta*'a longe da mina. A sua 'fortuna; so idameii.te
assente, pód.e resistir a .eiiièlhante choque... 'tom mie fim^teria elle assas-
siriado fu '*ac? Para o roubar.'... E* o que diz a aceusaça.. Alas isso nem
é sequer vcr_sinii!_J*ara «;- vingar? Vingar-se de que? Beaufort ia alhar-se
ao sr- Vàlbíjiics por l.vos apertados -de amizade e mesmo de parentesco,
vistò-qiie sua liíha i.. cas : comligo: porune foi esse o motivo da viagem
de 'Beaufort á Noviça. Teu pae e Bjttitfort falavam <lo teu casamento...
Uma dissenção súbita entre ambos? Não. Houve uma emboscada..; U 111-
quente assim o provou.

-- Tu sabes tão bem como en sobre oue repousa a aceusação.
Sei, mas o acaso... o acaso... como já tc disse, ou a vontade do

verdadeiro criminoso, pôde reunir essas provas. _
Foi também o acaso que ditou 11a fendade Beaufort 10 relatório ini*-

dico legal quc foi o ponto -de partida do inquérito?
Gerardo èmpàlrhlecét. e baixou a cabeça.
-- E' verdade, disse elle, fiz cs-sc relatório e recomcçal-o-ia se -tosse

preciso. iConduc contra o sr. Beaufort, é verdade ainda;. Pdrs bem; Rober-
to, a minha palavra deve ser duplamente grave e religiosaniento ouvida,
quando eu, o autor desse relatório, declarar cm voz bem alta que acredito
na innocehciá do aceusado! _

Essa tua crença deve-«pousar sobre observações' pesstoaes. talvez
sobre revelações... Se não mentes, deves íazer-m'as conhecer.

-- Se -me fosse possivel falar, interceder claramente em faTOr dc iJcau-

fort, elle estaria solto... Não tenho todas as razões para isso? Nao sc trata
de vingar teu pae? Não ts* trata do teu casamento com 'Modesta? 'Nao se
irala do marido de minha mãe, do pae da minha bem amada irmã? 1'., mc-
lbor do que ludo isso, não se trata de um innocente? ,-¦-••

Imtocente?.!.;. Mas que sabes tu para assim o dize.-es? üir-se-ia n;

verdade que não tens a irrenor duvida a tal reispei.o.
Com effeito, tião tetilto ti me-nor .duvida.
-Então donde provém- a tua certieza?
Tens donfiança em mini?
Certamente;

(Estimas-nre c- não 'duvidas da minha palavra? -.
Tenho-te uma crande af feição... e tvnho 'egitatrr.dite por ti a esti-

lt» que merece o teu caracter leal e franco. ...
Acreditas «a minha palavra, se eu te ihsser .ne boauiort nao c cri-

mitífiíoT
Não. por*5it« a iustiça esteia-se -febre pro'is materiars e sao prova»

<to -nfftir.10 grnero que tu i«*ço para contraba-r-içar o effeito moral da ffi-
nteiras. ,

Provas, não ;.í tcíiho;.. gvfo menos -41:- t.s jfjãsa uar.
v — Ixtão ttnã provas? •

D081iça8 Cura garantida
_g c rápida do

garganta osbesiva.
ItarJZ (retide-z do nariz)

OUVidOS processo inloira-
llOCS mento novo.
Üi». KfltlCO OE LEMOS

professor livre deSsa especialidade
na Ijactildade de .Medicina do Uio
de Jai.ciro. Consultório, nu da
Assembléa, G3, sobrado, das 12 ás
6 da tardo. 5170 M

ESCRIPTORIO
AÍugaut-sc duas salas pa- 1

ra escriptorio, sendo o alu- 1
gúel de uma So? e outra dc
150S, 110 largo da Carioca
n. a.i* traia-sc cm baixo.
na Alfaiataria do Povo.

WWAWMrtftrWArVW

ítTendula Brazil"- 149 Rua «Ja Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relogics c jóias a preços mo<
dicos. Grande sortimento de relógios Vigio, Torre c outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

CASA EM BOTAFOGO \
Aluga-se a casa da rua Martins

liibeiro u. 7; as chaves estão ua
rua 1". Ac, Março n. 12, nnde si?
trata. (4623 j

OURO
Prata, platina, còinpra-se.

como cãultilas do Monte dc t
ro, a cnsa nuc melhor pagii
UriiRuayaiia ij,(, ;

.-.ssinl
oceor-

Rua
700 J

Bexiga, rins, próstata e uretlira
A UROFORMINA cura

nephritcs, tirctliritcrí, cntarrliò
sp*vc as arcas c os wilcuio-

a itisufíicícricia renal,; «ns cyslitcs, pyetiíes.,da bexiga, inílflimhaçuó do próstata*. Di=-
de «ciilo lírico c urslo..

Nas boas pharmacias - Ru a Y de Março 17-Oeposiío

ALUGA-SE ! 13, SENADOR EUZEBIO, B
Umn boa casa por aoo$poo; na|

rua Marcclíàl Niemeyer 5.' (Hota-
fõgp): as chaves estão nos fundos,
IratàVsc á Avenida Central n. 105
tCambio). (R 5.121)!

Onde vende moveis eni presta-
cões e em boas coridiefies por pre-
cos baratos; entrega na i" presta-
ção sem fiador. 'Teleplione .1.113,
Norle. (S 27S6)

Garrociniia e boi
Vende-se unia carrocinhá c bo!

traia-se com o capitão Eerreira,
rua Cândido Benieio 573. K 542.1

DENTADURAS
COMPRA-SE

quilquer trabalho velho da
boca

OURO E PLATINA
R. Assembléa, 16, loja de

louca. (J 5475)

AOS SRS. FAZENOEIROS
Uma pessoa idônea, dando de

«i as melhores reiercno:as e dis-
pondo de longa pratica de com-
merçiq e lavoura, offereec-se paraadministrar uma fazenda, mediante
condições que se conveneionará.
Quem precisar queira dirifiir car-
tas com informações precisas a
U. Mondou'ti' Aveuida 1'assos n.
28 "o 

30 — Rio. R 5103

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchite» coquolu-cho, tuberculose e asth tua. To mui-o é ter cortoza «lo estar curado.

KK.USK 08 OÜTUOS BONS
XAROPES quo vos oiTerecem.

Preço do vidro 2jj(500
Exijn, o de S. BRAZ

Drogaria Barccllos — Nictherov
Depósitos: Uruguayana, 91 1 nVrvMarechal Floriano, lia..'. "- 1\1UAssembléa 31 1

UTERINA é o uni-
eo re-

nicilie» qne cura PL0T1EG
im ANCAS a o Corrlmento
das-Senho.*as.

Vonde*se nns principaes
pharmacias e nn Drogaria
Araujo Freitas & C.

Casa com ou sem mobilia
Precisa-se de uma por 2 ou 3

mezes,. nas immódiàçõês do Silves-
tre, tagoinlia, França ou Alto da
T.j«ca. Offertas á rua 7 de Se-
tembro 23J, loja. (-Iioj)

LOJA-FLAMENGO
, Aluga-se

bicyclet.f.s,
eo-.. etc.

írat'i-sè

uma para nt-.wocio dé
111'itocyeles, pnènnmti-

ti rua drr Cattete 290..
  __ '.i'.'3Q J

Homoeopathicos videntes
A todos que so-ffrem de qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
neficciite fornece, 0RATU1TA
MENTE, diüRnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postaln. 1.037, Rio dc Janeiro. Sello
para a resposta. J jfjj,
XAHOPE AOSTR1XGEXTE de

_UIXA, C.ASCARILHA e
SISIABÜBA

Formula dc lt. de Brito, iln
1'liariiiiH'in Kaspail, uppi-ova»
da pela Inspectoria dc Hy*
giene.
Rçeeiíf.ilo .peios itt.-iis aiialisüdos

mcàicoi contra ns aífecções do tu.ho fgaslro^iiilestinal, .principalmente
contra as díarrhéns ^reSelcjea ncpmpa.niis-iia": (!-.• coücas. úyscntcrias c mc-jonterit..», Oit.rrhrjs d.t tler.tiç.ío ed*i convalescenças d.i? febres 'gra-
vcá c das moiestiaa pulinonarcí, coü«¦tesuindo sempre mera vil hosaa c:ira*j.?.ío(!n -le usar ; Víja-se no vi-lro.1'RKÇO. ""000. llépíisito — D.-o-
gitrii P.-.hKo, ru» 1I03 Anéradtn 43,Fabriõü, pliarmacia Santo** Si!v;i. ir*u l)r. Aristit.cs I*o!ir* .29. 'íc\.
I.«ce, \:\'.n. Rio de Ja-iciro.

Instituto mPolygloticó
Estão fiir.cciomr.do os scjiiiiites cursos deste instituto

CURSO NORMAL CURSO DE LÍNGUAS' *
CURSO ANNEXO CURSO DE VIOLINO
CURSO PRIMÁRIO CURSO DE PIANO
CURSO COMMERCIAL CURSO DE DACTYLOGRAPHI <\
CURSO DE TACHYGRAPHIA CJTfSp DE PRENDAS FEMININASO cargo docente c escolhido a capricho e merece ;'.Í)„oÍuta confiavaA disciplinando cstáliclecinicntp é-;írreprelitMisivcf-, •-<¦......

Xo gênero é o unico eHaljcícimcnto da capital.Avenida Rio Branco — 106 e 108

Moléstias das gallinhas | Pomada de R. L, de Brito
A t?Ofma, o b'80. a corysa c o

riieuniaíisnío das gallinhas, c do
outras espécies dc aves, .-ão com-
batidos com segurança' pelo Cory-
sol.

Cora o uso deste preparado as
gallinbas engordam e a postura•nignienta. Preço, 2?5oo, pelo Cor-
reio 3$joo. Não se acceita se'!os
nem estampilhas.

Epi todas as dro_arias e phãr-
macias, á rua Uriiguayaria 66, Fe-
restrello „ Filho e Avenida Pas-
6os in6, E!ri Nictheroy, drogaria
Barccllos. M 5;-ot>

MYOSTHENIO

(ANTI-IIIÍRPETICA)
Approvada e premiada com meda*

lha de ouro
Infallivcl nas er.ipigeiis, dar»

tflros. eopinlias, friciras, s.-.t::as,
lepra, coinichíics, eezemtts, p';inii0S|
ferilas e todas as moléstias di
T-elle. Lata 15500. Diposiio: Dro.
garia IV.clicco, rua dos Andradas
n. 43, e Sete de Setembro Ri.

(S 133»

Mr. ROMANELLI
Professor estrariüiiro, ha 7 ai*

is mora na praça da Republica
1'òrmula do dr. J. M. dr Macedo] "• "->• esquina Senhor dos P; £.sns,

Soares — o melhor toui.-o rcconsii-1 attende a s-.ta r.;;:ncrOòa clientelaluttite ' indispsnstivel is crrnr.çsr,. j .bis 9 á» xi da manhã e da i íto-

^$S_S l &t^m ft^M: $* Seri^Zãi
Biwin dc Ifiie. I •" i°f-s. .ratando com a mesm»
y Viilrt». 5Í.J00. D»*nos:tario«: rtir. da I a'*eii'""io ciimo -Jiniire. Praça da

aKiiayana ¦¦ii. Svt,- de Si-tcKihr» ->i Kep-j.iiiea S<, sbbrido; «i-.iiiir.a"' '¦ " '" * . 
,.,;J.« riIASMAClA MACEDO SOARES.

Repsiitea
Senhor doê Pnsboi.

.-z^T^i,;..,..~x;ff&^:rs -i_«i
' 
l^-i--3"*

®t£ààW&*l£& 32S^yi_-;-*-^Crv;*i_:;: , ^ _• •> r
-nftí«"_*J^.*Í.-^,'^. »-. ../ y*.*;. '.-¦."..: .-'-j R.
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PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

^PENHORES^
LEILÃO DE PENHORES

' 
Em 5 dc dezembro do 1916

GUIMAIfciES
& SATÍSEVER1NO

•TRAVESSA DO THEATRO N. 5-E
LUIZ DE CAMÕES N. i-A

Sn cautelas vencidas, podendo 6er re-'
formadas ou resgatadas até 6 hora d»
ltiljo. I

Leilão de penhores
E JÓIAS

n DF. DEZEMBRO
NA ANTIGA CASA

E. SAMUEL HOFFMANN
DE

M. GOMES & C.a
.,3-TUAVESSA DO ROSARIO-I3JÓIAS

Das cautelas vencido», podendo os
lis. Mutuários rclormar ou resgatar
tu» cautela» até á hora de principiar
o leilão.

Quereis ter uma, bella, CJatoelIc.ira, ?
— USAS

IMPLORANDO Á CARIDADE
AMANCIA, viuva, cora G3 anno»

de edade, quasi cepa. .
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

.* além disso doente e sem nmgjcin
pira sua companliia, recoliiida a um
quarto:

ANGELA PECORARO, viuva, cora
>6 annos de edade, completamente
céf» e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinha, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
Curso»;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
CÍga c sem amparo da lamilia;

ENTREVAUA, rua Senhor dc Mat-
tqhiiitios 34, doente imjpossiljilitada
de trabalhar, lendo duas filhas, sendo
¦uma tivlierooloM:

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
•ntrevado sem recursos;

LUIZA, viuva, com oito (ilhos
menores;

80AKES, viuva, velha sem poder
trabalhar:

MARIA EUOENIA, pobre velha
-lem o menor recurso para a sua sub-
iiatencia;

SANTOS, viuva, com 68 annoa de
«dade, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre ceguhilia »em
auxilio d» ninguém.

AMAS SEGGAS
I A LUGA-SE uma unia de leite com
Xilcite dc tres mezes c dias; na rna
Cassiano n. 37. Cloria. (5298 A) M

TMtEOISA-SE de uma ínocl-
•*¦ iihu portugueza com prati-
ca do nina secca, para tomar
couta do duns creanças Já
crescidas. Ordenado 40$, r.
das (Laranjeiras n. 170.

(5481 .S) S

POMADA AMERICANA
7*""mmmmmmmW m' '" ¦'¦¦¦'¦ ¦¦¦!»¦_ ¦MH_m^mM>

elimina a empa, d& brilho e evita a queda dos cabellos
VENDE-SE EM TODAS AS -PERFUMARIAS

PRECISA-liE 
de um Tapai quetenha pouca pratica de ourives,

para limpar lamina» e polir ouro; é
para fora; prefere-se italiano ou bra-
«leu-o; trata-se á rua Senhor de
Mattosinhos n. 102, (5373 0)J

PREC1SA:SE 
para lóra do Rio. de

um perito oleiro; paga-se «om
ordenado e interesse sobre a produ-cção. E' escusado apresentar-se sem
os requisitos. Trata-se na rua Bue.
nos Aires 236, casa do Sr. Rego,

(S0I3 D) J

fpitBCISA.'9E de uma senhora de
X edade, para arnimadeira e que
diirnu no aluguel, na rua O. (le-
raldo n. 80, esquina (la Avenida Rio
Hranco—1'ensâo Universal.

(5491 D) S

Al/UGA-SI', 
uma «ala própria paraescriptorios oa praça Tiradentean. 75. 1" »ndar. (5493 %) s

ALUG.V-SE, 
com pensío, em casade lamilia. a doía tapate» sérios,um exeellente commodo, amplo e are.jado. Rua Silva Manoel n. 58. (E)

ALUGA-SE 
um exeellente quartomobilado com janellas, a moçosolteiro do commercio, preço modl-0; na rua do Riachuclo 11. 05.

(5l9í EE) S

P.lfRCrSA-SK 
saber do paradeiro

dc uma -menina que/di pelo no-
111c Alice Martins, mie liontcm des.
npp.ircceu da rua Uruguayana 1371
íranciza, cabello alourado c com ai-
g-jinas sardas 110 rosto; quem delia
ooiíbcr noticias, queira lcval-as á
rua c numero acima, que será ge.
ncrosatnt-.ite gratificado. (D)

PHRCISA-SF. 
<lc boas corpintieiras

o paga-se bem, na Casa Leitão,
largo de Santa Rita. (517/ I>) S

UMA 
ipcrfcila lavaileira e engom-

madeira, pede roupa dc hotel c
peiiüão, para lavar cm casa, á rua
Bambiná 11, 43, casa 1. (5295 S)M

PUECISA.SKdc 
uma senhora bran.

ca, dc boa apparencia para to-
mar conta dn casa dc sctiliot viuvo;
rua Ciücliorro 11, 55 — Calumby,

(550? D) S

PltEClSA-SK 
de um empregado

cnm bastante -pratica de seccos
e molhados, dc 15 n 18 annos; na
rua «lc Sanlo ChrUto 14?. (5S">D)S

PRECISA-SE 
de moças com pratica

de madhinas dc ponto a jour c
aprendizes paru officina; Casa Ratte.-
ma Gonçalves Dias 57. (5533 D)S ; —¦_-—

ALUGA-SE 
o 3o andar do .predio

a. 4 <la rua Municipal, servido
por elevador electrico, eom accomnio-
*íoe» Par» familia de tratamento,
avenida «10 Branco n, 20, i» andar,avenida Rio ranço n. 20, 1» ndr

_(4i64 E) S-
ATUGA-SJv a espaçosa loia, própria

í1""" qualquer «ejrocio; «Senhor dosPassos 71 j trata-se i rua da Lana
?• '°3- (3193 E) 3

A 
LUGAM-SE urandes quartos a
40$, 45$ e 56$. frente de rua, a

casal ou moços decentes, com ou sem
pensão, tem electricidade, chuveiro,
«tc; «na rua de Sant'Anna n. 33.--Praia ir. (5130 E) J

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéartironica ou recente, estreitamento deurethra, em pouco» dias, por proces-bos moderno», iem dor. Garante-se otratamento impotência, syphilis e mo-lestias da pelle, appl. 606 e 914. Vae-

,cana antigonococci«a. Pagamento
após a cura. Cínsultas diárias, das
8 as 11 e da» 2 4» to da noite.- XC 5981, Avenida Mem de Sâ, uj.

ALUGA-SE 
uma boa casa na rua

Visconde de Saiiucãliy n. 329,'perto da avenida Salvador de Sá;trata-sc ua -rua do Kosario 11. 60.

ALUGA-SE 
o 1° andar da rua

Lavradio -n. 157, aluguel st
irata-se na Tua da Alfândega 11. 103.
leleplione loys Norte. (5418 E) J«

do
00?;

(5120 lv) j ro Saraiva n
ALUGA-SE 

-para família o :» an-
dar - ¦do predio da rua Conselhei-

13. (54H E) R

Nâo comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado ô Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-sivel a 1 gramma

Casas e commodos. centro
ALUGA.SK 

unia sala, com um quar-
to, Inst electrica, etc.; rua Uru;

íruaynia 144. (44.13 E) b

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala de

frente, com uu. sem pensão, a mo-
ços t!o todo respeito ou -a cisai sen
fiiiws A sala tainlieni serve para uma
associação, á rua do P.osario 167, an-
dar. (5*94-E) M

CozinWros e cozinheiras
ALUGA-SE 

uma perfeitr. cozinhei
ra, dc forno o fogão, dando prc-

ferencia á ft.nillia veranista; rua
Uento Lisboa II, quarto 6. Cattete.

«Í4IS2 D) I

A LUGA-SE nina sala mobilada pnra
.rt-casal ou um senhor de todo tes-
peito na rua Evtiristo da Veiga, 47.

(4676 I) E

IA'LUGA-SE tuna senhora branca,
xYde fnniilia brasileira» cozinlia -bem
o trivial c tem pratica dos trabalhos
(lome-tiens, dorme no emprego, -or-
dciiádo .10S. deseja emprega r-sè em
«-:isa de pequena familia ou casal sem
flllios. i pessoa, séria, limpa, com-
«ornada, de inteira confiança. Qíumií¦precisar diriia-se á rua da Harmonia

«i. 44- (4413 B) J

PKI\C1?A-SK 
dc uma perfeita co-

rin.lic-ira. dormindo no nlucuel.
Estacio dc Si 37, (5-04 B)J

[>l(Iví 
rSA.SB dc uma cozinheira

rua Viicondc d>
sob.

Itauna n. 105,
(5347 J) B

OIJKCISA-SE, para casa de campo
.1 de um senhor só, sitund.i na
roça, a 1 horn desta capital, de 'uma
cozh-hclia moça» que cozinhe bem o
trivial c r\nc se occttpc também dos
arranjo-; domésticos. Òeseja-sc pessoa
de toda confiança, nacional ou cs»
tràngcíru c exigetiiise referencias.
Cnrt(i«"nc5ta reil.ico.io, 11 E. S. P.

(53PoB) J

1>KECISA-SE «Ie duas creadas,
.1 uma para cozinhar e outra paralavar c cngommar, fazendo ambas¦mais -alguns serviços, á rua Ãguhr
"¦ .11-  (5.17S 1» 3_

Dl!H(^IS..V.iSF3 do um Jiorito^-j.coy.iiilioiro rto forno o fo.
São pura cnsn do firmilin do
Initiitiiciito á rua IS. S. Üo
Copiiciibníia 11" B20. riiRii-so
liom oiilenndo. (5387 It) B
T>RBCTSA-SE dc uma coziubeira,
X perfeita Po ser\'iça, e dc fuma
arrumadelra, que durmam no cm-
prego. Iru'orma-sc no deposito de
fio da rua Gcncml Silva Telles ,1—•
Andaralhy. (5497 H) S

FUECrSAJSE 
de uma boa cojl-

nlieira de forno e fogão, pnra
vasa de commercio c familia; á rua
do Hospicio 77, 2o andar. (54«JSB)S

CREADOS E CREADAS
ALUGA-SE 

uma moça portuguez!,
para copcira ou arrum.vJciru

Almirante TamanJuic n. 54.' 
(540-* o

A LUGA-SE uma boa lavadelra,
XXpar.1 casa de família de trat;imen*
to; rtm do Areai 89. (íi6j C) JI

ÍJIRECISA-SE 
dc tuna creada lim-

pa, branca, desembaraçada, para
serviço dc um casal estrangeiro;, rua
Conde dc Bomfim n. 1270.

(5374 C) J

AILUGA-SE 
um liom quarto, em

easa de pequena fumilia, distin-
cia. tr um casal sério e sem filhos
ou .a uma senhora que trabalhe fora,
com ou sem pensão, tem luz clectri-
ça. banheiro, tanque, etc.; na rua
Visconde Kio Branco fii-A, ca9a io.

(4C43 IS) S

AXliGA-SE 
aqui, no centro, um

bom quarto, com ou sem pensão,
a senhora ou moça, cm casa de ca-
sal, preto módico, Carta a Vianna.

(463B K) J.

ALW.A-SE 
o 2° andar do predio

a rua do 'Kosario 115; trala-se
na loja. (465i E) J

ALUGA-SE 
um exeellente

.il1.'imiuaà'n á luz «Jectrira,
quarto,

mo-
A LUGAiM SR prrandes salas c bonsxiqirartosde frcnte.com saecada.s a

limpa
ços, á rua Kiacliuelo 3.7. (4343 B)J A4o$ ^7„$; c.» ^SrfciSSKr«b

A.UJGA«M.SE ,b„n3 al)0Se»tos, em Y"m'' 
" "" düS ArC03 n-(=60

^CXcasa de «familia. eom pensão, co- |"~ — .
zinha de 'primeira ordom, epinida far^ f A LUGA-SE um quarto, com limpc-:^*.üa e todas as eommnflMfB/tnn *»*««ta com toucinho, ovos, peixe, cama-
¦r3es recheados; na rua da Alfândega
n. 144, (5428 li) J

ALUGA-SE 
por 110$ a casa da rua

Senador 1'oinpeii n. 7. As chaves
estão no 5- (S3<«9 E) J

ALUGA-SE 
unia lioa sala mobila-

da, de frente da rua, em casa de
família, a um casal decente 011 a ra-
pazes de tratamento: na avenida 'Mem•de S4 n. 111, sobrado. (5011 E) J

A LÜGA-SE uma cxccllonto¦^^•sola de frente, conforta,
velmentc mobllladn, com on,
sem pensão, rua do Itinchuc-
lo n. 217. (E)

ALUGArSE o 1? pavimento, asso-¦xibradindo, da rua do Rezende n.
77. com 2 salas. 4 quartos, banheira,
deMiensa, esplendida cozinha o quin-tal; aluguel 280$; está (.betto de 11
•ás s horas, e trata-se no Cinema
Ideal. (3138 E) S

ALUGAM-SE 
.....

com tres sacadas:
quartos espaçosos,

> , -•- -r-jJas: «preço barato;
rua da Quitanda idG. Í5475 E)S

¦124 e todas as commoilldaides, comtelei/hoiii; 11a avenida Comes Frei-
.rc "• ""¦ 

(5464 E)S

Belleza da pelle
Olitem-se com o uso do SUDO-NOL, unico que tira sardas, pan-nos, manchas da pelle, espinhas,

cravos, marcas de varíola por¦mais profundas que sejam, bro-
toejas, e todas as manifestações
cutâneas. __ Vidro, s$ooo. Vende-se na Drogaria Rodrigues, á rua
Gonçalves Dias n. 59, e na Phar-
macia Medina, á rua Luiz de Ga-
mões 6, próximo ao largo de São
Francisco.

AMWAÍJJSE 
b0a íaiâ dt freata »

. 'ir. quarto, • pessoa de todo res-
9>?.o; na avenida Gomes Freire ir»,
sobrado, (4758 V) J

ALUGA-SE 
o palacete di rui An-

guito «Serra n." -S8, antiga píaia
da Lim», própria para pendo ou
Rrande familia, eom ia quartos to-
dos cem janellas, banheiros de água
quente- e iria, e todas as commodida-
des, tem duas entradas, sendo uma
pela rua detraz. Pódc ser vista até
ao meio-dia. (4*61 F) J

ALUGA-SK 
em casa de familia ei-

trangeira, magnifica sala de fren-
te e quarto, juntos ou separados; na
tua do Rezende 161, (5114 F) R

AfcUGAiM-SE boas salas e quar.
^itos, com pensão, a casaes c se-
ilhotes, com todo o conforto e mui-
to asseio, banhos quentes e frios, pre-
ços módicos, também, se acccitain
.pensionistas para comida; na rua da
Lapa n. 35- (5121 F) K

ALÜGAM-SE 
bons e.arejados quar-

tos, com vista para o mar, ein casa
de familia; na rua da Lapa, oi.

(5387 F) M

ALUGA-SE 
uma caia. com 2 quar-tos, 2 salas, etc.; % na rua , Monte,

elegre 89, próximo a rua do Kiaehuelo.-; (44.10 F) S

Cattete, Laranjeiras,

Botafogo e €avea
ALUGA-SE 

o sobrado da rua doCattete n. 41; chaves na loja.
(se8fi G) M

Estamos em época de economias—
e o meio mais pratico e mais segu-
ro de conseguil-asé bem
dos que compram na"A BRÀZILEIRA

SALDOS BARATISSIMOS
E GRANDES DESCONTOS

ALUGi^^, pata n«»xio, ¦ boa.toi
â-*-"- aot, da rua de Santo ChriMl
1Z* Milagres, já com armaidts e ebt».

dlnh
46.

(.1684 I) J

Milagres, já com armatflts e eem,
para um bom botequim ou tendinh»!

CaMy, Estacio~y_'" 
e Rio Comprido

ALUGA-SE 
o oredio n. 8g. «la rui

Dr. Campos da Faz com -' w!ll,
.1 qttart .s, banheiro cliacar, ete; tra.
ta-se na mesma rua n. 7. («5216 M) J

ALUGA-SEcnsa dc 1
um bom «luarto, et»

. nequena família, co»
frente para a rua. a um rapar, ilecew
te, ua rua do Cunha n. 8; Cattiniby,

(4S1
atiiiiiuy,

4 .1) i

ALU(«A-SE 
o oredio n. ia? da rua

Tavares. Bastos com uuas' salas, 2
quartos, .cozinha eum rrande salão..
Esta-'aberto das ri ás 4 da tarde e tra-
ta-se na egreja de S. Pedro; ú «rua
Tavares Bastos, princinio da rua Bento
Lisboa no Cattetc. (42:5 —) G

ALUGA-SE 
a casa de sobrado, com

execllcntes commodo?, á rua das
Laranjeiras, 431, servindo para resi-
dencia dc familia- ou pequena, pensãoChaves no n. 378. (392Í J) C

A LUGA.SE em casa de um cava.
.ÍVllieiro, sem faniilia no Leme a
rua Salredor CorrcaITi,io a metade de
ini lindo sobrado, completamente in-•dependente, a casal1-.decente sem f|.
iho? 011 a cavalheiro de fino trato,
verto doa baultog dc mar; trata-se na
tne-ma o«. telephone 2081 Norte.

(.-ii .16 M) G

A LUGAM-SE rasliilins n a¦íl^Vvenidn da -Gloria, rnn do
Cattetc 123. As chaves na ca*
sa 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 203. G

AL-UGA.M-SE 
casinhas com dois

quarto3, unia sa«l,i, a 505 e 55$,
com electricidade. grande quintal,
muita nçua para lavar; na rua l'cr-
reira Vianna n. 36. Cattete.

ALUG.-VM-SE 
na rua General Sc-

veriano, boas casas, a 90$, gran-
des ' ac41«timoda{0es; informa-se <m
mesma rua 108. (4656 G) J

ALUGA-SE 
um hom quarto de

frente, á rim. Real Grandeza 121,
próximo á Voluntários «Ia Pátria.

(5183 G) J

ALUGAM-SE 
os prédios da rua

Dezenove de Fevereiro ns. i«5o
e 1Í2, para -pequena faniilia. Alu.
guel 200$ e trata-se com o sr, Er-
nani Teixeira, na casa Teixeira Bor-
ses cr C, i rua do Rosário, 112.

(44U G) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, n ra-

pazes do eoinmcrcio. com luz clc-
ctrica e limpem, em casa de familia.
por 40$; rua Visconde do Rio Branco
n. 54, sobrado.  («J470 E) S

A!LUGAiM-SE bon9 commodos paraiimoços solteiros, .com luz electrica,
sendo .bIriiiis de frente; na rua Ma-
rcchal Eloriano Peixoto n. 172.

(4411 E) K

A TiUGAM-SK certo dos ba-^4-nhos do mar,bella sala de
frente e quartos mobilados a
preços muito reduzidos, luz
clectrica o telephone; pensãofamiliar. Praça José do Alcn-
car 14, Cattete. (,T 4132) G

AILUGA-SE 
grande sala, tem lux

clectrica; Cassiano, 47. Gloria.
(S291 G) K

Fomos os primeiros! ¦¦,
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as familias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes %

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preços e condições.
MARTINS MALHÈIRO & C. «.??????????????RUA DA ALFÂNDEGA N. m.

ALUGAM-SE 
as eeRuintes casas,

para familia:
Rua General Pedra n. I30>

para .ítgoao c .família. . i5o$ooo
Rua Maru e Barros n. sko,

.diversas cosas, na "Vtl
la" Eucenic". desde . .. iot$ooo

Kua José Clemente n 47 . i2a$ooo
Rua Santo Christo das Mila-

gres n. 102 oi$ooo
Rua Santn Ch.-iato dos Mila.

gres, a loja do n. 109. . no$ooo
Kua do Cunha, a loja do

11. fi.i. gi$ooo
Rua Viuva Cláudio n 321.

próprio para íicrocío c
familia I30$ooo

Una de S. Pedro, á loia do
11. 2S.1  22.15000
Jnsé ¦..'.leniente n. .11. . . o6$uoo
Ladeira do loão Homem fui i42$noo
\,\\z. hoje Contra-Almirante

llapiistu das Neves 11. 10 2025000
Tqbo «Ia Rola n. 118. . . . i:2$ooo
íi. Pi.dro n. 2?i. loja. . 101Ç000
24 dc Maio 2S11 3'J.lfooo

Tratn-se 1 rua de S. Pedro 11. 72.
com Conta Braga & C. (3CS3 li) 3

ALUGAM-SE 
quartos e salas, am-

pias c .areladas, a preços módicos,
para moços do commercio, tem todo
o conforto; na rua Luiz de Camões
n. .is. (4411 E) J"TlÜGÃÍM.SE 

duas 
"salas 

de frente
/Xpara 11 rua Toblas Barrclo 11. 74
reformadas dc novo,
eom luz el.ctricti.

38$ o 48S,
(.5118 15) 14

f.>RIiil_.ÍSA-'3_£ Ac ma menino bran*
L cn, pnra casa de um casal cs-

trangeiro; rua Conde de Bonilini n.
i-.".- »• (5373 €) J

IJUFüCr.SA-SE 
de timn cmprcRad;i

em casa de casal, para cozinhar
c mais serviços leves, menos lavar c
ciisommar, que durma no alueucl;
ordenado 40Ç000; rua Santa Ciam
n. 61 — Copacabana. (5419 C) J

PRECISA-SE 
de uma creada bran.

ca, para casal, á rua da Alfiinca,
de„a 11. 55

a rua
and. (549S C) S

PRECISA-SE do uma creada para
X todo ser\'Íço cm uma casa dc
pequena familia; mo Evaristo da Vci.
ga n, 4; sobrado. (5130 O S

A LUGA-SR um Mplenilldo quarto,
ilc«.nii \uz clectrica c bom banhei.
ro, a rapazes ou senhores de trata-
mento, casa de família; na rua Pri-
metro -Je Março n. ioo, 20 andar.

(3641 E) .1

AM-SU bons quartos e salas

ALUGAM-SIia
bons quartos, bom: A LUGA-SE uma boa sala de fren-.assciados, por preços módicos; na i J\te, com mobília ; av. Henrique

praça Maua 73. 2» .andar ,5351 E) J Volla-Jares 5. em frente á Policia

ALUG-A-SH 
or 50$ uni bom com-

_ modo com cozinha, entrada inde-

«Ceutial. (S120 E) S

__ -,-   ada inde-I A'LLGA-SE um «rande quarto, luzXa.pcndcr.te c ao lado, para casal sem | XXclectrica e mobilia, próprio paracreanças e luz clcctrica, querendo; ú moços do commercio; rua S. Josérua Cost?. Hastas u
rja do Riaclmelo. perto da

(5242 M) 15
120, 2", entre Carioca c Avenida.

PATINS
A LUGAM-SE .'bellas salas de fren-

! X-Ltc, nara escriptorios. no i° andar
l' o 2 da rua i° de Mct.çò n. 20,
próximo á do Ouvidor. (53.17 E) T

Com roda* de alumínio, fibra e nço
para senlioias, homens e creanças,

O.ASA GRÃO TURCO
OUVIDOR 96 _ Tel. Norte, 4034.

ALUGA.-SP; 
um bom quarto em ca-

sa de faniilia pira unia ou duas
pessoas dc tratamento, nroximo á ave-
nida Kio Branco, Asscmblea 68. 2"
andar. (5228 M) li

ALUGA-SE 
o maftnifico i° pavi-

menti do predio ria rua do I,a-
vradio 1S4, para família de -traumen-
to: trat.i-sc no 182. baixos. (,n.t«iK)S

AI.UGA*SK 
um i° andar, á nu fi.

José n. 2q, para fnmiüa th dis-
tmeção; t.-aia-se á rua Rodrigo Sii-
va 8. (5484 E) S

Al.ÜCiA-SIC 
um bom escr-p:orio cIl-

fren'..;, na. rua da Carioca 51, i°
andar. (345; li) 3

Ar.UGA-.Sl. 
uma cazinha a casal

sliii filhos, perto do lanto do Ue.
posito. '.'reço jo$5oo; trata-çe no l.v-
ro de S. Domingos 11. 8. (5210 M) E

A 
LUGA-SIv o predio «da rua Olivei-
ra fausto n. ,24.-As chaves-estão

na, esquina da rua D. Polyxcna c tra-
ta-se na rua Alfandeea, 81 loia.

teSJI) C.

ALUGA-SE 
uma cnsa assobradada

por 154$ tem 5 ouartos. e 3 calas,
Rrande quintal etc; c outra por 88$; !
lem urande quinlal na rua do Caitetr I
¦¦• rn-l. (ío.iS M) G

SAIAS BX_.A.2T__--A_=S de «anzouk, artigo ti-mmwmmmmmmm»' •••¦•••ii %4«*ia# nissimo e ricamente
guarnecidas com ren-
das superiores de opti-
ma qualidade, de 05$ AQ^KQqQ
do nanzouk fino, artigo
chice vistoso, um gran-de saldo do nreco de 9<9«tsnAn40W00, actualmente por fiwiPWWW

SAIAS BRARTCAS dennissimopercol.vis-¦^¦"¦"""¦^. mmwm ¦¦mi ^*m.m.»m* tosamente guarnecidasdo rendas finas e borda- 4 S CtKftftftdos, de 28KO0O, por. . *» «PWWW
muito chies e bem con-
feccionadus, enfeitadas
com rendas finas, que 1R €tS«9nO
eramde30$000, por. . *W«P«WW
de baptiste superior,
com bordados finos c
bonitas rendas de 28jjf, «1 JS StSROOactualmente por. . . «*** •*»WWW

AI«ÜGA;SK 
por 170$ a casa ri; 5J

da rua Vinte <le Novembro, 0111*
to da praça ajardinada dc Ipanema.
Trata-se na rua Sachet n. 3, 2" and,

(»ujj> J

ALUGA-SE 
o sobrado 11. 180 it

avenida Salvador de S5, com ê
salas, 4 quartos, copo, banheira ei»
maltaila, terraço, tanque e 2 W-i C.j
preço 202$; chaves e infornuiçacs n*
n. 179, mesma avenida (pharmacia).

(4ÍJ4 .1) 1

ALUGA-SE 
nma sala e um quarti

de frente a senhores ilo cominer.
cio, á rua Miguel de Erias 60.

(5347 M) /

ALUGAM-SE 
os prédios da mItapiru 1.10, i.io-A e 24B-A; ai

(4.187 J) f
apirú 1.10, i.to-A

chaves no iSj.

ALpGÃ-Slv. 
a familia. .1 hoa rasa 31

ua rua Coittra-íAtmirante itaptist»
das Neves, antiga ma <la Llizi proxi.
mo i avenida Hio Coninriil».

(3685 J) J

ALUGA-SE 
uma grande loja, pr»«

pria para qualquer negocio; m
rua Dr, Campos Salles n. 59; a»
cliaves no armazém da esquina.

COMBINAÇÕES

COMBINAÇÕES

Artigos com descontos
de seda, modelos modernos -e de bom
gosto em varias cores, artigo do valor de
28fl000por

de nanzouk fino, guarnecidos com
rendas de superior qualidade e fi-
nas do valor de 5$000, por. . . .

CJOJJ PTTTUOS de uaPlistc de bo*1 qualidade enfei-*1*^''*"*^*'*1 **V^iw tados com rendas finas, e fita pas-.sada, de 3^000, por
^¦f^giyTTT-^injSi de linho, chies c modernos, brancosWWI* * " ¦n»i*Hi_P e de cores, do valor de 55$000.—Pre-

ço actual

3S500

2SB00

QOT.T.TnT^TR1?-- modernos, muito commodos cc.nfec-v^"'¦¦'*,^ * «¦¦¦-_» cionados com tecidos de qualidade su-
perior, do preco de 22$, por. . . . 18S000

Largo de S Francisco 42
r\tia

,UCA-SK, em caca de familia es-
angeira, um quarto mobilado,

luz electrica, toxiino «ou banhos de
mar, por 45$. á rua Baráo de Guará-
tlba 29. Cattetc. (3146 G) S

ALUGA-SE 
esplendido aposento de

frente, mobilado, independente, cm
casa confortável, de boa familia fran*
cczu; rua Corrêa Dutra -.f8.

(3142 G) S

ALUGA-SE-uma 
casa por 132$ com i4

3 quartos, c 2 salas, grande quin-1 (tnl.^na ma do Cattetc. 214. outra por; j
122$ tem 2 auartos 2 salas e prande | járea e outra «por totS. tem 3 conluio- (dos c grande miintal c outra por 8;$, I |
tem itr,ii-i!«:.quintal; na rua liento Lis-boa 89 Cattete. («toiv M) G -

ALUGAS!- cm
-nLf.-iinili,-,, uhi -ou

casa dc requena
-ou (iUois quartos, a

cas:,l ou senhoras; 'na rua de São
Clemente 11. 04. Ilotafogo. (1184 G)J

A LUGA-S-Í) cm casa de familia com
XA.tCfdo o conforto um bom quarto a
uma senhora ou a um senhor de tra-
lamento; na rua d Cattetc n. 233.

(5211 S) G

A T,1'(1AM-Sí; porlo dos lin-
-^nhòs il? iiiiiv, quartos c j ]
pensão, flesdo 4.9 tior dia, c.

A LUGA-SIv esplendida - sala de
^rJLfren^ independente, inobihda.eom
luz electrica, em casa de familia so*
cegada; rua Voluntários «Ia Pátria 429;

(.1141 G) S

ALUGAM-SE
NA

SKCÇAO PE PHO-
riUEDADES'Sii-America''

liiui do Ouvidor SO
Os seguintes predios:
As cliavcs nos mesmos, ou

conforme indieaçco nos re-
speclivos «cartazes,

Para tratar das 3 ás 6 da
tarde.

LARANJEIRA'". — Hua
das Laranjeiras n. 45,1, com
iiianiificas «aceommodações
para familia ííe tratamento,

9 quintal, luz electrica. e_c.;
5 as cliaves na mesma rua
S n. 410. Alueucl; 3005000,

BOTAFOGO—Tua Con-

Sí-c 
de Irajá 46. com boas

acconimo-daçõcs para família
Q , de tratamento, luz clcctrica,

ÁGUA DE COLÔNIA
SUPERIOR

Para tsnlto c toucador:
1 litro 3$5<x>
l|2 litro 2J000

Pharmacia Medina
RUA LUIZ DB CAMÕES, 6

Largo de S. Francisco

ALUGA-SR 
uma casa com dois

quartos, duas salas e mais com-
modidades; na rua V.piranga 3f>. ave-
nida c trata-sc na casa 35. por 83$,

(54oo G) R

ALUGA-.S15 
por 142$ a boa rasa

da ladeira do Ascnrra n. 130,
Águas Férreas, com jardim, agita nas-
cente e pomar ;a chave está eom o
vi„ia da casa cm obras, ao lado.

(5021 G) J

ALUGA-SE 
a caia I da Villa Mi-

mi, i rua Barroso n. 6;, Coaca-
bana. com boas accommoUnçGes, pari
famiMa regular; as chaves estlo no
n, 73, e trala.se na rua da Alfande-
ga 122; preço 110$ (2218 H) J

A íjUGAM-SE os predios mi-
i*^jtiçroí ,57 e 61, da irua
liíãiiema; trata-so no n. 66
du mesma rua. (4036 3) H

A LUC..'
ii.de «fri

ALUGA-SE 
or 6o$ooo uma boa casa

rua Miguel Ângelo 361, ns olin«frente, com e sem mobilia; rua ves 350. Cachamby; trata-se na rua

A LUGA-SE n loja do prodio^da r. S. Pedro 273; trutu-;,¦„„,' — -' '_ 15
sc M r. da Alfandcsa 54. (E S ? ."'" I,e,',1S'l°' IW,a I*• v 1 casa! 011 3 cavalheiros por | S
\ I.UGA-STá uma hoa satã. a cava-

Ailheiros dislinetos ou a caiai sem
filhos, próximo íi rua do Ouvidor; á
rua dos Ourives 0. 2" and (55118 K)S

Kiacliuelo h„ .92. (5356 IÍ) j ' Marechal Floriano, 52. (5241 M) M 110' café* d'a esquina

ALUGA-SI. 
a casa Ao, rua Araripe

lunior 27; 3 quartos 2 salas. c-rc.;
aluguel 110$; trata-se na ru.-i Consti-
tuição si. botequim; as chaves c&.ão

(SjoC

200.? mensaes, lu/, clcctrica,
o teleplionc. Pciísno Fainiliai'.
Traça Josd do Alencar 1-1,
Cattetc. (J -1131) (í

A LUGA-SE a ex.-ellcnt; cnsa mo.
x.Vderna. para faniilia. da rtia liarúo
dc Itamby 21; irata-se í Praia «le
Botafogo i55. (,6„S G) lt

etc. AluRÚel i86$5oo.
rit-n.-vm-: — Rua a».

sís Carneiro, 2(1, um vasto
terreno todo murado, .pro-
prio (>,ira horta, cliacara üe
fíorei, etc.

an

EMPREGOS DIVERSOS
OFPF.liBCU-SF. 

1 senhora tom 29
amios para governante de um

senhor viuvo; quem precisar. Car-
ias para esta rejacção, a A. S.

(.iSin II) J

PRECISASE 
de uma niudante de

costureira, na rua Visconde de
Itamaraty n. 132, Maracanã.

(5ISI D) J

PRF.CrSA-SF. 
de um.-, boa arruma,

detra portugueza ou hcápariholaj
Mia S. Luiz, 49 — Haddock Lobo.

(5J0I D) J

T>REC1SA-SE de um menino, ate
-I. 15 annos, rua da Carioca n. 4\,¦2" andar. (5232 C) JI

PRECISA-SE 
dc um rapaz dc 12

a 14 annos para copeiro; ha Ave*
nida Passos ti. 30, loja. (sjfij J)

ORECISA-SE á rua D. Marciana,
JL Sp, casa 4, de um rapÁz para co*
;:eiro e mais serviços leves.

 (4194 J)

I3KECISA2SE de dormcntelros pa.
X ra trabalhar eni logar perto .'desta
capiMi; informa-se á rua Oa Alegria
«. roí Teleplionc Villâ 20.j.(

(u ii j)

.OP.I-.CISA-JSE <!e""nma" menina""de
-í. 1*? a ti r.nnn^, n-irn serviços !e-
/os, em casa de familia; rua Sou23

jFxanso ni 101—Villn Isníbel.
 Usai D) J

pnECTSA-S.E de uma moca paraa. casa de ptqutna familia; na
r«i.-. Kmilia Sampaio n. 25. et-,. VillaIlibe!, 'uu r c

e para as MOLESTA AS DA PELLEBAINHO
•IJ^AP. ceunn!T. MANCHAS.U>'R6 5EMPRÊ Q,,' SAÚDAS,

ESPINHAS. mniTAOOES,
^^»»ü#l^^ BUG0SIDAW5S. pniEIRAS

PGHIÜAS.^aristolhíqti;
ffif A VENDI TM TODA DâRTF

VEiwrELHrnõi.s, oaspas rolpks,
OOJUCHOES, PERDA DO C.\!?KT,I,0 COXTl SõES.

DOPiES. OrniMADÜRAS.
ECZEMAS. ERVsiPELÁS.
DAPvTIIROS. 1X1'LAMMAÇõES1,1

ee»í>8t-s»98«a«ae*»«»©s9
A LUCA-SI. um magnífico sobrado.

_c___.fi rua do Cattetc 146, cm frente
no palácio; Irtiia-sc na loja. (553iG)U

K LUGA-Sli. perto doa banhos de
XA-mar. esplendida sala de frente e
ittu aposento com janella.; ruc'Silveira
Martins i.19. ,S5>5 G) t>

so ompregal-o sempre dc aecordo com as Instriicções quo
acompanham cada vidro.

A LUGA-SK. por 55$ por mez, na
-TjLrua líuarflúe de Macedo 12. um
chnlctsiulio, oara um casal sem íilhas
ou moço3 «solteiros; as chaves na incs«
ma rua 16. (íío-1 G) S

A IATGIA-SE n casa n. 40 da
iitraycssa da Tiasòa, pro-
xlnio á praia do Botafogo.
Aluguel, 110$. Chaves nh
iv, SO, oiult' se iiifurmii.

(51.11 M) C.

ALUGA.SR 
em casa de f.-.miiia so-

cegada, uma grande sala de fren-
te, própria para casal; na rua Cor-
rèa Dutra 24 («Praia do ManiciiKo).

(340.1 !¦) J

AT,U'GA.SK 
uma boa cisa no bài-

ro de laranjeiras, á travessa Ver-
n.TUdiiia n. 4ti, por 14;$, tendo qua-
tro esplendidos dormitórios c boai
quintal, com luz electrica, fogão r
ííaz e mais aceommodações; as cha*
ves cstüo no n. 41 c trata-se ntc ás
11 horas, na rua Alice 11. 39 e Aos-
la hora em dcante na rua Luiz de Ca-
rniões n. 44, -Empresa de 'Mudanças
"As Andorinhas'*. (50T7G-J

Saude, Praia Formosa
e Mangue

AI.UGAM-SE, 
por oreço barato,

hoas easas, com dois quartos, duas
salas e bem animal; informa-se á rua
Cardoso Marinho n. r, escritório,
Praia formosa. (4580 I)J

A J.Iir.A-Si; uma lioa sala de frente,
Xlcoin tres jaiicllai « um quarto,
liuito, própria para Eabinrte, eseripM-
rio 011 modisla; ni rua 1'lstacio de S.í
n..77, largo, <Í]lL.J.2_ií

A -t.URA-BU uma casa -com qu.itreJ.lquaitos,„diias s.ila«. banheiro, jar-dim, etc; na rua il.csie 47. 11. Lobo.
(54*1 J) J

A&UGA-SJS a hoa casa com duai
-íXsulas, tres quartos, electricidade;
na «rna 'Machado «Coelho, 44.

(5434 J) J

AI.U(..A-S1-; 
uma casa com quarto 4

sala, cozinha e sala de jantar, apii
nascente, por 46$ mensaes: na trn.
vessa da Navarro n. ;oo; infnriitx-sf
na mesma, 81, venda, por favor.

(V3ü J) 6

A 
LUGA.SE uma casa nssobnadaíi
com tres quartos, duas salas, v«-

randa ao lado e mais depeudendat;
na travessa Onze de iMnio li. 17; es-
quina do ovenida Salvador de Sa.
Aluguel de oceasião. (5410 J) J

AIX'(jA-SI«, 
o sobrado da rua Nova

de s. Leopoldo 11. 67, com bons
eoimnodos e por prego commodo; o»oluivçs. na loja. e para Iratar. nã rua
do Urino n. so, com dr. Ramos

(3144 3) 8

A LUGAM-S1Í dois pequenos cha-
Ailots. .11 travessa da Paz ns. 14 e 18,
com quintal e por preço barato; ou
chaves 110 n. u. e para tratar, na
rua du Carmo n. 59, escrintorio. com
dr. ltamos. (tut JJ S

HADDOCH LOBO E TIJUCA
AILUGAMjSTv 

com pensão preçol
moditos a famílias e raparei, llnit

pos e arejados qiulros, ll Ihiidocli
I.oI ~í.oho n. 06. (4tu. Ji H

ALUGA-SE 
o predio da listrada

Nova da Tijuca 157, com dirai
salas, dois quartos, Rrande porio,iustallação electrica. coztnha, tanque,
banheiro, etc; as chaves na casa 167,
com a sra. d. Albina; aluguel loof.

ALUGA-SK 
uma casa tendo toda!

as dependências c commodidadcl
precisas para pequena familia de trata,
mento, na rua Haddock Lobo 11. 3,13;
as cliavcs estão na nadaria á mesma
rua n. 327; trata-se com lacobiim, ni
Avenida Rio Branco 11. 101, i" andar,
da» a ás 4 horas. (l-'a6 1) K

AI.UCA-SJS 
com muitos e vasto!

quartos c salas e todo o confor-
to, próprio para grande familia, peu«
tôo, collegio ou sociedade recreativa,
o sobrado da rua Conde de Hoinfiia-n. 240, entre Fabrica c Aragãn.

(5MS K)_J

ALUGA-SIÍ 
a casa da rua Itarãí

dc Amazonas, 162. preço íoi.
F.itá aberto das 8 ás 10 (524.1 M) K

Afl.UGA-ISE 
a pequeiiíi familia o

bom predio da rua dos Araujoi
43 está aberto, junto á Conde de
Bomfim, a faniilia de -tratamento.

(5.145 J) K

AliUOAM-SlS. 
cor preços baratas,

lidas casas, com dois quartos, uma
rah e bom quintal; informasse á rua
Cardoso Marinho n. 7, eseriptorio,
Praia Formosa. (4581 I)J

A T.TJGA-SK o sobrado -ila rua do
xlXaltetc 11. 114. com optimas nc-
coininodaç.iei para família de trata-
mento, todo «pintado c forrado de no-
vo, illummado a cflectricidade e a çaz,tem (tranJc trrreno. nos fundos. -l'slá
aberto das 8 ás n\c das 2 áj 5 da
lardc c para tratar no 11102:110 ou
á rua da Assembléa n. 43, sobrado,
das 4 ás 5 .da lardc. (;4,|«, G) .1

ALUGA.Si;, 
jior 40$. em cirea de

família, um quurto de frente, mo-bilatlo. com k.-iz c roupa de cama; rua
D. Carlos I n. 94. Cattetc.

(42S0 G) J

ALUGAM-SE pnrn famílias
^quartos novos a «0$, 289
o 35$; im ladeira do Barroso
11, 2, perto da ruu Senador
rompeu. (J 4410) I

A LUGA-SE 1 casa com 3 quartos,
2 salas, terraço com bonita vista p«*
o mar e mais independências e ele-
ctricidade. na ladeira do Barroso, 156
alncuel oo$o(io. (.220 M)

ALUGA-SE, 
por 65$ mensaes. a

casa Ap. rua do Propósito i.ii,
com bons commodos. para pequena
familia, c muita a««.ia. (4154 I) J

ALUGA-S15. 
á rua Cauitão Senna

n. íí. unia boa casa. eom duns sa-
Ias., -dois quartos, cozinha c quintal,
tcnülo porão habitavel em ttrda a ex-
tencão c luz electrica; preço go$ ;
Irata-se na Chapèlnria Modelo, rua
UriiRii.-iyaiia n. 118. (5140 I) J

AlvUGtAM-SK 
bons aporemos, com

ou sem pensão, cm easa «lc famõ
lia, á rua lladdoclc I,obo 422. Dt-M'xjuida a domicilia. (5.!.l<iK)J

ALUGA-SE 
a casa da rua Gonçal-

ves Crespo iO: a chave está na
casa da frente; preço 100$. (5458 K)T

ALUGA-SE 
o oredio á rua Pinto

Guedes So, Muda da '.«'ijuca. com
ties quartos. 2 salas, despensa, ha-
nlmiro. ele; eaz c electricidade; alu-
1,'iicl 160$; chaves cm frente.

[4401 K) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dr.

José Ilygino n. jija cha
27. fundos.

chave no "•
(suo K) T

ALUGA-SE 
a casa 111 «li ruã Uru-

guay 153, com 2 ouartos, 2 saiis,
çtectTicidaide; ahig.iel */c$oto.

(5408 K)S

A 
LUGA.SE o nredio «Ia rua Condi
de Bomfim 70i. cnm cinco quar-tos c bom porão; chaves no açounuis,

e trala-sc na rua Moura Driio 11.10.
(í-117 K) Jil—! !!—!í.li!_ÜJJ!!5!!,~S

X"t*-+H"H*yK^K"M"K^
ALUGA-SE 

uma Rrande sala de
frente sem mobilia com ou sem

pensão casa nova. com todo conforto
só sc aluga a pessas de tratamento,
casa de familia. na A. Gomes Freire,
130 A„ «.librada pela P. dos Governa-
dores. (5J51 M)-8

AI,LTt'AM-SK 
magníficos quartos e

salas dc frente, bem mobilados,
com optima iiensio. a senhores- de
t.atamento, estudantes ou casaes sem
filhos; fia rua Primeiro <fe Março 23,
2" andar. (4101 E) J

ALUGAJt-SE 
mnenificos quartos «

salac de frente, bani mobilados,
com optima pensão, n senhores de
tratamento, estudantes ou casaes sem
filhos; ni rua Primeiro de Março 2,1,
2" andar. (4102 E) J

BX!B!i»aiil!IBi:nQi|!IBIIilR:i!:K;a_lBlli1
Kl DOIS CÁLICES DF.STF. §

PODEROSO ANTI-dCIDP st
EVITAM AS MAIS Gll.l- jjt.
1-7-5 DOENÇAS S

1 Guaranesia W
iaí.!;:aasc!?ni!íE::':a:3in':iFii.i:iHi;;iiffliia

A LUGAM-SE limlas s-,l.-:s de fren-
-TXtc. com t-idas as commoaidadcs;
avenida Hio Branco 11. 5. i" .uida».

(«i.l" E) 3

A LUGA-SE o wbtai
íYrua «Ia Alfândega

sobrado d.i casa d.i
_•!.(. com

,i'_'cr-r.inof:íi?5ríi para família fopãa á
lonha e « ira:, iiuintfl, dds. ch.ivel-
jú.-. etc; a chave estú r.n ioi3. «i-jdc
sc -.rata (4i9' E) J"'"  iJJi^

frente.
A LUGA-SE n: rua 8-
Aus n. 15. um nunrlo
mobilado, «4 t CJVallici:

tor

(<m E) J

A. LUGA'SE um pequeno espaço, na
v av. Kio Bianco 125, Pctit Blcu

Mensaneiro. (4314 E) J

ALUGA 
SE, na Pen*o Rio Dranco,

um esplendido aposento para sol-
teiro ou casal de tratameuto; rua
Fialho 20; tel. Central .i-.'2.

(4181 E) J

ALUGAiM-SE 
uma sala c um quar-

to de frente, independente, com
KnsSo, a moços ou casal, cm casa de
familia; rua Marechal .Floriano 225*

(.i8ijt E) 3

ALUGA.-SE 
um bom commodo,

rua Sete de Setembro 97, 1.
(5.MI E)

ALUGA-SE 
uma sala dc frente e

dois quartos grandes para familia,
OU moços solteiro», com electricidade
preço 'razoável em casa de familia á
rua l&fài 146. sobrado. (5.234 M) K

A I,tÍGA*SE o sobrado da run do
__.J_J_._*í-cÍo 4c Sá ri. -ir. com hoas
«ijiríítóiHiidcs e crándc quintal; as
cHSrvos tstSo na loja. e nara trntar,
ua rua do Carmo n. 50. eícrlptorio.
com tir. liamos. (.lU.í E) S

A I.UGA-SE. por 110$, a casa da
«çLiua Vfte«_fnde dc Itauna «ti:, ten-
;lp 2 quartos, 2 sabs e quintal; a

no mi, .15; trata-se na rua A?
Ao 2
dn&rc
>.-n..-:. t. 1. 51.18 E) S

A ALÜGAM-SE bons quartos a mo-
xiXços. com bons banheiros; elevador
e crefidos, no bolio patacete Bragíiu-
Cr. ã rua 'MaraníTiiare o, l3rg« da
Lapa. (5020 I--) J

A 
LUGA-SIv um esplendido quarto \ LUGAM-SE cm pensão dede frente, com oil sem mobília _/-»,.„. , i«.u=«v w-

pensão, a senhor de tratamento ou ^¦"•inilUlia lrnilüeza, lindos
casal, no Iiudo predio da rua Rodri- quartos mobilados, com pen-( 5511 1.) 6I-l0i A cnSft (jisp5e (le todo 0ío Silva 6, 2" and.

ALUGA-SE 
uma esplendida sala dc conforto moderno, bella Vista

ficntç, com pensão e com mobilia sobre o mar, iardim. muitoou não, a rua da Carioca n. 8, 2"aira. „,„^,..i„ „ 
' °. ¦ «(;;i7 Ei S «fíiwua o saudável. Preços

-> moderados. Kua 1). Luiza G5.
(J4755)GALUGAM-SE 

na rua Senador Dan
tas 52 esplendida sala dc frente

bom quarto, com luz electrica,
(55=4 E) S

A 
LUGAM-SE boas casinhas, e
30$5oo e 42$ mensaes somente a

ALUGA-SE, 
em casa de refociiavc.I fapazes soltciros/pu a cassos sem fi

Fatnilia, um commodo mobilado
com ifensão, a casal decente. onr2oc$;
avenida Central 25-A, s° andar.

(55y E) S

lhos, que trabalhem fiira: ver» e tra-
lar, no local, a rua Carvalho de Sa
11. 6, prc-xinio ao larkó d^ Machado.

¦__ (3062 G) J

ALUGA-SE 
cm casa

.multo
de família

_.ito próximo aos banho., dc mar,
uma sala mebtlada. para casal, com
ou sem ipensão; na rua Christovão Co-
lombo n. 121, Cattete. Tlois de De-
zembro. (5105 G) D

A LUGA-SE a casa da rua Maria
JÉXTiügeiiia n. .10 í-'areo dos Leões)
para pequena família dc tratamento,
'Chaves ua padaria da esquina c tra*
ta-se na-rua do 'Rosário n. 13.J. das
.ro ás 16 hors. com Ilaitor Luz.
Tel. 1200 Norte. (3441 G) S

Boa opporlunidade para as possôas ínlclligenles eactivas. Se V. S. quer vencer diíTiculdadcs da vida, ganharmnito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boavoz, olhar magnético c alimente, vencer e dominarvossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c serfeliz em amores e em relações deIoda a espécie, escreva-me inime-
dialnmenie, pedindo o meu livro
intitulado TALISMAST DE PE-DRAS DE CEVAI-, onde conhecereis as virtudes dasmaravilhosas Pedras de Cevnr, recebidas da índia.Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Jtua Senhordos Passos u. 98, sobrado — Caixa do Correio(>04, Rio. ~-

___m am n ra«BA«i
¦M (Jdl^B fl| M'll W mmWÈà

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-Slv 
a casa n. 12 d.i trA-

vessa S. José cstiuina Canaliarro,
com .2 salas, i i|i„„.„_, .iectricidade,
etc. A chave nn casa n. 2 «ta ,-iveni-
da ao lado. -MurucI. 1.(2$ (:-'n M) I,

A IjU.ííA-SE uma casa par.11 AUJOA-Sli a cnsa n. 37 «!.i
•íl-lim casal; entrada ò.O m: -«í1'T'ulz, 

'«Augiuto Pinto (avenida... *, ^ , \ rtlangue) ¦•"- ¦'-- T
.lardilm Jt preparado; trata- ¦ „, !3,
se 110 prédio ií rua Viscon-
de de Gáravéllus n. 59, Bo-
tafogo. (4221 ,T) G

rna
do

por J_5$; iuíormaçíica no
(5010 d j

ALUGA-SJv 
« càvallieiros <ie trata-

nicnto. eitl casa do «familia, «ni
bom quarto; na rua Vcrrcira \-i'.-ina--i
n, 20. (550í> G) S

ALUGA-SE 
o oredio 11. 3j da rua

Conde de Uacpemlv. CaKete: tn-
!n-_c 110 ii. .16 da rua. onde estão as
chaves. (5".i- G) J

A l.UGA-SE- o iiredio da rua Benj-v
SALA 

e R.-iihinetc — Alntram-se jia-.
ra eseriptorio, consultório, ale- I ^.min Constam' 11 

" 
113, forrado 

" 
.

Her, ctc_ Optimo local, tudo novo; pintado de novo. com seis ouartos, fia-
Constitrçtfio 36. sobrado, (saap F.I.M . la=. luz electrica c fogão a caz. A:
ÍS!^?!__!!5!_B_-M-BB_0HB__l!fff_*Ç!^J ; chaves

LAPA E MA THEREZA
mesma nredio.

(53ÕS O)
1 A JjVfiA-SE em casa do fa-

A il.UGA-SE por imS a rasa da rua
i*.General Menna Barreto iG3-ni-'
trata*se na rna Alfandetra n. 12, Pci-
r.oto & C. (5-U.1 C.) J

A I.UGA-SB nma casa com dois
-_T3Lrr.:arto5, duas salas e mais cot.-
modidades; na rua Yplranga n. 33.
prcçp, roo?oon. (539!) G) R

A I.UCA-M-Ste liem
Xl.las de (reiite

inoljliulos, sa-
Oiiartos arcjailos.

com i.oa pens.io. a caífe. eu a rapazes
de tratamento, preço módico, rm ca-
s.1 de família de todo respeito; nn
ruu do Riachttelo, 158. (j577 F) J

_s^- A I.UGA SK uni sobrado para pc-

(541-' C) K

A H,UQAXI;SE os predios da rua
¦TA-PetíopaUs ns. 12, 14. c 16. Santa
Xhorera, Amip-etíiancntc reíonnado'5;
tratn-se cem o dr. J. Cunha, rua dr
S. Pedro, 82. (5134 V) 3

inilin saiu e quarto dei _f\/íiicnã 
"«fãmiíiij; 

na rua'-General
frente paru jardim . sem pen- Sevcriaiw n. 9$; irata.se no n
sko a cawillieiro', rua Andra-.
de Pertence ?,S. (5-llC, li G- A -T.IT.AIM-SE. em casa de senlio.

_í"i..ra só. uma sala de frente, bem :
mb^Hada. bem íisswu um ouarto, nas
mesmas condições, electricidade e
niais comm*odidades. Gottcte,* 108.

(3,-S.I G) J

Leme Copacabana e Leblon
ÀLUGA-SE, 

por 145$, en. Copaca-
feana; nas proximidaJe1: da rua

i.oiislant: Ramos, uma pègucna casa,
cotn trçs quartos, duas salas, saleta
de espera. 17. K' nova e ainda nSo
teve mora-dores; informaçSt-í c tratar,
no Banco do Brasil, secção dc cau-
!«-,es. (.11S2 H) R

ALUGA-SÇ 
á rua D. Maria An-

gelica, ca*s..s a 80$ e 60$, um ar-
müzcm com moradia pata familia,
por 100$; trata-se no n. o, casa VII,

(4657 G) J

Aí.TJGA-SK por 13:$ a casa n. 43
•xjjíte rua Buarquc, no Leme, duas
sat,-.9. tres qttaítos; chaves na phar-
maci». (53í>o II) R

AÍ.UGAM-SE 
as boas casas da rua

João 'Caetano n. 151 c 199, om-
bas tem luz electrica; as chaves no
n. 147. Aluguel, uma 1^0$; outra,
'"°?oo°. (51:4 1) R

l!:aEli:;i!::i!il?»!:i!lB|:[|l|i;iiB!,;;gr!íB!3Bai
Ê
§ OS QUE SOFFREM DO
I ESTÔMAGO DEVEM USAR B

¦ GtlarMtoG8fà i
«ÍllKlKiiiM.:i;a;!iMil:BailMi|l|B;;l:iMi!a

A LUGA-SE uma boa casa. pintada±X3* novo, com muita aiçua e hom
quintal; rua Visconde Sapucaliy 310.

- ,  (5454 í) J

ALUGA-SE 
pur i.'0$ a c.-sa da rua

Wcrna de Magalhães 11. .10. Villu
Ifaliel: irata-se na rua da Alfamlega,
ii. 1'eixoto e Cia. (5167 J) I,

A LUGAM-SE as casas da rua lia.
r;io dc Cotctriue 11. iSq e toi. scrviilaf
tor «luas linli-is «lc bondes, de Villa
Isabel c Andarahy. (íoqj R) J,

ALt 
GA-SE «ma boa casa com duns

salas, dois quartos, cozinha e -ran-de .IV"1"}1,: "n ri» Maurity 16, ca-sa IV. Alusuçl 90$; trata-se no 14.
(5406 I) J

4 CfUGA-tSK uma boa casinha; cani
_r_t,s.il-i, iniartT c cozinln: na rua do
Sãníwlor Euzebio n. 184. nvenitlã;
irfnr:n;t-:c c trata-çe na loj"-. ao lado, r.z rúa uos Andriwlas n
osa de bunantB.: (4191 E)J rua dc H05; icio. ,-

A T.rGA-SE o Dredio d.i rua d"
i3__lícxcnde ti. 63. com magníficas
iccommodíKões oara f.:n:!ia; trata-se

:C>. canto da
ÍS3I2 F) R

AIjUGAM-SE, 
nara familia de tra-

tfunçnti). os nreiiios da rua Tteal
Grandeza na 33, 37 e 41. c:i;a 6. com 5
auartos. 2 salas, co.nnha. copa, 2 ba- sob
nlieiri.f, iJcspcna. 2 sanitíiriás, lur.
elct-rica, ouintal. iardim. ele: pata
ver e tratar, na mesma nm. esquina
P. Clemente n. 333- (5124 o) S

ALUGA-SE, 
por . 2"o$. confortável

casa, con1. 7 tlorniotorh;; aniptós, -
m!:is. mais dependencii traía-^e rua

A LUGAM-SE casai á rua .Ruy Rar- j
XÜíOBa (antiga fi. Cíemente1! cjo: 

'

tra;a-se na casa. 29. (4S40 G) J ;

Voluntários »48,..Botafogo (;i = 5G)SIb, 118

V LUGA-SE uma bonita cisa por
/"Vioo$. á rua "Pinheiro 

Guimarães
60: trata-se na n» da Passagem :

:(I»4,G). R.j,

cn in bmsil
(-VOMIC REGISTRADO)

Gispa a infSaaiimaçâo e pui«-
gações dos olitos

Esaa to_a.süs as pb.armarcisas e arogr&,rle_,s

A Í-^GA-SE o nredio 102 á rua d»
AÜIt-ncral Ariíollu. reformado, porlehabitavel, bondes de $100. Preço mo-
dico'.. (4630 J) V

\ tüGA-SE uma esplendida casa
-rV.com 2 salas, 2 quartos, cozinha,
(iiii.ital dc lado da rua Soiiüa l-'ran.
eo ii. .123, (-.nio li; I

A IjUGA3I-SR ns cnsns dn riu
•í^l). Mnria 71 (Aldeia Cnm.
pistní, tiaiisvorsnl á run Pc.
reira Nunes, noras, eom dois
qunrtos, 2 salns, eozinhn, ba-
nheiro o tnnqnc do lavagem,
todos os commodos illt:miua«
dos n luz clectrica. As cliavcs
no local. Trnta-se na rua Clon.
çalvcs Dias 31, próximo da ci.
dade, a poucos pussos dos
bondei do Aldeia Cumpista,
cuja passagem em duas so.
cções é do 200 rs. Aluguel»
90$ c100$.

ALUG/1..SE 
um quarto d; frente, t

uin senhor, com janella rara o jaudim; á rua Souza Franco u -o: —•
Villa Isabel; (4323 Jj L

AI,UGA-SE 
a rua Mariz e Iiarros

n. 229. uma ca=a co1-! 2 salas,
a quartos, cozinha, quintal, etc. ui
chaves na casa 17. (490Ü 3) L

AI/UGA-SE 
uma casa nova, com

tres quartos, duas palas, cozinha
•n. Kaz, banheiro e quinta'; na rua do'Mattoso n. 67. Trnta-se na praça
da Bandeira 115» .Bazar l.crmtnios.

(4635 L) J

ALUGA-SE 
4 rua de

cis:o X
 S. Fran.

Xívitr n. 635, boas tasaj
com dois .quartos, duas salas, cozi*
nha, quintal e installação com abati-
mento de aluguel, i>or 75$, próximo
ao Centro Espirita. (4585DR

ALUGA-SE por
dn rua de S.

chaves estão I»or
c trata-sc v& ru"

iro$ o predio $4$
I.uiz Gonzaga, Ai
favor nn arn.U__.sa
Sachet n. :;.

Ujoj X)_J

'¦:<**J.. ¦-..:
:;1 «:
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VINHO

I0D0-TANNICC
PHOSPHATADQ

eGLYCERINADO

Gompra-se uma casa
«m qualquer parte desta capital
ou de Nictheroy "ara família de
tratamento, rua nao muito distai*-
te de bonde, preço barato com ai-
eum terreno em bom estado de
conservação. Cartas fechadas pa-
ra a caixa deste jornal, a «feri-
no Paulo, com descnpçaoda casa,
preço e demais informações. N,e-
gocio urgente e directo. M 5450

G-NflAR
GRÁTIS Ó MAGAZINE DO DINHEIRO!

Tendes algum desejo que, SS"»'
de vosso esforço, não conseguis
realizar ? Sois infelir em vossa ta-
milia, ou em commercio? .recisaes
descobrir alguma coisa que vos
prcocoupa ? Fazervoltar para vossa

VEMDE-SE 
um predio novo que companhia atguem' que se tentia ie-

ainda não íoi habitado, com duas, parado 
- Curar vicio de belnda.

salas, doi-s bons quartos, cozi* -nBn ,ens,iaiism_ ou alguma, mo

^ z

boas sala*, doi- bons quartos, cozi
nha, banheiro, reservada dentro de
casa, uma boa varanda ao lado,. íllu-
minado a luz electriea, bom quintal
todo murado, gradil c portão (le ter-
ro cm rua calçada a parallcpipedos,
perto da ts-tação de Iodos os San-

itos; bondes á porta; trata-se na rua
[losé Bonifácio n. 81. armazém, com
Vo proprietário. (5040MM

1 ¦ ^H

GRANADO
reparado
Quinta da

vinho
i Douro)

PODEROSO ESPECIFICO F\RA oTRAJANENTO
DO

LYMPHATISMQ
FRAQUEZA PULMONAR

RACH1TISMD
ETC.

VK.NDJ. 
compra e hypotheca de

prédios 
"e terrenos, em todos os

bairros desta capit-1; para ressoas de
bom gosto, .sempreia rua tenos Aires
1.8, cora figueiredo & 'C.vrtSWg.W_! ,

VENDE-Sl* 
por 2:300$ um terre-

no com arvores- írutiícras, mcdin*
do ea metros de frente, por 100 de
fundos; coin duas casinhas, que ren-
dem •*_$; ver e tratar na rua üoutor
«ernaruino 75. Jacarépaguá. Ponto
dc $100. W°5-> N •-

VENDE-SB 
magnífico lote de ter*

reno, próprio 110 melhor ponto dc
Ipanema, bonde á porta. Trata-se na
rua Sachct 3, 2' andar. Intermedia*
rios escusados. (óiHa ") 1

V'BNDE*S 
. um bom predio na rua

Angélica n. 80, tendo dois quar*
to» duas salas, cozinlia, água enca*
nada, luz clcctrica c bom terreno;
trata-se com 

"o 
proprietário Miguel, u

rua Sylvio n. 69, estação de KanioS;
(5122 N) K

[ 
"I rÉNDÉ-S. por ...

I ¥ predio novo c todo

w7\tf «VfcDE YÍ
IlNOSSOWTAlOGOJI

y-*n3é^v_

14:000$ um lindo
decorada a

oleoT"'côiíi 
"-"quartos, 

e dua» «alas,
cozinha, banheiro e aquecedor (le
agna, obra dc «luxo, cm centra de
terreno, junto á estação do Meyer;
trala-se i rua Mcdina n. 42 (Mcvçr),
está vaslo; (4414 -N) *¦

jogo, sensualismo ou alguma mo^
lestia ? Destruir algum malefício 1
Recuperar algum objeclo que vos
tenham roubado? Alcançar bom
emprego ou negocio ? Fazer casa-
mento vantajoso ? Revigorar t
potência? Augmentar a vista ou
memória ? Adivinhar números na
sorte? Attrair abundância de J*.
nheiro ? Empregue p ACCU_iU-
MAJIOIt 01)100 MENTAL.

Concede, de um .modo pratico e
em pouco tempo,, dons irresistíveis
para a cura de^dores^ doenças,
desenvolvimento do poder psycniço
ou magnético,- transmissão do pen-
samento em distancia, bypnotismo,
auto-aiggestão; inspirar amor, con-
cordia ou amizade; desfazer in-
íluencias nocivas, de inveja, odio
ou quebranto; preservar de 1011-
cura, epilepsia, hysteria ou moles-
tias nervosas: neutralizar os. mãos
presagios; adivinhar; corrigir vi-
cios; favorecer a sorte ou qualquer
negocio; produzir, emfim, o bem-
estar ou a felicidade cm todos os
sentidos. Dá o dom da fortuna, da
adivinhação, os meios de por in-
fluencia psycliica da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo
que sc-deseja -- a riqueza, as Doas
posições, ganhar-na loteria, e ti-
car-se livre das necessidades e ;per-
seguições. Auxiliará nas difticul-
dades financeiras, nas de obter cm-
prego e nos negócios de família.
Nada lia que perder, c tudo a ga-
nhar, tal' como está demonstrado
em cartas das pessoas mais nota^

veis do mundo inteiro. E' o me-
lhor talisman de attrair t, «ortejifc
uma descoberta d» inflttenci»,
oteulta da propri» vontade para
dar »o tnainetismo da vontade o
potencial realizador, tal,como o
auxilio da luneta em relação a vis-
ta, ou como o phonographo que
fala por causa da voz que nelle foi
gravada como a da saturação da
vontade no Accuuwlador

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

\. líNDEM-SÍ. cm prestações
V ningnificos lotes do terras,

na run Silva Tellesrem Copo-
cnbni.it. Trata-se na rna ua
Alfândega n. S8, Companhia
Predial. _*__

VEWE-SE 
nma boa vasa de ma*

delras de Ki}..,coberta cnm te*
Jlias francezas, Sendo dois quartos,
duas salas c cozinha, tendo mais. dou
cnmnioilos juntos, com entrada nidc-
pendente, leni um grande terreno bem
plantado com abundância de água en-
canada, distante dois minutos da cs-
tàcãn «lc líamos: para ver e tratar a
rua André 1'into n. 74. Preço liara*
lissimo. (-"•- N- K

.Todo o dinheiro qtie se gasta com
o Accumulador recupera-se logo,
com grande lucro !¦ Numerosos at-
testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
e é «por nós vendido desde ha quin-
ze annos I Contra factos nâo na
argumentos 1 Dura para sempre,
só com uma preparação, e fica des-
de então com a força em augmen-
to tanta maior quanto mais tempo
estiver em poder daqiielle que o
compra e prepara para seu uso.
Não offerece perigo; . e de fácil
preparação, mesmo por pessoas de
pouca intelligencia, e pode ser
usado tambem por senhoras, senho-
ritas c creanças, a bem da sua
saude ou de outros interesses. ¦

Preço, incluído o de dois impor-
tantissimos livros da9 Influencias
Maravilhosas, com instrucções ade-
(Itiadas a todos os casos e o. 1° grão
do auxilio espiritual da hcdcraçao
Tlieoeophica Universal Az Califor-
nia - SESSENTA Mil. RÉIS.
1'ae-se, pelo mesmo preco, a re-
messa em registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil, vs
pedidos de fora devem scr envia-
dos com a quantia em vale postai
ou pelo registro VALOR DECLA-
RADO O lüo registro simples), en-
derecados a IAWRRNOE £__ C,
RUA DA ASSEMBLÉA 45, CAPI-
TAI. FEDERAL. ,

¦«¦xa ti >ími£

SARM, ___^a
OARRAPATOS,

BEBNE,
BICHEIRA.

JUNQUEIRA,
PIOIiHOS,

MOSCAS,
IiOSIBRIGAS.

e demais pragas do
1 gado, enram-so com o

Específico Mac Dougall
O original dos cspecl-

ficos e o único que
não contém veneno.

Usndo ha mais de
63 aunos.

Angmcnta a 15 em 20*?.
Trotego o couro contra
as moscas,\nlori-ando-o

Unico Introduçtor:
ROBERTO HOCHFORT
«Rtia do Mercado 40 -—
Caixa do Correio, 1011
* RIO DE JANEIRO »

PM PHOSPHATADA
De v^__._=_._sr___c___:

E'o mais poderoso tônico emprejj-ado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL ©a
et •• PHOSPHATÜBIA

VIvNDkTsE 
nm grande terreno com

duas frentes, na rna.de s« «?•

IA I.UOA-SIÍ, por «1$, ura predio,
__.com 2 quartos, s salas e quintal,
íi rua João Koilrigüiis d«j, casa 1 (h.
Francisco Xavier). (5?15 '.) "

AI,UGA-SK 
o nrcilio ila rua Ocnc*

ral Arnollo n. 41 (ejn S. Cliris
tovão). (5165 M M

AHK'.A*S1C 
um lircilio assobradado,

coin ires quartos, duas talas, co-
í.inlia, qiihitnl, jardim c mais depen*
delicias; na rua Knfino «le Alnieida
-6; triitn-se na rua Visociule do Kio
Branco -r.. <S-»S.1 I.)b

AI.-UC.A-SH 
uma maiuiifica casa, ua

rua Dr. Verreira 1'ontcu n.. .17,
.om 2 salas, 3 quarios. . ro/inlia,
nuintal, forração e luz clcctrica;
preço 71$; trata-se na raeiiiia, Anda*
rãliy. (5.-88 h) R

por 170?, o sobrado
__t>o, rua _. l.ui*- OonK.ua; traja*
sc na rua AlfatidcRa 1 . Peixoto tv L.

(5MS I.) J
Al.UGA-li..66,

AI.UG.VSU, 
por coo$, a casa da

rua £. Cliriotòvão 562, tendo •»
quarios, 2 salas, saleta o mais de*
pendências, boa inatalliujão clcctrica c
(¦rauile quintal, achando-sc em com-
pleta reforma ile pintunis c torrasao,
l-odciidu ser vista ú qualquer liora;
trata-se na rua «do Senado 1.

(5136 I,) S

AI.UGA-SK 
una casa oara ucitucna

íamilia .de. tratamento UuajtMo
Francisco Xavier 11. 537 (V'»» "'"'_
vicio). Í____2___-

k LÜÕÀMiSi* nredios na :ruS:-Ma*.•Araíiino 11. .58. «oca do Ma to,
Meyer, bondes a norta, csKoto_ c i««j

ALÚOA-SR 
uma casa na Vil'«la

líaslos 2 quartos. 1' S'.a, aluguel
,,i$ooo;
rietladc,

rua D. jiaria n. ipi; na
(.04.* H) M

A LUCA-SK, por 120$, a çasa.<la
Ama Mariz, c Ilarros 471. próximo
i rua S. Francisco Xavier, tendo 2
qnrrtos, 2 salas c mais dependências;
aa chaves eslão na esquina, e .trata-so
na rua do Senado n. 1. (5M7 i.) í>

A 
I.UGA-SI* um grande prclli am
famiba dc tratamento 101.10 scif

qi-atos, 4 salas; « t""1'* .'0."!''r„
d;des para scr tratar u n.v Así.s -ar.
neiro. n. 16 Padaria. Poria da I.ua.
Aluguel iso$ooo. __:______

ATEXDIÍM-SK 
por ,14 contos, quatro' casas c um terreno, rendem 3;.»?l

na rua Barccllos ns. 48 a 34, próximo
á praça da Bandeira; trata-se na rua
UrURUapua 11. 4*. loja de loucas.

(5319 N) K
"t. EXDEM-SÊ nas ruas Jar-

V dim Botânico, Oitis.Miigiio-
lias, Accacins e outras, em
prestações mensaes de 70!j»
em deante, magiiificos lotes
de terrenos cm ruas rcccutc-
mente abertas o onde já exis-
tem magníficos palácctcs. Os
preços variam desde 2:500$
o loto do 10 metros do fren-
to. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 38. N

¦VENDEM-SE cm Vigário Ge
V ral, E. Ferro leopoldlna,

lotes de terrenos de 10x50,
10x67, 50 e,«•maiores, ii vis-
ta on em prestações conforme
a tabeliã abaixo. Têm agna
do Rio do Ouro. canalizada,
35 minutos de viagem, pas-
sagem de Ida e volta 500 rs.
em primeira classe, o 300 rs.
na segundai

Preços ¦¦ iSignal Prestações
3:000$ 150$ 75$000
8:000$ 100$ 501.000
1:500$ 75$ 36$000
1:200$ 60$ 30$000
1:000$ 50$ 25$000

800$ 40$ 20$000
700$ 85$ 17$000
600$ 30$ 15$000
500$ 25$ 12$000
450$ 22$5 11$000
350$ 17$5 9$000!

No local se encontra pessoa
encarregada de mostrar os
terrenos, e trata-so com õ pro-
prictario nos dias utels á rua
S. Januário 89, das" 4 ás 8
da noite, e nos domlu-
gos, das 8 da manhã fi 1 1»"*
ra da tarde, em Vigário Geral

(5346 H.) N

»Ç. RND1. Slí um predio dc «onstni-
» cção moderna com dois quarios re*

igulares, duas salas, cozinlia, .luz ele-
ctrica, gradil e portão de ferro, ain*
•da não foi habitado, junto a estação;
trata-se á rua Archias Cordeiro 452,
«Casa Branca, E. T* Santos.

(4790 X) K

1»'do.;. P»ra ^}^!^^\JZ,l^
(,

•Hospicio 
'13. 

charutaria d«)_ boteouim.

A.' RUA da Assembléa, 79, 2», na
_X 1* paragem dos bondes, logo a
baixo da Avenida, cm casa de soce*
go e respeito, serio prof. ensina»
mesmo p. exames e concursos: por-
tuguez, franc, artlitn., geogr,, histo.
ria, etc. Convém ale a cdosos e prin-
cipiontes d'ambo9 sexos: não «i cur.
so e uão sc lhes pergunta quem tão
nem onde moram. Preços: todos os
dias, 40$; menos, 20$ e in$.

(4841 S) J

\n*N'DI.-Slí 
a casa da rua de São

' Valcntim ri. S3i trata-se nu mes-
-na rua ri. 55. (jj°_ T«)rf-f

ADVOGADOS 
— Alugam-se duas

sala9 para escriptorios, por 70$
cada uma, no i° an-dar da rua Une-
nos Aires n. 118, em .frente á praçaGonçalves Dias. (S)

VENDA DIVERSAS
\rENDE-S . por 4.. em qualouer

% pharmacia ou drogaria, um fra»-
co de ASTIGAI., do dr. Machado,
o melhor remédio da aclualidade. pa*
ra curar a syphilis e o rlieumalismo.

| Juventude
Alexandre

Faz com quo os cabellòs
brancos fiquem pretos, nao
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres applicações.

Vcnde-sc cm todas as per
fnmarias, pliarmacias c droga-
rias. — Preço 3$ooo,

AITTISBPTICO M-Â.C-D0T7GALL
(Succeda-i O do I_ysol de Mac Dougall)

A 1,UI'..\M-SI''. as aesas da rua Jor-
_"\se ltudcc ns: C-l e 66. 1>elo «lu-
Kticl de 150$ c 130$. tendo 2 salas, 4
iiinirios, despensa com luz clcctrica, c
niiinlal ns chaves 110 «_____ ('.'"» ") '«

A I.UC.A-SK uma boa casa com 2
¦Asalns c 3 quartos entrada ao laup
bondes á norta, quintal c 111 tio mais
que '• urcciMJ para scr habitada, na
rua (Icneral Koca 11 1--'. i;abrica das
Chitas, as chaves no ti. 147, arma-
zein c trata-se na rua da 1'rainha nu-
mero 3, sobrado. U-W }) '<

«-•*"'I,ü"-Ã-SÍ? ã casa 11. M da traves*
x_.sn S .losé 14. csiiu'111.1 General
Canabarro.' com 2 salas, 2 quartos,
clc. As cliavcs ua casa 11. a*j'Alu-
•jucl niiooo.. (____Íl_-_

A IiUGAM-SH casas quasi no-
X-ivas n famílias do trata-
incuto, tendo quatro quintos,
optima Installação clcctrica
com tomada do corrente cm
todos os compartlmentos, Im-
iiliciro com agúa quente, dois
foíçõcs, sendo um a gar., dois
AV. O.', l-idrt, etc.; Avenida
J\dro Ivo 61; lrata-sc 11a
cnsa li. 3. Dá-se um mu/ do
Iionificneão depois de doze
mezes do residência.

(J 4637)1.

A l.re.AM-ST' cominoilos a =0$.
J\ •-$ c 3"?. grandes e pintados-dc
novoí na rua Coronel Cabrita 5?. Sao
laiiuarl»; (4W_ 1.1 !>

A Lt'í"..\-Slv a casa da rua. Souza
Arranco 11. 107, Villa lsahçl, com
2 salas, 2 quartos, corredor separado,
co-iilia. banheiro c quintal, pintada _ile
novo e asscind.11 as chaves esmo
110 .-o*. .'.____iiJ

A'J,ÜGA-SI. a casa n. 41 da rua
AOosla ('.iiiniarãcs, Itctirn da Ame-
rica, S. Christovào, hoinks dç buo
lanuariu; nn cliavcs r--.lã" cm frente,
110 arhiaz-n «lu sr. Hromliio. e (rala-
sc ua rua da Alíaudie-i i=a| nreco
ll(i$00O. ( iS-.í I«) J

PARTOS
LAVAGENS
CIRURGIA

ASEFSIA. I
AIíUGA;SI".•Alencar 1

;asa da rua Senador
......... 191; «s cliavcs estao na

rua ilonifiin 166, a.oii___________(______!__J____J

AUKrAM*-lí 
esplendidos quartos

para familias ou pessoas soltei-
ra*. a 35$, na rua do Mattoso 10C.
bonde dc 100 reis. . ____!_o____ _j 1

A I.UC..V.M-S1'. os predios ns. 4t da
__.nia Gonzaga, Bastos c 57 da ral
Cons. Thoma. Coelho; as .chaves es-
tàu 110 53 tbotequim) e, trata-so iu
rua de S. francisco Xavier,r*ia.

\I,U('A-_R 
a familia dc tratamento

«por i8o$ooo, ua taluberrima rua
Joaquim Meycr, 6í. 11111 bello predio,
com 5 quarios 2 salas chácara jardim
c nuiita água, caz e VV C, cliavcs
na mesma rua 11. ;S, onde se trata.

(.-o=!i R) M

VENDF.-SE 
por 7:500$, uma cnor-

me chácara com predio. cstylo
moderno, ngtia encanada, muita fruta,
lindo imin.ir, 5 minutos dn cstaijao c
5 de superiores banhos de mar; na
rua Angélica 'Moita 29, com o pro*
prio, estação dc Olaria. \ ale o do-
bro. Km janeiro tem os bondes da
Penha á porUi. (4640 M J

VENDEM-SE 
as propriedades abai-

xo: por _3:ooo$, um predio
remlcndo 400$ mensaes, na rua Ba-
rão dc'S. Fclix; 7:500?, um.lerre-
no com 16 X 80, na rua .igucira
(estação do Koclia); trata-se. com li.
Candoso, na rua dti Quitanda 11*67.
loja, das 3 i|- ás + horas. (3227 M'}

VKXDF.M-SR mattas 
para dormem

tc3, csta«,'ào Jcronyino .Mesquita;
trata-se ua rua Uo Kosario. n. 115.
loja. (1fi5° •_) J

BtGYiÇiiETTliS 
e mòtócycléftcs —

Vcndcm-sc o concertam-se com
perfeição e a preços reduzidos, nn
Casa Harley, rua do Cattcte n. 100.
tel. Central, 8S3. (4162 S) J

\r.-.N-l',-SK 
um fogão, propno. para' hotel; iiiforina.se á rua Irei C«j-

neca n 7. (4516 -'¦) M

VliNIJF-SF* 
mina

rua de -ís
 de manganez ;

Francisco Xavier, 7-7.
(5003 M) lt

.mm pi mo allemão
. v„lu,_ .,....„ cepo ne metal ha-

rato. R. de Sa...A.,.>a. 64, 
M) Q

VI«;NDIÇ-SR 
uni boi

cordas cruzada» ce

VKNDli-Slí 
uma machina phologra-

.pliica 13X1S nova c completa; na
rua Silvti Manoel n. :8. (i-76 M) O

rtOMPRAM-SR machinas dc co*
V^ttira, machinas de escrever, armas
e qualquer maohinismo c apparcHmi
eledtricos. Praça da Hcpilblicu nu*
mero 193. (4011 J) O

Consta-O
Tome

PEITOHAL MARINHO
líua 7 de Setembro, 180

CARTOMANTE 
e faz qualquer t"râ.

balho |»ra o bem, não usar de
cerimoni.iá em falar no que deseja*
res e trata de feridas chronicas «
outras doenças; á rua Oliveira n. .lü,
fundos da capella do Amparo—«Ciis-
cadura. (414.1 S) J

Goffas de Saude
TÓXICO REGKXKRADOR" DO ORGANISMO E REGULADOR

OO VENTRE
Curam doenças do estômago, figado, intestinos, <lòres rhcunia-

toiilcs, nervosismo, çnxaquecas, ncvralgias, heniorrhoides, fraqueza
Kcral e dos órgãos da geração e manchas da «pclla. Depositários:
Drogarias: Pacheco, rua dos Andradas n. 45. — Rio; Ilaruel &
Comp., rua Direita 11. 1, S. Paulo. M 1091

ÀiI.MÕÇAR bem. jantar melhor, n
—_- i$i»o; 5 prato» variados? Só

a Mineira; assignatura á mesa Co*.
fora 705000, (5472 S) S

AIPOSEXTO 
— Aluga-se um are-

. jado, mobilada ê pensão; trata-
se, rira Evaristo da Veiga n. 2 . 1»
andar. (4C62 S) J

VE_I)I**S. 
um bom piano aUcinap,

Rillcr, um dilo allemão Uoinscli,
um dilo Pleyel, 4 bi>. o melhor for-
mato. Ao piano dí Ouro, rua do
Riacliuelo 4=.1, sobrado. (3i4;0)K

\rFNDF. 
Slí o predio da rua Aquc-

' dueto n. LIS, com terreno para a
rua «Mauá, podendo scr edificado;.tra-
tu.se com o sr. Tinoco, das 3 as 3
horas-, na rua do Ouvidor n. !46_-,-?;
ja, fundos. (5^- iN> >

AIíUCA-SH 
or «iiSooo uma rtasi

para .lequcna íamilia; na avenida
n. 36 da rua Dr. losé Fclix, fim da
rua Alice, estação do Rocha: informa-
ção na casinha 2. Telephone 0:8, Sul.

(4416 T) M

AUICA-SF, 
muito barato o orma-

zem novo da rua 1). Anna Nery
11. 4G0, esquina dc Tavare-i Ferreira,
defrento i eslação «do Koclia, 'com. am-
uio salão, nara áuakíucr negocio, c
boas occommdaçõcs para íaniihn; cha-
ves 110 11. 424. (4417 11 *»

\Ti;«NDF-S'K por ;oo:ooo$ livre c des-
V cúibaraçado, negocio directo. çom

o proprielario, espleilitida propriedade
cm forma de villa, com mais de 40
<-a««as novas, de solida construcção lia
pouco acabadas, com ruas calçadas a
parallcliptpeilos, illuniiindas .1 luz clc*
ctrica dando apezar da crise a tua-
•unifica renda dc 35:000$ animaes;
informa-se á rua Ur.tiguayana 13, ou
rives ou carta, ao sir. N. I,.

(4537 ») •'

\_END1Í*SE 
um predio, antigo, po*' rém reformado de novo, com porão

hábitavcl. construído cm terreno <lc
11x10; pre.» 1'contos; no fim (ia
rua 

'Silva J-aiic-èl; trata-se na-praça
Tiradentes 73. sobrado, sal.; 4. <-»*•'
ás 17 horas. _________i___.2

VUNDEM-SH 
varios predios, bem

lc.calis.idos, para renda 011 mora*
dia própria; terrenos para construcção
ou revenda, .sitiou.- fazendas, terras
incidi'.- ou maltas, eom. J. Unto, na
rua do Rosário 134. loja. UoSüN) J

VENDE*.." 
o predio «Ia rua <«o»-

cilvcj n. 17. Por ¦ 5:200$; trata-
sc na rua Buenos Aires 

jK^j j

ArÈNDE-SE 
um barracão com ter-

7 
,,. arborisado. *"****"-

8X60 de íundo, na rua £»"»Kfi?^Cascadura-, trata-se na. rua Visconue

j£.ii«,,,i_ 
.1. 3',. officina. (544»Nj_.l

VENDE-SE 
ou aluga-se por contra-

tu tt confortável casa da rua Ala-

çalhãcs Couto '<°. MW\luc\%í
glallo, tendo varanda ao lado, Ires
salas cinco quartos, copa com 'lava-
torio' e pia dc pedra .mármore, quar-
1,,'dc 

"banho 
com banheira esinal ada

hdet, aquecedor e W. C. cozinna
com Vande fo«5o; a Raz, despen a, a
casa é toda illuminada a luz electr -
ca c Kaz; no quintal tem mais dois
Sartos para creados, W. C, tanque
e forno para assados, grande pomar,
hírtfe iardi.il. Para. ver c tratar na
incsiiia com o .proprietário das Ba?
4 da tarde. t-*'

VENDE-SF. 
o predio da rua do Ro-

dia 48, na estação do Rocha; ver
o mesmo. Oferta3 e tratos, a. rira
Uucnos Aires, 198. (5134 M s

VEJi-IJIC-SE 
uma boa ínachina de

apparelho, com pouco uso; na rua
ilo Senado n. 110; tmta-«c na riia do
Hospicio 44, co 1110 sr. J. Raintio
_- Comp. (5'*r -N) .

VENDR-M-SE 
vãos 'Ie venezianas,

novas a 13$ e vendem-se os. per*
tenoes de uma officina Jc bombeiro e
•fiiniíbiro, por incno-i dí metadí do
valor; na rua Oito de Dezembro. 172.

(5310 O) J

VENDE-SE á 
ma Tir. -Silva Ra-

bello 135, em Todos 03 Santos,
um imiKuifico .piano-piánola, novissi-
uio, por preço razoável. (4035N J

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

INJKCÇÃO -lAltlNHO
Itua 7 de Setembro, 180

CARTOMANTE 
—D, Maria Eini*

lia, a celebre e Ia do Urasil e
Portugal, consagrada .pelo povo como
a mais perita nus suas preJiçõcs, com
milhares de viclorias inüm.is c com-.
merciacs; ás Exinas. familia* do in-
terior e fora da cidade, consulta por
carta «sem a presença das pessoas,
unica neste gênero; á rua de Santa
I.uzia n, 248, sobrado, junto á Ave*
nida Rio Branco, casa de familia de
toda a seriedade. (5089 S) J

CHAPÉOS 
últimos modelo

15$ e 20$; tingem-se,

AUTOMÓVEL 
—Vcnde-sc um, de

marca franceza, cm muito bom
estado. Para ver e tratar, á praia
de Jlotafogo 120. (9130 S)J

. ..y, ....„ , reformam*
so a 4$, 5$ e 6$; innie. Itos, á rua
da Carioca 11. 10. (2091 S) J

C"T0MPRA*SE 
qualquer quantidade

J de jóias velhas, com 0:1 sem pe.
dras dc qualquer valor e cautelas du
Monte de Soccorro; pagam-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11.37, Joallie*
ria Valcntim. Teleph, 994. Central.

(46,2 R) ü

^71E^'UE-SE 
um bom c bonito pia-

' nq de grande modelo, ffrances;
harjtisüiino, dc parlleuiiar Avenida
Passos n. ÍO, loja de electricidadc.

(5360 J) O
"H7ENDE-SE um piano Pleycr. com

V pouco uso; na rua Hurão dc Ila-
nacipe n. 222, casa 11. 2. Tel. 3225
Villa. (3438 O) 5

.,  AflTRRITISMO > ARTEBti ESCLEIWSE
Tratamento com completo resultado pelas Cor-

rentes de Alta freqüência e dintliormi-as, da
neurasthenia, nevralgias, prurido, artliritismo, arterio
esclcrose. Exames pelos raios X". Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato de Souza Lopes,
especialista em doenças nervosas, do apparelho diges-
tivo e da nutrição. — RUA S. JOSE' 39, de 2 ás 4.

AI.UGA-SK 
uma casa ua rua Tc

reira. Nunes n.
n. i(>7.

i6%..\; Irata-se ho
(513- D J

i3._S.-S modeinas ímra po-
V-nueiiiis familias; Irata-se it
nu» Maxwell n/. M».'!^
módico aluguel tle '81*000.

(1385 K) 1«)

SUBÚRBIOS
AljUÇrA-SE. 

PÒr doS. a casa da r";1
Mngdaleiía •' 63,

acua, electricidade
UruRuayana no. das

Al.UGASE. 
por 18

dc trata

com 4 coniniodos
c terreno; trata-se

2 ás 3. • .
(¦)QÚ.. M) J

_,,., „„, 180$, a familia
amentó o nredio u travessa

da"Soledadè"n. . >i *-VaVC.-..-ü-.,,.?!'0n
231 trata-se na rua ih O^igVf,

IUÒA-SE a boa casa, da rua Vaz
í. Toledo 17. com 4 quartos. I

salas. S dependências e «ronde
;,;,,,,,,,-, as cliavcs estao «a n.a Mar
tiiis Uec bi. onde se tr a. h^0%

\ 1.UGAM-SIC por SiSooo as. boas
i-Vcasas dc jardnn na írente a rua
Tavares Eefrcira us: 16 c 20. beindc-
fronte á estação do Koclia. com 2 boas
salas, 3 espaçosos, quarios. luz electri-
ca abundância d'aRua e erande quin-
tal. (4418 J) Jl

.4 l.UGA-SE boa casa coai acua fria
_"Vc quente quintal c iardim por pre-
ço módico. Cliavcs na I'aii«ficaÇ..Q ..«_«-
delo. Uua Barão dc Bom Kctiro. i;S

(5112 K) M

AI,UG\.S'IÍ 
uma boa casa com «lois

.quartos duas salas, cozinha, ele;
na iua Dr. Manoel Victorino n. 413.
Encantado. <5-*!>3 31) '31

TTEN'DK*SE unia boa casa dc pas-
V to, com contrato da mesma, leu*

do um bom sobrado para moradia,
em bom ponlo; casa antigo, fazendo I
regular ncüòcio, que poderá scr ve*
ri ficado pe'o pretendente, a quem .«
dirá o motivo da venda; quem pre
tender, dirija carta ciim as inleracs
11. _. M., 110 escriptorio desta_ fo.
lha. (-153'' «) >

T^liXDE-SK 111'u barracão por 8ooi«,
V uma casa por 3:500$, outra por

2:000*. com aRiia, podendo ser inç.
tade á visia; informa-se na Estrada
Kcal 2230, padaria. (4410 N) J

AM1CA-S. 
o pre.lio, de conslru*

cção recente, com 3 quartos,; 2
salas. ' ozinha, despensa, banheiro,
j:«rdim c quintal; á rua Lonsellieiro
Magalács Caslro 140. eslaçao «l«_
Riachuelo; traia se 110 ______« U44*»-"7'

'KÍÃit;ívií^t

ÃCÜRÃDÃ SYPHILIS

H''r3£«»M="-~'£;
sc consegue liitalU vclmcnte com 

i.uii.uvi-
Poderoso ontisy*
philitico. Elimi*

1'dor dai iraP»'
: ezas e micróbios
do Sangue. Cura
typhilis. tanto-cx*
(crua f.i'ellc, olhos,
ouvidos, nariz, riç.)
rumo interna lo»»
fulliiócs, Coração,
Estômago, tigaoo,
Uins, c::.) rcçam
gr.tiB o impresso••O Periga Ca 4.V;
phVis. iteios il.- sa-
1 ,-r se tem uii »'l"
sifhilis". á &1'oslal 16S0. O

f.cuiyl vende-se
nas boas pliarnia-
cias. Preço, jjooj'

AI.UGA-S1'. 
a casa da rua Conse-

lhciro Eerraz 11. 36, Meyer para
pequena familia, as chav.i estao na
nia 20 ae Março 11. 29. r-roxiiiio:a()
locar imssam os bondes de l.ins V as-
conceitos. _!__. J) --

AEUC.A-SE 
uma boa casa com «lois

quartos, duas salas, água c luz
clcctrica, jardim e chácara; . na rua
dc S. Josc ti.' 88. (Madureira). •.

(-540 SI)

\7i;NUK-SE uma ca«-a pequena,
t com bom terreno, todo arborizado

com arvores frutíferas u parreira cs-
tranjeira. sita cm Io«ar o mais. sau-
davcl. O motivo é o proprielario sc
retirar dcsla capital; na rua 1). Ma*
ria I.uiza 11 • 4*i, Boca do ,Mallo.

(;:11 N) K

tfjiiimiiffl
Cura radicalmente a quóda do cabello, t^stroc

n. c.sna, ovila o embranquecimento e faz-nascer
novos cabellòs - VIDKO 48000.

Vcnde-sc nas Perfumarias e Drogíirios, —

Em Sfio Paulo: Casa Lebre, c Baruel & C.

\riiNDE-SE 
um piano superior, pre-' ço de oceasião; rua Uuphrasia

Corria 26 (largo do MacV.ado).
(5121 O) J

- «»-—-- ¦«  | ¦-¦¦ " ' "-

"lTKXl)lv-SE uma cralaia reforma*
V ila c aparelhada que carrega S

toneladas; ver c tratar na rua liarão
dc Mauá 11. 38íi. com o sr. Aristo.
tclcs, cm Nictheroy. (;<|24 O) K

\TlvNDE-SE um ileposito dc pão e
\ mais miudezas, ciu esquina de

Ana, com 4 «pontas, tendo comnio.
dos para familia, depende de pouco
capilab e ..nada deve á «iraça; rasa
autÍRÍ'uo loKar; informações na rua
Senador Euzebio 11. 53S, com o sr.
Silveira. (5407 O) K

AT 
IvN DE-SE solida c elegante casa' nova, centro dc lerreno, com sala

de visitas, grande sala de jantar, *|
«.(tíartos, copa, despensa, qiuirfo de
«banho com aquecedor c chuveiro, 2
W. C. Miranda ao la.lo, jardim com
gradil de ferro, grande porão para ar-
munição; para ver e tratar a rua Am-
brosina 11. 30. Aldeia Canipista..

(41^3 N) .1

TfÈXllEM-SH duas casas á travessa
V da Universidade ns. 25 e 27; Ira-

ta-se «a primeira. (â'39 ^) J7«

ACUGA-SE. 
um couimodo". com ja-

nclla. em casa de familia; entrada
independente; rua 1'arauá 118, h.ii-
cantado. .<i__L___i

4 I.UGA-SE uma boa cosi', com luz.
¦CYconstvucção novaj riia Paniel tar-
lieiro 11. («o: informa-se com o sr.
l.citc; Confeitaria 1. ..nho dc Dentro.

(5022 M) J

A I.UGA-SE, por 35$. a casa a rua
__.Silvcrio 6o-A; chave* no 62,
Cascadura; esla rua è¦onde esta edi-
ficada a capella dc Nv.- S - «Io Am-
paro. (5-t60 M) J

t l,u;OA*S)_ cin casa dc íamilia. |
iV.tm-i sala dc íreme. entrada mae-1
pendente, a uni senhor serio, empre- ¦

padu no coiuihereio «.«u niilior.1 so, .
que trabalhe t«Jr'ii; ver » tratar, jj.
rua Senador Nabuco 11. (.. t5350i»i«.
~\ 

l,UGA-SE. cm Cascadura, á rua
A Itamaraty 21, confortável casa. por
.!«..?; informar, na casa 1. u tratar,
ua rud ila Quitanda, 12V,«:¦/¦ * 133SQ-»-J**

4 l,UG.\M*SE quarios. eom pensão;
-rV.lu .c pciuno a domicilio; informa*
çOis a rua S. Christovão 13.1, •«•;"•

(5015______) J

\l,l-CÁ*SE 
nina ncquciia casa. á

rua Senaii.ir NãbuLu <«7*A; alu
ituet 46

mm Ti"f]Li
1 BONBDNS DE- |
I CHOCOLATE 1
I "TIJUCA"!

I Praiinecs fiiiisslmps— I
B Foiiilitnts, Curnincllos. D

Doce dc leite. fflj

H . — DKP0S1T0 — m

J8 Kua 7 Setembro 111 H

Al 
UC.A-SIÍ. a familia d-i tratamen*

lo. a grande e cxcellente casa tia
rua Augusto Nunes n. n com duas
crandes salas, quatro grandes qual los
e mil menor e ainda um nara creado,
multo limpa e iircjada; boa coz.n a,
despensa c bom banheiro, numa agiu,
Sc nara lavar, ardil..;-c, quintal,
illuininada a vaz c clectricidade, a
dois minutos dtf-cslasnp de l-><-?»__°-.
Santos e a um dc lios linhas de.bon*
des; a chave acha-se no n. 3' u.i
niòsnía r«a, onde sc informa.

fin.XDEM-SE por 12:000$ 2 pre*
T dios com 3 quartos e bom terreno,

cm frente á estação de Cascadura;
por- *._.;ooo$, um predio quasi cm fren-
tc á ctsação do (Meycr, por 9:000$;
um dc esquina, um com negocio, c
por 12:000$ ijm terreno com ¦t.tXf.o,
e um predio para scr reconstruído, na
rua Viclor Meirellcs; por 24:000?.
um predio cm cêiílro dc terreno çomseis quartos c quatro salas, cm Villa
Isabel; trata-se na rua 'Mcdina 42
íiMeyer), até ao meio-dia c depoif

"ITENDÍvM-SE alguns predios çm
\ Copacabana. Leme c Ipanema; 111-

forma-se e trata-se á rua Iiuenos Ai-
res ujS. (-•¦31 M **

YENDU-SÊ 
á rua dc Santa I.uiza,

iMüTacanil, duis pequenos predios,
uu sepãrouos» informa-.l* c
11a rua do Ilospicio, 158.

(5>3I N) S

rifENDEM-SE tres magníficos pre-
>' dios sõlidãnicnte construídos, li-

vres c ilescmbaraçailos, todos com
jardim ira frcnlc e grande terreno
nos fundos, juntos ou separados, sen-
do HOt» próximo 11 estação, dc l_o-
dus os Santos; lí. UiM junto a estação
do Kiigenbo dc Denlro, por ter o pro-
prictario dc sc retirar urgentemente
para a Europa; iiiforma-s e trata-se
ua riu da Quitanda n. 63, com o
sr. Dart, das 12 as 4. (SM» *v 

___

T71ÍN1.)IC-SE uma. carroça gary, qua*
> si'_nova; para informações na rua

Coronel l'cdro Alves 11. 2pi.
(5017 O) J

BICYICLETTES 
— Concertos ga* /^ASA, garage ou odicina _ Alu»

rantidos, e pela metade dos «pre- \J ga-se uma á rua Coronel Joãa
ços comniuns, casa Urasil; rua do Francisco 11. 33. Mattoso, com qua-
Cattcte ms, Chamar pelo teleplionc tro quartos, duas salase mais dcuen-
1734, Cent. (5345 S) lt dencias

lllll
Tomo PEITOKAL MA-

HI-UIO
Itua 7 de Setembro ISO

hdtliçibnnes dn 1?
-w --., *-v-,¦.•¦*-, -ti qualquer outro,

desde que estejam abonados pela
COMPRAM-SE 

-. .„ ...
V. Central, _ ou qualquer outro,

VI-.11II. l_^>.i-. «v .(«-jlll i« i.w'. ••—,-¦_ _j._..-

Ministro da Viação, com entrada no
Tliesouro; praça Tiradentes 11. 47
sob,, J. Maeíiado, (S>o8S)R

para familia; as chaves nu
... 31. Trala-se com o sr. Jirandão,
praça da Bandeira o. 115. loja do
ferragens. (1503 S) S

CARTAS 
de fianças para casas,

mais barato que noutras parles,
escriptorio mais antigo; rua dos Ou.
rives n. P15, i" andar. (5451 S)M

_— . J._ ¦««..« ,.,...<

COI.LE'1'ES 
de senhora, sob me-

dida ,12$, completo, Mine. Mmi«
Lemos, rua do Assembléa u. 35, 1 •
andar, abaixo da Avenida Kio Brait.
co. (124 S)J,

CONSUI.TAfJ 
-spi_las —" |Mmo""

Marie Lotiisc, «o acceita gratifica-
ção depois da «pessoa consegiuifr «
que deseja Maltoso, 33. (5355 J) S

T^ENDEiM-SE i-S vãos dc escadas,
> de pintor, á rua da Prainha n. 74,

fundos, 28X29. (5452 O) J
¦\TEN'D'E-SE uma agencia dc lote-

V rias, â avenida Salvador de 'Sá
n. 7, ponto magiiificò c t paga pouco
aluguel; o motivo a condições se cx-
plicará ao comprador. (3140 O) S

ClT'K*iDE-SE um bom piano; na ma
V Dr. Pereira franco 11. 87. I*sln-

cio de Sá. tsso2 O) S

«Ias (.4415 N) J

ALUGA-SE. 
por 40?. a casa da

Roberto, Silva i-i. K. de Ramos,
com 2 salas. 2 quartos c água; trata-
se Uruguayaua 116. (s47i *MJ o

".rENDAM-SE lotos dc terre-
V nos bem locnli-ii.los 11100$
cm prcstac-G.cs, lucilem 12x50
logar alto, saudável o de iimi-
to futuro, estação de S. Sla-
tliciis, Linha Auxiliar, passhV
gem idn o volta 1100 réis, es.
eriptorio eni írente á estação.

(J 3405) X

juntos
traia-:

itjENDE-SE um .bom prediü i dc
cóiisrni-ção inoiierna, - optiiiia,

com 6 nuartos, _ salas, clc, tudo
íiuin; na rua Haddock lobo, perto do
Mattos), sobrado c térreo, .preço 3-:
contos; trata-se com Olcgario, a run
Sete de Setembro 11. i'J5, loja dc lou*
ça. das 3 as 5. (JQ'4 

**> '

¦ 1

TT-EKDTÍ-SE por* ?a, cin centro

,4 LUCA.S . uma boa casa. -com

iVoptinias accoiiiniodaçu.e:, clcetriu*
dade etc: á iua Propicia 15. I'..
Novo), a 1 minutos da estação:, as
chaves esiã" no botequim da esquina;
e trata-se uo mesmo; preço i^ooo.

~A 
I.UCA-SIÍ a casa da rua Consc}

Alheiro Vttnr. 30. com .7 quartos,
ícua nuente c fria na co .nha. c ba-

H| 

c,vcs no armarcn,.Me.u

nüCTHÍRÕY

cliàvca no ó«;. (:3iS 1,)R

na

k l.ri'..\-Si:. para negocio, o arma.
Azcni da rua llella de S. .I"ãn 11.
oc': irata-cc rua Visconde -ie íl»

mf. (54U '*) K

4 LUCA-SE a nova casa da rua
AOcneral .\r.c..'«'.«'. cm frente a rua

t I,UC.VM*SE confortáveis casas, dl
A-r$ a 61$: tratam-se com Albcr-
10 Rocha, á rua C. Ucnicio n. . .
.Tácarçpaguá. <3*>SJ •¦') ''

•A T)UOA-SK por i j;S. o predio no
__.v.\ da rua Honorio ". 18 . cm
Todos os íamos, coai 3 salas. 4 quar-
los. etc. *______'

ATENDE-SE um predio com cinca
V nuartos. duas salas, bom quintal,

etc, por iS:ooo$, em rim .perto dos
banhos de mar. cm Icarahy; infor-
má-sc, á rua Uruguayana 11. 130
loja dc chã. ______ £__!

:.;oo$ uma boa ca-
 de terreno com

frente para a E. 1*. Central do Ura-
sil, «lois ininutos da eslação com dois
quartos, duas sala.-, cozinliS, W. C,
varanda*IS"*lado, etc, Trata-se na rua
loão Vicente 11 495, Eio das Pe-
dras. (4S02 M) R

I
Quereis fiotr com oa vossos I
cabellot pretos e brilhantes I
sem precisar de TI NT URAS I
de cabellòs? I

Usae somente; I

ViCTORY
JtÂO Ê TI-TDRA

BÍO MAKCHi NKM BOJA A PEIXE
KilO CORTEM M-RATODE PRATA

Retll-t» « ««* nr<U.-!*-tM_t. naturil do ça}*llo, ••**1 deixar
o menor TWtiele d» pUtnràí FRASCO 6$000. - SH*
Amírk»- Pfodnrt- ChfoiiU C.-ltewYork. Hu pi-içljiíí.S_i-
m-clai o drogirlu • Mienw; de pei fumaiia*

AflíNlH.-SI. um 1'oni piano; na rua
»' da Quitanda 201, preço razoável.

(55=3 "O S

TTlvNDE-Slí uni bom piano, do nu-
V tor francez, com pouco uso» liará-

tissimo, da particular; na rua ifrei
Caneca 5-). sobrado. (,.t*.. O) S

IHUBDflTFU^I A "liriju-so it culxn «lo Correio
IBIrV ¦ üWwlf» 194T — tllo do Janeiro —

f TCnvinndo o nome, residência o o sello para resposta.—
i CURA KAl'l»A E G.VBAKTIDA — GRATOS.

Fa* vestidos, por**_-• 11 £ii ri nos, ii ii.$ C a IS$» 'Á rtia
liarão dc S. Fclix n. 31. (543? S) J
(lOOTlIREIRA— 

..... •-..*
J figurinos, a 10$ c a 15$; á rua

CliNEMA 
— Fiititcui!«s com assen-

to c costas dc palhinha, c dnH
ventiladores dc pá, para teclo, ven-
<iem-«x ú rua Assis Carneiro n. 18—
Mcdade. (5370 S) K

DiINIIEIRO sob liypbtlicças do

CONSULTAS 
gr.itis--.Mme. Tliom-

psorii Reconciliações em 8 dias.
responsos» casamentoá difficcis, paz
no Inr, i.tc. Aeccila trabalhos para
os Estados. Pagamento., no fítn. To-
«tia a reserva c sericadíide. 7,j A rna
Maurity. Mangue. Ao lado da amiga
Comp.» do Caz. (513-'.S)S

\7-lvNJ>IvSJ'. 
uni casal Fox Torrier,' dc nm mez de edade; Ri. rua Fer-

reira Vianna. Cattcte. (3473 O) S

VKNDIvSK 
uin ipínnt. Hitter- qua-

si novo; na rua Ilnturünai 4..
(54S0 oi s

COSTUREIRA pcrfeila faz sob me*
dida costume de linho completo

por 50$, tambem altenile chamado a
domicilio. Mme. Iriltclli. Rua I.uiz
Clama n. aa (5313 R) S

quantia; juros módicos. Empréstimos
a herdeiros cm inventários. Descon-
tos Ae juros de apólices, acções, alu-
gucis. mesmo de menores 011 usofru-to. Compra e venda de predios oterrenos. Tratar com E. Ferreira;
rua do Rosário 114, loja. (32X3 S) il

CAT AH- DOS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITOBAIj MA.tlNHO
Uua 7 do Setembro, 180

DINHEIRO 
sob hypotliecas, jurose caução de apólices, mercada*

nas, etc, L. Moura; Kosario ijjo.
(kjSo S) S

TRASPASSES
"TIRASPASSA-SH a" casa de pêtis*X tincir.-is á minhota, com hòm con-
trato, á -Estrada de Santa Cruz n.
3iiíí( Cíiscadura. Traia _e na mc.mn.

(50«J7 l') I*

V KNDK-Sli por ji contos, a con-
I .'.'íorlnvcl cata da travessa Cer-
queira I.ima -'9, no Riacliuelo, con-
strvida lia seis n1c7.es, com 2 salas,
ü nuartos, corredor, despensa, banhei-
ra com anna quente c fria, i.idt:t, \V,
C, interno c externo, miarto para
cr-sados, niãgnifica instaHação electri-
ca, vastíssimo trrrcito « uma pequena
avenida, rendendo 150$ mensaes. Ver
c Iratar na mesma, a qualquer hora.

(3311 X) R

-,7KXDIÍM-.K (pechincha)« duas ça*
V sas coin tres quarios c duas salas

cada 
'-.una. 

aü'-'*1. K-*»1«. terreno, ar-
vores triitifcra-, por cinco contos n=
duas: ua rua II. Maria 170 c i,*'.
1'icdadc, mela minuto do bonde c cin-
co-da estaeSip. ______-_-—-*

ri3XI) .-Slv uina casi e lerreno por
000ST na rua João Macieira n. 11.

Jstnçfm de Ü. «-"Iara, dois minutos da
cstJçãdi «.. (i'-- ¦ ' -

TrEK.UH-Slí mui
V darahy, uma pcijucna casa con

strnida cm centro de jardim;.* com
Irand7'; terreno nos.; fundos, e nego-
cio de oceasião; informações com olí° 

d.rdinãndò Silveira, na charuU;
Goulart, .aveniila «Rio llranço^i^.

da horas;

\rEN»K.-K l.or 1:500*000*/ 1111111 cnsa nova, com (lois
quintos, 2 snliis « cozinlia."
Tcirciio 18 dc frente põí 50
dc fundos; logar alto e sim-
davcl; H niiiiulos du esiuçiío
do Cordovil, E. F. I.eopol-
dina; coiistriKTão moderna.
Triitii-so coin o sr. Garibaldi
Bittencourt, 1111 nie.-inn, ou no
"Correio (lá Manhã" (offici-
nas, rua do Ouvidor 102). X

TríiXUE-Slv um fiai!" Orplngton
V prelo, novo c íi'.hoti'i de i«avão, a

iu$ cada um; na rua Uru.nay,. ;«^«*.

mRAS.ASSA-S„ em raa central dê
JL primeira ordem, e em condições
muito vantajosas, uma cxcellente io-
ju, C-<nuiua de rua. ¦ própria para
aualquer 

nc-íocio; iníorma-sc á rua
a Asseniblén ii. ... (.|-'i.-P)J

ri1UASl"ASSA'-SH uma cbãrútaria e
X papelaria, ruformaçuea; na Casa

Veado, rua da Assembléa n. 04.
< 5.104 1.

os_msivss
_=_ . ir-» . _• _r .

A todo9
Os que sof-

f r c 111 de
qualquer

_ ...  moléstia es-
S.\ IV. U..'. '? soe'*'-?-

, ,. , , , ., . . , . d* envia*ra, livre de qualquer retribuição, os sucios <Ie curar-se EN-
VIE.M rELO CORREIO, em carta fechada _ ai,me, ínofad.
symptomas ou manifestações da moléstia — c sello para a re-
sposta, que receberão r.a volta do Correio. Cartas aus INVI-
SiVElS — Caixa do Correio, 1U5,

COSTUREIRA 
— Trabalha por li-

jrurino, por preço liaratissimo.
Atieudc a domicilio: rua itclla «le S.
I.ui^ 11. 12 — Andarahy.'; t-tS-á S) J

("tÍIÀR-TÀ 
RIA — Aluga-se

J no melhor ponte desta c

ACHADOS E PERDIDOS

uma
capital,

díindo rijiiicntc i vale, sendo a sua
féria de 3:500c nieusiilmeutt.*, poden-
do fa/.cr muito mais. (hieni pteleu*
ter escreva para esta redacção, para
A. dc Souza. (51*0 

""'

Dí.XJIEIKO a SI» <i,j anno, soh— hypolhecas, conforme local e ga-rantia, temos ordens para «?inprestar
.103 srs. proprietários, ). I\. Darl •
rua da Quilanda, 03, lcileriu.

ClSàij S) J

(54.61') S

Gonorrhéa

T 'MENDES ü C'.«; beceo do Ro-
*J. sario u. 9. rcrucu-.se a cautela
ti. 1587. (5538 !.')

GAlllíNjfTiia Silva .l.-.r.lim
n. 3, I'erdeu-s-_ a cautela de n.

no.«!.«;3, dcsla casa. C-ir.» Q) K

TOSE'
•J 11. !

Comprae venda de prédios
e terrenos

Aritciitiin; cem ires quartos <!u_
l.i< cozinha, e quintal, illuminada. a 1
clecíricidadc, etc; para ver os cha-,
ves no óòrlão. junto ao n. ••-;; 'rafar
;,raça da Republica ,,,, casa; abi,* t
cio. va-,-3 ¦'*:/.» ,. t.

\ LUGA-SK, is.S,ptfdl««tiovo;l«nuij
_\ciscu .Manoel iS. K. Riachuelo; 6
o.-iurtos, 2 salas; trala-sc ViCtor'*Mci-
rcllcs 12 IJ3Ç8 Mj J

 .. Kiandc casa', aluguel
;—: j _^Vliara!o. tres quartos, duas salas,

4 rUC.V-SU o nredio novo da tra* çraiide terreno; ua rua Adalgiza i<{.
Âvessá l?erbv Club n. cS. com lo| l'iedade, (5207 W M
dos os reuúisitos modernos para fa-
-iiiíÍ3-Ji!e'Vra'tã!nrciiio, Iciido bom quin*
là iardim. duas salas. W, .quatro
iuàrto'3. sendo um para creados, o
•"=¦ .¦.-ivici..^:.-; irata-se nroxiitio.

!{-Vúa S.'l'-ranei=co Xavier 300, ".«•

«tão as chaves !_!_;___L_i"1 
l.fCA-Slv- nor jjoS* a casa 17

Xld-i "ia Chaves Faria:- trata-se na
rua Alí-i-cca 1-*. Peixol.i i*. <-

(11.H h) !

Al 
tlGA-SK, ^ra negocio r família,

a caia da rua D. AnnaAcry li-
«amo da rna Nova America; trata-se
ün^ayaai h«. du * m^ 

j

a i.i:«'.a
An.*. Nn

SU a da rua Ü. An-
iry n. .(o6. easa n. S, com 2

quartos, 2 salas, quintal e luz electri-
ca. p.r 73$ooo mçusaes; traia se na
mesma rua n. 414. U$í'> !) »

ão do Riachue-
„.  na travessa Ser-

íjucira l.ima n. 50. Iciu .' auarto?, -
salas, c um I-nm Quiuial e electri cuia-
dc. 1'icço So$ooo. (4600 .1) M

A LUGA-SE na esta
_l_L!.*. tuna boa casa

rnERREXOS—-* A' rua Darão de
X Mesquita, cm ligação, .mac-ada*
misadas «ie -'OO a joo mil reis o mc.
tro dc ircuic. A' vista ou n presta-
ções. Tratar. Meira; Lruguayana. n.
3. Teleph. 4651, (.'. ("**«- *T

1. ÈJíDE-SB nma peqnoiin cn-
V sa còm varanda ao lado cm

centro (l(i terreno, com nm
lindo jardim ria frente c dos
Iodos, medindo o terreno 11
de frente e (Jl de fundos; tein j
muita fartura (1'aguu e tem
esgoto; o jardim é todo cl-
men tudo o tejn nm lindo en-
rnninneliiio; preão 8:0009;
pódc ser vistn a qualquer
Hora na rua Gulnczà 78, Kn-
genlio de Dentro. N

4 LUCA-SK e:n Cascadura á rua
iAIla.naratv n. .*:, conCnrtavel casi
Vor •.<•'*.: Informar na casa i e tratar
as na dl Quitanda n. 137.

(5096 RJ II

*t71vSni;.\I-Si; magníficos lotes dc
\ terrenos, situados a rua Ualua,

na parle mais elevada, com v:s!a para
todos os lados da cidade; bondes de
S. Januário e outros; _trata-se no
n. go ou a rua do Kosario n.. ,*-ar*
torio, com G. Estradas, das.2 as 4
da tarde. U*jj •*> g
TTKNDH-SE a prestações em Jaca-

V rc-pagui, i rua Emilia A 1 -°. «ma
casa c terreno; trala-se na na ^-an-dido Benlcjo 402. (4jSo M J

\TXr>E-SE 
o predio da rua Lo-

pes da Cru?, n. iSr, Meycr, com
tres quartos, espaçosa sala. de -amar,
Iodos os confortos «Ia nvgicne moder-
na e grande terreno. As :havça na
mesma riu. a. 177. (4iJ7 -N J

VEXDK-SÈ 
uma boa casa com sete

quarios e mais um fora, duas sa-
Ias, saicia, Jioa cozinha, banheiro
quente c frio. cxcellente varanda, ga:
c clectricidade. 1'reço rasoávcl; na
rua liarão de Mesquita 11. 785. An-
darahy. Chave na padaria. tcl.
Villa -49.1. _____________

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
_•..!.„ il. memória, pliosiilintmin, cpnval.es. cnçlas das ma-

fo I env"™s> «»m o uso do HEMATOGUNO-, do Alfre-
SS.- B* extraordinário o seu consumo e os

atte tadòs eviontaneos «los qne tom.fcito.nso. .V venda

.SS. as'pliarmacias do Rio e 
^sUu^s. 

-1)cpo.

sitarios : Alfredo de Carvalho & C.—«• 1 *I<- WW iv-

"pEROEU-SE a apólice ;--|oi, tu i
fortnísíida; cr«ili^L'a**:C

levar á rua 1" dc Marco
sob.', a Ferreira. (.5

íiticm
n. 8-,

I. Q) R

Tri-NlUC-SI* (Icfinltivaiiiente
V nreco de oceasião. o novo e con-

fert ve prcilio da rua uo MattoSo
no- para familia de tratamento;
ver c tratar no mesmo 'oi os os to.

4 EXDE-SE uma casa com 3 quar-
V tos, -¦ saias, cozinha, banheiro c

latrina cor. água e luz, entrada ao
lado, jardim na frente c grande ter-
reno com ga-línlieíro e tanque para
lavagem de roupa. O terreno esta
ccrcailo a muro. fogão c pia nn sala
dc jantar, preco dc oceasião. Traia-
«-tf ua rua I\.o"-jc::j Silva 23* Ramos.

(4641 -N) !

GRAVIDEZ Evi-
t.vs.c
usan-

dò as vela3 antisepticas, São
inofiensivas, commodas e tíe ei-
frilo seguro .Coisa com 25 ve-
Ias 5$óoo. l'e!o Corre«o mai-s 600
réis. Depositário; prata Tiradcn-

te-3 n. Ó2, pharmacia Tavaresi
(1504)

\rENDE-_15 
ura chaict _c s<

rendeu 3:700$ pot aimo;
Clariniundo de iMclio -
cantado-

seis casas,
r.a rua

. 17;. En-
(•.Uso S) .'

TTT.NDF-. E em Ipanema ura. ter*
V reno com 10X50, ca rça Nasci*

menlo Silva, pioxinj á laimo de
Amocdo. Tr:.:a sd pa rua V:sls «'e
Novembro, 314. r- -- <2f99-sI. 2*

\fl'..\'l)K-SIC 
uma boa casa para pc-' 

quciia familia, por *:500$, sendo
;::oo$ .1 vista c o rtsiantc em presta-
«*,-.'es conf«irnie se combinar, dois
quarios, duas salas, cozinha e tanque
de lavar, dois minutos da estação; na
rua André Pinto 11. 64. Ramos.

(;i.li IO J

^n.NDK.M-SIÍ 
as propriedades abai-' xo, tratam-se na rua da Carioca

11. 51, com o sr. 1'ereira: 2 prédios
na travessa de S. Uioco. por 1^ con-
tos; 1 predio, no Meyer, por 4 cf.n-
tos; 1 predio na rua 1'edro Américo,
,par 14 contos; travessa Patrocínio,
]_;, o contos; predio á rtia Corrêa
de' Oliveira 11. u. oar 9 contos c
quinhentos; unia avenida na rua 13a-
rão do liom"Retiro, 38 contos.

15164 N) «M

p CERQUEIRA) 54. rua Luiz dé
AV, Canino.-;, 54. Perdeu-se a cíki-
tela dc.ta casa, Je n.

qualquer quantidadejnbJrpRÀ-SE ... .
\J de juias velhas, com ai sem pc-
dras dc qualquer valor e cautelas do
Monte dc Soccorro; paga-se bem;
ná rua Gonçalves Dias n. 3;. Joalhc-
ria Valcntim. Teleph. 91.14, Centrai.

Ui.17 S) II

C-ARTOES 
DE VISITAS — Ceu-

) to 2$. Ourives n. õu — Pape-
laria Oscar N. S«iarc«. (3490 S) S

curu-se cm . dias com

-tMjt* « - _%w uiui 1UUU
Inua 1 «Ic Sctombro, 18<1
riJÍGKOTIEmOS r- Àlnsám-se. 2SVJ salas para escriptorio, rua llue-nos,-Aires n. 118, 1» andar, em íreu-

. iH pra.';''1 Uonçalvcs Dias, por ;oScada uma; trata-se , por ;c.Sloja. (Si

!iia!:!!«!ii!Bii!Büí!!_-l!n:__i:S!l_i!ií!!-iMt_ilil!!_i!!!ll_il,!ll_l!
Coração
normal

Coração do
bebedora

p ^_^i_í_f

?

.i r;_JGA-»I*S-3 ternos de casaca, 60-
XXbrc-çasscas, smockings e clalís: na
rtia Visconde Kiu Branco .jo. Tclc-
phone C. 4415. (-48 S) J

ocea. ião!All-RÕVEITlvM ...  ..
/-bnafchuias Singer, para bordar, c
para poSjpõntar calçado, linuida*se a
if)5- -'o$, 4ü5. 80$ até 200$. ofüciná
para concertar qualquer rcaclníia.
Serra. Praça Republica, 105,

habilitadas
liiar

"17 BN DE-SE uma casa com dois
V quarto., duas salas, cozinlia, ba-

nlieiro, quintal murado, luz, anua, i
rua louni( n. ar, eslação «le Ramos,
vij rua \icloria.. t5J7*»N 1 J

TTEXDESI-SE cm E. Neiva. seis lo-
Viça de superior., terrenos

u.;o x 50; trala-sc na rua Salvador
Pires 15. Todos os Santos, oiiiic c
encontrada a ,p'ania. L_f__2-_!
".TENDEM-SE por 14:000$, dois ma-

.' gnificos e vastos p.-cdios, em Ria-

iàtííSjta ' ". - -•

cliuelo, tendo grande terreno e «lan
¦ I do hoa" renda: trata-se á rua Anna

\TENDE-SE 
um grande predio, di- Barbosa n. 24- Meyer. ',501-Nj J

vididò cm commodoSi rendendo! —
450$ mensaes, próximo â rua Scna-I "VT-^XÜlí-Sl. 

por 5:0005000, o s«jlído
dor Pompcu, pela pechincha dc 20 > tpredio da rua Major Kcgo 121 ;
contos. Trata-se à rua i" de Marco rçra tratar no «nesmu. 'Estação de
a. í«5, jasi d.« cambia, _ .(íoi6.N}J'« Ramo». -_ (ii»a N) J

,JA.

\ GENTES — Pessoa
í\ c com relações, poderão irarih;
com facilidade <!e 6a 8 mil réis dia-
rios. Informações, á rivi dos A.idra*
das 11. 85, 1? aadar, das o ás 10 da
manliã. Convém tambem d< senhoras
e scuiioritas. (389: S) .1

l,Al-.TASriíNTO-Sciü"iõrrdc Irã-
tamchtò encontra aposento bem

mobilado, em jardim e mdepéndchtc;
excellente pcti^rio; preço módico; á
;_a Dom Carlos I n, ,.q. Cottete-

(4804 S) R—f

A cura da
erahriapezl

é rápida e radica^ 
^J.^-- |" ,s Gottas de Saude

i__ 1 • __ ¦- -"

• ¦^l*yr» '^W

10 annos de pratica des-a«ludc. Vendem-se

B!!II!lll!i!K!ilE:iI_S!K!!:

com
xspecjali*

- , nas drosanas:
;,-. ;•¦ ro» «os Andradn-.. 45¦Rio c Uamol 4 CV

S. Paulo.

PACHECO,
rua Diicii

j«_l^^
Tl.c-

Ii
mIi

AOS 
PINTORES — Vendem-se

tintas, olc-55 e maia materiacs,
mais barato do que em qualquer
Cisa, rua Riacliuelo tis,

(5164 S) M

r-URSO feminino de Artes — 1'be- 17-CRWTOKIOS^-Alugam *.: Iduas\J ona e soüejo, piano, violino c X_ solas por ;u$ cada uma no 1»canto; «desenho, pintura (Iodos os nndar á rua Buenos Aires n. mS,gêneros), baixo relevo, escnlptura c | em frcnlc á iiraca Gonçalves D;:itgravura, artes apphcadas c outros Trata-so na loja. S)'traballios. Professoras diplomadas c —¦ .
laureadas com .medalhas dc ouro e iSUNHÊIRiO—Empráita-se sob hv-prciiiu, dc -yraçem a Europa, pelo | U pothecas de predios n juros ra-Insliiuto dc Musica e Escola (je-iJcl- |.ÍOavcls, grandes c penuenns nuan-Artes da Capital Federal. Cur.Ias
sos a 5$ c 20S000 mensaes, cum re
djicç3o de io °|° para duas ou mais
disciplinas. 'Prepara a.umnas para
exames n&quellaâ academia.. I-argo
da Cancella, í»;, sobrado—S, Chris-
X'k3o. (a-ji Si J

. , grandes e pequenas quan-lias, juros e caução de apólices, con.
tas da Prefeitura, heranças, inventa*
uu;-, aiuguei- *ic pretiios mesmo em
usofru.- ' 'ios, alugueis «rlc ,.asofruto ou dotal, compram-se pre-dios, terrenos, fazendas e silios; rua'da Assembléa 11. 117, i« amlar, salíi11. 4, com o sr. Moraes. (4434 S) S

4 UTOMOVEI. — Vende-se com
__. f.:rgcr«cia v.m r.inericano, de 40
cavallos, double-píhaton, para 7 pes-
s-tas; trata-se, na rui Paula Marte3
n, 186, it inanMk |I|1,.,. 

'í°*? S; R

A? AJSlEVZlCAJtfA.
EMPRESA DE LAVAGEM DE CASAS " ""

T_r.ta empresa encarrega-se dc iodo serviço concernente a ftalhòs <t
dispondo de pessoal idor.eo. a empresa toma a si toda c qualquer res.
ponàabilidffde; abaixo damos u nossa tabeliã de preços. Escriptorio;

RUA GENERAL CÂMARA 215. Tcl 3705, Norte
TABELLA DE PREÇOS:

Quatro commodos ,,  , . ... . „¦
Cinco commodos  ;3oco |i Seis commodos,.

_.Accetaai-s« propostas paio, assig-iaturas,, —
55ooo

($000

«V!
mèM
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CORREIO UA! íliffifil — Terça-fíijrsí,Wfo SfWenibro de 1916

Especifico do Dr. Garnett
infinidade de ..___ qu«aiinuncradoí, comes a «

í°i 
SuSa Síira o Ato

___,*_;• notei'1''quo os logares
fíuiadoi se' iam cobrindo
d" pequeninos cabellos, o
m,e me agradou bastante,

i oruiie era n . P™va de', 
nó o remédio ia produziu-

tl„ os resultndos deseja-
elos ..Hoje mc considera
curtido, pois que o meu ca-
liello não apresenta íalna
'lRa(a)'Affonso D. Suores.

llnetios Aires, janeiro de
' 

Cnbciló empastndo, que-
l.radiço, espigado, caspa,
erupções, seborren e todas
as moléstias elo couro c.v
belludo, daoppareccm ra-
pidamenle Ç-™ .a."'*™.': W
iliciieDcs 'Jo "Maravilhoso
'líspccifico do Ur. Oar-

-tA' venda: dranado & C.
i-uá i° de Março i+, —
Crasbley * C.-. r.ia Ouvidor

.8 _ Casa Ilaz.n. — 'A
i.xiiosição. — Ousa H"ma-
ny. — Pliarmacia Orlanflo
Rangel. — Perfumaria Páilr
lino Comes. — Perfumima
Lopes. — Rc;t Urircuava-
na 44.—Arinnrchs 1 .iispar,
praça Tiradentes, e im
principaes pliarnincias e
tlrocarias. (.ili».'.1

para a oura radical daoalviole |
tio uma

PETICURE 
trancais spécialiste et

praftoien__ largo da Carioca 17
sob.'e rua D
t afogo.

Carolina, 28 — Bo.
(4549S) S

PRECISA-SE 
de uma boa pensão a

domicilio, na rua Camerino 11, 3,Pharmacia. (S350 J

PENSÃO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero e também for-
nece a domicilio; Rosário 105, 1°.

Om S) R

PREDIO 
— A Sociedade Ediíica-

dona Monte Predial, á rua 13 de
Maio 38, sob., .sorteia mais um, a
2à de dezembro, entreas pessoas que
queiram asfloctar-se á mesma, pela
mensalidade de 5$. (4138 S)S

PENSÃO 
— Fornece-se bem feita,

casa de familia, á rua do Cat
tete n. a8j-, sobrado. (393S S) S

PIANOS 
Afinam.se por 6$ooo.

c concertam-se por preços bara-
tissimos; chamados a rua do Ilospi.
cio n. 160, loja Papelaria Teixeira,
próximo á rua dos Andradas.

(5081 S) S

QUARTO 
— Aluera.se um bom com

pen-sâo, por 90$; c sendo a dois
faz-se abatimento; «a travessa São
Vicente de Paula 4. (5478 S) S

IíKFORiMAS 
de vestidos e cbapéos

X —Fazem-se pelos ultimos fignri-
uos. tanto pnra n capital como para
os listado* Máxima perfeição e pon.
tnalidatlc. Atelier dc Mine. Itcnée;

rua Mauritv, Mangue. Preços
(513'i S) S73,

CALLISTÂ
Miguel Brasa, especialista em

fcxtracção dc callos é unhas encra-
radas sem dõr, etc, r. Ouvidor,
¦165, sob. T. N. 1305. Aos (loniui-
,;os attende chamados a doniici-
Jio. Telcph. Norte 2639.

_I.NIII-:il(0 sob bypolliccus, juros
ouciüo fle opolices, mercado*

rias cte, L. Maura; Rosaric ¦-•¦D"í"
(.1678 S) J

TilNHEI
.1/ veis.

D'

ílKO sob lijrpothccas, mo-
caução, inventários, nota?;

promissória; c .1 otficlaes do Tiver-
cito. Armênia c Policia; rti.i do Ko-
liurit, n. 172, Seixas _. Fernandes.

(i.b(t2 S) J
ylJÍHETRO -- D.io-sc ii cnnlos

iiypothccos dc predio, jitroã
módicos rua Senhor dos Passos 18,
JIòí-rc*. __  S) j,

Alugam.?* -
:v_- eonimo-

para jicssoa tio cónimcrcio,
ticrln ile bairflibs tietiiar, rua Fttrreira
¦ri Vianna Ki — Cattcte, 'Iclejilione
«.i..»,,, Central. Cl&i.i .1) S

T-_ORMlfORIOS
J..",.:i-jiil'.s, com todas

aràUssIwos

DALA CONFORTÁVEL para des.
U ranso, altisa-se em casa discreta,
locar eòcejado c central; escrever n
Lina 0. (5503 S) S

1EC.REDO DAS H KL LAS, ama.
Ite-lle-, atll.cre o po dc nr-

mnnchas. sarua-s
rugas; rna Frei

Caneca 11. !-""). (5495-S)_J

cia a
:, cura
parinoíj.

.pinhas,
evita as
9x9.

SALAS 
— Alugam-se 2, para escn-

ptorios pnr 70$, 110 1" lindar (a
rua Buenos Aires 11. nt>. em licite
á jimça Gonçalves Dias; trata-se, 11:1
loj'a. (S)

SKNIIOKINIIAn
habilitada, ensina

meninas c senhoras, em qual.,
quer edade, portuguez. francez, an-
thnictica, geograplnsi, calhir., etc. bo
vae a domicilio; rua Hadtli.ck Lobo
n. 417. (5393 fa) R
"rfllírVCLE 

— Vcndc-sc um com
X caixa e em perfeito estado, na
rua Senador liiiütíbio n. 212.

(5379 S) J

1 T.MA família toma unia ou duas
U creanças para criar de pessoas

de- tratamento, á rua Bittencourt da
Silva 11. 39 — .Sampaio. (54.16 S) J

371NSIXA-SI1C 
as seient-ius oe-eultas

li c ii-..li*i-.- o que desejarem
jnor mais ililíiril tine seja, por Ira-
jbiillio,: iViciitifiVo*. c griraiiliilos: ;'x
Tlia ("iiiicrlino 11. 7- estação Quin-
tino llm-.-.viiva. Atieutlc-FC lotos os
dia? e- e-.iito,los os listados.

W.Í.I-' S) J

IritF.NDINHA _ Tráspassa-se-ou ad-
1 mitte-se uin sócio; para Infornia:

ções, rua S. José n, 50, tj-pogrii-
phili. (50.1» D J

TM.YHEIRO — Dá-se sob hypotlie-
JL" i-.ts .le- prédios e terreno-, qual-
tpur lugar, juros io c 12"J°. Em-
_irt'tiiiijj-i sobre ealiçües. ele juros de
apólices, acções, alugueis dc prédios;
eulire inventários, a herdeiros,, cte.
Cotimrnm-sc e- venileiii-se prédios, c

.terrcii..?-. Tratar com o sr. Ferreira,
•rua do llospicio ,1S. sob, (5053 S)M

ir.AH-KKSTlMOS — Vnznin-se
•l-stil» iiivcjitiii-ios, licrnnciis,
Iiypotlicens, iilURiieis ile pre-
•iíii.s juros n ciiueãr» de npoli-
ct-s. l'ii/.('in-se pui-iis e iingimi-
se Iiiipustos cm nti-nzo jiura
j-biiiiliei- como se cpnililnar.
tCiinipi-:tni:so tciTcnos e prc-
«lins velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rua Kosario 99,
BOln-utlo, 11 ús 5. (408) S

riiEHNOS para homem, a presta-
A ções, cntrcfia-se na i", na rua da
Assembléia 79, sob. Telephone Leu-
irai, .1508.  (..üoO Si ai

DENTISTA Heitor Cor-
rêa, especia-
lista em tra-
balhos a ou-

ro e dentes artificiaes. Gabinete
montado com apparelhos moder-
nos de electricidade. Preços mo.
dicos. Das 7 ás 6 horas. Domin-
gos até ás 3 horas. Travessa de
S Francisco dc Paula, 12 .

DENTISTA 
_ Coroeis de ouro pu-

ro, pivots e dentaduras de todo
e qualquer feitio, por preço sem com*
petencia, 4 rua Uruguayana, 3, so.
brado, consultório do Sr. Silvino
Matto«. (3802 S) J

DENTISTA 
a a$ooo mensaes paraobturação a granito, platina,curativos desde o primeiro dia. Tra-

balhos de chapa-, coroas, pivot, etc,
por preços mínimos c trabalhos ga-rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85, sobrado, es-
quina da rula General Câmara, tele-
phone, Norte 3137. (=021 S) J

DENTISTA 
— Todos o; trabalhos,

110 consultório Ao Dr, Silvino
Mattos, eão feitos pelo systema:- da
America do Norte e com o empre-
?o 

de materiaes dc 1» qualidade,'recos razoáveis, pagamentos cm
prestações e garantia absoluta em
qualquer obra entregue; rua Uru*
guayana, 3, sobrado. (S)

DENTISTA 
— Eietracções denta-

rias» absolutamente, sem dõr,
por meio de aneslliesia local, o 5$
cada extracção na rua Uruguayana.
3, sobrado, gabinete do Dr, Silvino
Mattos. (S)

(10MPUAM-SIE 
dentaduras velhas,

J para o aproveitamento da plati*
ua existente nos dentes artificiaes;

na rua Uruguayana, 3, sobrado, com
o sr. Antônio. (3801 S) .1

DENTISTA 
— Extracções eomjile-

tamente sem dor, qualquer in-
tervencão cirúrgica, na boca, pelos
processos mais modernos dé aiieslhe-
zb, na rua Sete de Setembro ri, 203.

(5013 S) J

GRAVIDEZ O uso co»
«tante do He-
tnatageaol de

Alfredo de Carvalho, em um_ calíx
íi refeitoes, em cuja composição en-
tram a quina, kola, coca, laeto-phos.
phato de cal, pepsina pancreatina
diastase e glycerina é a melhor ga-
rantia i vida do feto e da mulher
grávida, poi! o Ilematogenol, atem
de poderoso tônico é digestivo, ven-
de-se em todas as pharmacias e dro-
garias do Rio e dos Estados. Depo-
«to: 10, Rua Primeiro de Março.

Electricidade :iSK. et
e concerto* de

força e luz. Attende qualquer cha-
niado. H. Teixeira. Teleph. Cen-
trai S53S. - P- Américo, So-Cat-
teto. (248 S) M

Casamentos 05$ no ei-
vil e 20.
rei igioso .
com ou
scra cer-

tídôes e em 24 lioras, todos os dias,
para provar quanto esta casa é séria;
só pagam depois dos papeis prom-
ptos; trata-se á rua Barbara de Al-
varenga n. 24, em írente á 2* Pre.
toria, próximo ao Thesouro, com Ca.
pitão Silva.

COLORINA, Tintura ideal
garantida, para

rcstittiir ao cabello a sua còr, ori-
ginal .pi-eta ou castanha. — Pre-
ço ioÇooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 de Setem
bro n. 127. R. KANITZ.

Corrimentos
Curam-sc cm í) dias com

InjecçãoMarinho
Ilu» 7 de Setembro, 180

AS PESSOAS QUE PRECISAM DE IODO
Doentes de ASTHMA, TUBERCULOSE, ESCROFULAS, SYPHILIS,

ECZEMA CHRONICO, ARTHRITISMO, etc., devem preferir o
LUXIODIUM. . . . ( ampòlaa (injecç5es intldlores).

A melhor combinação de iodo e __hosphoro orgânico
DEPOSITO OER*€

PHARMACIA BRITO — RUA S. JOSÉ' ns—Rio

EMPREGA-SE
Colloca-se uma moça branca pa-

ra serviços domésticos cm fami-
lia. respeitável; resposta por esta
folha, iniciaes W. R. --17 .1

PHARMACIA
Vende-se uma bem montada,

com comniodos para familia; tra-
ta-sc na rua da Assembléa n. 34,
com Virgílio. 5160 -

ACTOS FÚNEBRES

t

Loterias Ja Capital Federal
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções publicas sob a fiscalização do governo
federal ás 2 U2 e aos sabbados

ás 9 hfirfifi á

Rua Visconde de Itaboraliy N. 45
HOJE

345-13-
HOJE

MME. JOSEPHIil
DENTISTA 

_ Coroas de ouro.
pivots c chapas de yüicauite,

por preços ao alcance dc todo*;, uo
gabinete americano da rua Sete dc
Setembro ti. =05. (5011 S) J

PARTEIRAS
PARTEIRA MADAME

PALMYRA—Com longa pratica, trata de moles-
lias de senhoras e suspensão, por mil
processo ropido e garantido, Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 105. Tel. 44:8, Norte.

( J S734)

PARTEIRA- Mme.
Francisca

Reis, diplo-
tnad.i pela
F. de Í.I

dc Boston, faz npparccer a íncnstriia-
ção por processo scientifico e sçin
dor; trabalhos garantidos u preços
ao alcance de totlos, sem o menor
perigo para a saude; trata dc( doen*
ças do utero; rua General Câmara
11. 110. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Cenlral. Consultas gra-
lis. (ri 1970)

TTJt ex-negociante desta praça, dan-
U do ns melhores inti.rinaçtjes dc

sua tioii-lucta c ftador, ofíerçcc-se
para faze- cobranças dc alugueis de
casas, contas no Tliesotirn c I-relct-
Mira". Cai ti, nesta redacção, a L. A.
V (S '''")

UMA 
senhora séria, emprega-se

com senhor viuvo com . 011 sem
tubos, ou casal, sabe serviços (lo-
mestiços; não faz questão uo gran-
ile ordenado .conforme o trato. Ac.
ceita ir para a ruça 011 (ora; rua
t-.arpiaty 11. Gi. (5505 _____f

• •..'-SCICU-TU-RAÇAO mercantil, pelo
iil mesmo methodo do professor
Tavares ela Costa, o professor M.v
.riu l-ircs, du K-scoln Municipal de
Ape-i-irii-.lamento, lecciona ã rna Dr,,
IM.-tia Lacerda n. Cã. Estacio de Sá.
Aulas diurnas e nocturnns. Preços
tnndicos; (3W S) .1
Tri-iDf.VRTlO F. ttAMOS, com
Ji/c.si.-i-ij)toi-io fie eompi-iis,
veiiilns o liyiiolliceus de pi-ej
4liiis, iiiiidou-se pnra ú ruu (lc
K. 1'cilro ir,. Tel. X...4«-i5.

(J 4G52) S

^TSTiriOS. lindos modelos, em
V tafetá, desde iou?; voile, linlio.

dele 50S: chapéos novidades, só na
.Maison' Mugiict, rua Sete de^Scteni-
brn. _____ Mme. Pereira. (á"-'i- bj M

c niolcstiüí-
de mullici
DR. II. )

ANDRADA cura corrimentos hemor
rhagias ,e suspensões; lie modo sim
pies. evita a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo a|iparcccr o inconuno.
do sem provocar licmorrliagin, tendo
00:110 enfermeira innie. ÍObÜPHINA
GALLINDO; parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona; coiisúltns dia-
rias, gratis nos pobres, Acceita1 clien-
teà em pensão. Consultoria c resi-
dencia: rua do I.avradío n. in. so-
brado. (38m S) J

Continua a
morar na

rua da Al.
faiidcí;
(R -irsú)

SYPHILIS
de sua preparação.Assembléa 11. 54, da.. .- ... .„ .,„."''"•'il^iíS 

,do Dr- PEDRO MA3A-i-HAES. lelephone 1009, C.

e suas e-onse-
ijltencia-s. íCtlro
radical, injecções

coinpletaineiitc
INDOLORES,

Appl. Ooü c 914.
ás 18 lio-

Conorrfeéas c h r onicas e
recentes.
Q u c r eis fi-
cai- r adical-

mente curado em poucos dias?
Procurae informações com o sr.
Fc-ijó, qtte gratuitamente as offc-
rece, não conhecendo caso ne-
nhuni negativo; rua Thconhilo
Ottoni 167. 3.,';. |

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

2o:ooo$ooo
Por 1$-100, om meios.

337-37-

16:000$000
Por 1$600, em meios

®a"bt>aclo, 2 de Dezembro
A's 3 horas da tarde--N0V0 Plano — 349—I*
SOiOOOOOO

l'or ,'lí. SOI), ¦ era quintos

Grande e extraordinária Loteria fio Natal
Síibbatlo 23 de Dezembro ás 3 horas da tardo

INOVO PLiAlNO II47-1-1.000:000^000
Por 5GS0O0 ein octogesinios a 'ÍOllrs,

Esto ímpórtiihie plano, atem do premio maior, distribuo outros
prêmios
cie 1 00:0001», 30:000$, 10:000$, 5:0,00$,

jitOOO**, l:0OO$ o 480sOOO
Os .pedidos do íliilhetes do iiitei-ioi- devem scr nci.miin-

ulimlos dc mais 700 rs. pni-u o poi-tc do Coi-relo <- dirigidos
nos iigoiites gernes XA/AlMíTll A: ('., 1UTA JK> OUVlOOlt
N. 94, ÜAIXA Jí.817. Teles. I.USVlll.. c lllt eusn P. («Ul-
SlAltAlití, UVA 1>0 ROSAKIO 71, esquiuui do beco dns Çnii*
eclliis — CiiIxíi do Correio u. I.*i7t5.

José Gomes Braga
Sua esposa, Marianna Go-

mes Soares, mãe Anna Go-
mes, irmãs; sogra, sobri-
nhos, afilhados, cunhados e

mais parentes rogam ás pes-
soas das s-.ias relações .e amizade
que se dignaram acompanhar os
restos mortaes de scu pranteado
esposo c filho, tio, padrinho,
cunhado, irmão, JOSÉ' GOMUS
BRAGA, convidam as mesmas
para assistir ti missa de setimo
dia, que por sua alma mandam ce-
lebrar, na cgrcj'a de S. Joaquim,
amanhã, quarta-feira. 29 do eor-
rente, ás 8 horas; por este acto de
gratidão e caridade se confessam
eternamente gratos, U______397

João Bento Moure
6» MliZ

A -viuva, filhos, genro,
nora c netos convidam to-
dos os parentes e amigos dc
seu sempre querido c lem-
brado Chefe JOÃO BKXTÚ

MOURE, para assistir á missa de
sexto 'mez, (jue pelo repouso éter-
no de sua alma mandam celebrar
amanhã; quarta-feira, 29 do cor-
rente, ás 9 -horas, na egreja dc
S. Francisco de Paula; pelo que
se confessam stimmantente gratos.

5,'Si_J

1

i

t

-v

AOS TOS ÍREGDEZ3 DO INTERIOR
Pedimos que, desde j;i, tios fáçarh seus pedidos pnra a

LOTERIA DO NATAL
Iim 23 de Dezembro
íltftii Intotros cm quarlos ns^SOO

CATARATA...

PAETEfflA

Curei da
cn t a r 11111

por processo opqrálorio sc-
guro, qtiiilqtior quo soja a
editdc do doente, polo Dr. Nc-
vos da Rocha, oculista com
Jóngá pratica tle sua espe'
cialidade no pai? c nos lios-
p.itaés de Berlim, Viotina,
1'aris c Londres; medico
de diversos liospilaos desta
cidade. Avenida Uio Uranco,

1.080:1)66$ In lei ros em òc tnges i m os 5t>}}'000*i*'u Octoííesimos 700 ruis

L:nicos Agentes das Loterias '•'ederaes nesta capital. — Caixa do
Correio S17 — ltua do Ouvidor, Oi

AVIGULTURA
/"lANARIOS francencs, .finíssimos,
KJ chegados pelo "l.istcr", vendem-
se, rua Sele de Selcmbro 11. .<.

(5404 S) S

0\'OR 
frescos .$000 a duria. dc

gallinhas puro sangue Oniing-

NCAUREGA.SE de fazer, iim-
}jWCARRL ci.in.í.
correspondência de
çineíi. Cartas nesta
AI.lo Moacyr,

ÍTiOl-íVEOE-SE 
pensftc

.' ri.nlii, dc 5"$ e 6u."

casa-* conuncr*
rcdãciião; n —

(5I-K-S) J

milia Av. Comes

farta c va*
casn de fa-

Freire i,.o A.
(5350 S) JI

r.ivs.imi:.,
(5-175 Si

IpitrilUliGO 
— Alugn-sc, cm casa' ile família, mu quarto niobilailo

para casal. Trata-se com o sr. Se-
rapliim Santos, praça'«¦[uella cidade.

CNRAIIOPIIOXKS 
o chapas—Ven-

T detri-sc de $.s"o .1 3$. Trocam-se
,le $san n ^$. Compram-se usadas.
-CoiH-e-.ia.u-se grniiiopiioncs c ven-
dcin-se tt =o$ c =5?;. Coinpranv3C/;ii
rua l'i-.iKi..iyan:i n. 1,15. (M __ »'_j

TH VI-OTIIKCAS na cidade e sub-
J.1 urbios, grandes ou pequenas
quantias; juro módico; ba capitalis-
1a. luíonun. por favor, o er. Piuien*
•i.i rua do Kosario i-i"- sobrado.

(4284 S) J

TTYI'UTUECAS.,'sòb prédios, :t ju-
_t £ ..... niotlicos; 130, Alfândega. i«
lindar. .: íts_0,  (5287 ,S) ,;M

TMI't)'l'i:.N"l'IA - Cltr.-i

getal, v
contra*!

lll. op.

C filll os
cmedio ve-

uio do sertão do Ceará, lin*
na rua de Santo Christo

(jo.-,- S) K

miii
11 Oi
le, ¦

;t*

DUARTE -- Conicccitma
icu atelier chies e moder-

ütidos de liníio desde 5°$! Vl'i-
de.edc ^o$; íilò. de?dc "o*?; seda

lafelii, desde .1..?. Acceita chama-
los, levando amostras de Iodos ar*

tigos. os mais linos que desejar; r-.t.i
tia Carioca n. S, .- andar, (.1141 S) S

MOTORES 
celectiicos pira caie i-

niotnrcs de ij.-, li--, 1, --. 4 i--
K. !'. Machinas para cortai- .papel.Serra circular c madíiinisnio diversos
vcndc-sc. Praça Uopublicii, 195.

(4C10 .1) O

1l,r.0niSTA de chapéos Mme. Kio-
ililicv, i.ir e- reíonnn ti 3. c 5?:
trabalho frahccz; acceita alumnas, á
e>; nia lluenos Aires u. 176, snít.
(Ant. Hospicio. (5331 J)

IlIMI". 
Rosa que morou na rna de.

lir..ivr.idio, i|.l. tmiiloii-se para á
rua do líiachuclo n. r-*, ifubrado.

(;.Mf, .11 5

TiirATR i CÚ.TiÃS gratuitas do se-st.
AÜ [i-iiiiniiio, no ("luso 1'ropçdcuti.
»•<»; rua da Quitanda n. 20. Apenas
esc paga a jóia. (5-.I7 S>M

ton prctois, brancas,
jó; Uriignii.-aiia 9r.

plyniouth.
loja. (5s86S).M

"fTilONUJ.MíSK .1 rua Iladdock'1,0-
V bo, 4.7, canários dc raça -fran-

ccz.i, e- uni cão l-'ox Tcrricr, eom
i-intas marrou. WpJU.K

iri-iNliA DE l»ESTA'S — Hons ca-
V saes e ternos dc gallinhas dar, me-

llicires raças. fratiRÓs c pintos bem
desenvolvidos, ovos paia rçproiluççao,
Ititln iiuiiin cm cont.i. vende-se ba
Ascurra liasse Cottr. 5S. ,.ladeia (Io
Asciirr.-i. Agitas férreas, lei. 54J».
Central. 1 iicitmbc-sc tle despachar
iiara o inlcrior qualquer pedido ile
aves 011 ovos, e entrega a domicilio-
nesta can""'. ij 15"'Js

ÚLTIMOS HUniNCIOS -
i l.UCA-SU uuiti

rLpárá escriptorio;
1. s.i.

sala dc frente
rua havira

(____M Ej

Mine. Maria
Josepha. di-
plbmada pela••açtildadc .Ie Medicina dç Madrid, Ç)0, (lilS 9 ÚS 11 0 ÜO 1 ÚS 4 ItOtrata do todas as doenças das senho- ".¦-""*'-¦ _,  , _

raa c faz apparecer o inconunodo, por
processo -cientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, trv
balhos garantidos e preços ao nlcan*
cc de todos, Avenida Gomes Freire
n. 7;, telephone n. 3G42» Cenlral, cou*
sultas gratis. Em frente no tbeatro
República. (,i.r--i Sj M

SAVAULO s
Vcndc-se um muito certo para

carro, manso, boa altura, novo ç
dá montaria; para informações á
rua Conde de Bohífim, ;;. tele-
phone 146. villa Coiiiiiiciulailor
Coelho. 54--

ilia para quarto
Casal r.ttc se retira vende por

500$ tuna mobilia tle pi robn clara
ònr-.i C oeçiis ii.i\;-.s. obra dc -Mo-
reira Santos. Ver e- tralar á rua
Marechal Floriano u. 131, 1° an-
dar. ü-';' J

Joaquim de Araripe
Macedo Pimentel

lAs familias Araripe -Ma-
cedo e Araripe Ramos, com-
posta de filhos, noras, netos

; sobrinhos tle JOAQUIM
DE ARARIPE MACEDO

PIME.VTEE, mandam rezar uma
missa por alma do scu prezado
pae. sogro, avô e tio. na egreja de
jí. Francisco de Paula, ás 9 horas,
aiiíaiiliB, quarta-feira, 29 do cor-
rente. 5.;Sj J
tr.r.\ lUJIJIIWIfWIIUHII II ¦
Manoel Lopes de Car-

valho
P.crnardino, Daniel iv C,

proprietários da 'Confcilaria
Paschoal, ainda coniptingi-
dos pela perda dc seu. ami-
í>o o ex-sòcio MAKOEI-

1.01'ES :DE CARVALHO, man-
dam celebrar hoje, 28.'do corrente,
ás 9 horas, -na egreja da Candeia-
ria, uma missa pelo annivcrsario
du seu f.illcciinciito. Para esie acto
convidam 05 seus amigos e partn-
les do fallecido. c pelo seu com
paiecimehto, antecipadamente se
confesam gratos. I5404

Barão de S. Joaquim
..\ baroneza de S. Joa-

quim, Uita dc Cássia Der-
n.-trdcs Dantas, Eduardo
Dantas, senliora c filhos,
Jpsií ühntns e senhora par-

liçipahi o fallcçiiiicnlo cm Pctro-
polis de- scu idolatrado esposo, ir-
iiiiio e tio o DARÃO 'DE S. JOA-
QUIM, e convidam os parentes c
amigos para acompanharem os
seus restos mortaes para o cerni-
terio de S. Francisco de Paula,
saindo o ferelro da estação da
praia Formosa, hoje, terça-feira,
cS do corrente, ás 9 horas da
manhã. .1 -trí

GOMMENDADOR MANOEL
THIAGO FERREIRA

REZENDE

t

I

Mme. M-nrglie~L-it.il Solenni Ou-
luutiel, parteira, diplomada pela
Kcal Maternidade dc Fircnzc (Ita-
lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tcl. 3120, Villa. Uua r>.
Miguel n. So, esquina da rua S.
Raphacl (Tijuea). 338 

~

SENTarios. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos <
suas conse-

quencias, dos
corrimentos.

das eólicas uloro-ov.irianns e dns repras
irrefiiiliires c prólòníftdas. Assemblca,
54. das 12 ús 18. Serviço 1'... dr. Pedro
Magalhães. Telcti. _______ Com. Í__S_I___

Professores e professoras
A l.l.EMAO, Inglcz. Francez, c la-

XXilim 10$ c 15$ meu-saes; trata-
se, das 2 ás 4 lioras. líceo da Ga-
lioc.l, iS. (||Ho J) S

ras. Honorários moderados
Dispõe de aposentos para
hospedar doentes quo qnei-
ram estnr sob sua completa
direcção. M 5080

Tratamento rápido» radical, racional e scientifico

IMPOTÊNCIA
Estci-llldnüe,

\ciii-.istlienin,
llsperniiitorrliéii.

Cura certa, i-iidicnl eruplilu
Clinica electro-iiiedicái espe-,
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades dc Medicina
de Nanoles e IUo de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 3.
Imrgo tlti tíiirlocii 11. 10

solrado

reuicdio iiconst-litado
scientifico de qualquer

amadurece e faz
itiihciros, os nulfira-
preciso rasgai-os a

incha-

8

MÉDICOS
Dr. Alvino Aguiar

Especialista cm moléstia dc
estômago, rins c pulmões.
Tratamento das anemias, de-
pnuperiiiueiitó nervoso, etc.
Moléstias dc senhoras. Con-
sultorio: rna Rodrigo Silva.
.-; teleph. 2.271'. C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torres 17. Télcpll.
,|,2f,5 Central.

Consultas sr
Uittciicmirt,
ciíia dit 111

1'elo
'Ir.
I.niz
do

Lima
da Faculdade de Medi-
ia, medico e operado:

TrnSCRT.P.TüRAÇAO
llt mesmo metliodo
Tavares da Casta, o
rio Pires, da Escola
Aperfeiçoamento.
Maia Lacerda
Aula1; diurnas
módicos.

mercantil p.élo
do professor i
professor Ma- jMunicipal dc | K01

lecciona á rua ])r.
O5. Estacio de. Sá.

lioclurnas. 1'rcços
(5M3 S) .1

.ifl RTOO EliECfiROGEXIO—Com.
\.T pra-sc um perfeito, coin volta-
gem de io a 12 c de 80 a 100 ain*
péres. Offertas a P. Knnim-etzer, a
Casa Ifarlev, rua do Cattete 11. 190.

(4161.S) .1
"INSTITUTO de» lingiiiis — Inglcz,
X francez, portiujués*. allemão e la;
ttm; ensino rapítlo, preço tuodico; á
rua S. Podro 11. 51, i° íindar, c;*
quina da rim da Quitanda. (3j_.fi S)M

Ctciue dc Ií?l-
l.cza "Oriental",

sé-iu rival p a r a
manter a epider-

me cm perfeita lij-gicnc c bclleza,
cinolietite, c -refrigerante, cntbran.
qitccc e asselii-.a a çutis. Não í-
gorduroso, é o melhor para massa-

faz xulherif o jió dc arroz,
torhánelo-o invisível. 3?ooo, pelo
Correio 3S500. Leitora.. 110 logar
onde reside, peça o Grèmc ''Ori-

í cnlal", ao scu fornecedor c, elle
nâo o tendo o obterá rapidamente.
Mediante 100 reis dc sello envia-
mos o catalogo de ''Conselhos dc
Belleza". Vendas, por atacado: dl-
rigir-sc ás casas dc sm-s. relações
nesta praça ou, no deposito: Per-
fumaria Lopes, r. Uruguayaua mi-
mero 44, Rio.

A SANTOSINA (pomada scc.caliva)
pira o tratamento, rápido, radical, raciona
ferida nova ou antiga. !

A SANTOSINA desfaz as car nes. c sponj osa
rebentar os Imboés', venercos, os rjanaricios, os
ses e os tumores de qualquer espécie', -cm ser .
ferro, iniperic-os do -gangrenar e ci catriza-05 nidicalineiilc

Cura a^ chagaí^oifiijceras, os golpr-s e- ns cc.it.id-.iv:
Desinclia as inchações, tacs cor.-.t. 113 eivãipt-las, as ;

das. rcsiiliiindo-as ao sou natural.
Cura as eriipigeiis com bolhas c vernielliicíno, os desiroc c as

sarnas.
A comichão d.sapparccc cm poucas horas com a apfdtcaçiio (les-

ta pomada,
Cura as hi-inorrjioidcs cxlrrnas. allivin rotiin po.- encanlo o pru-

rido oit comichão (lísespcrnda nn ânus e desfaz completamente cs tu-
mores liL-niorrhoiilarios ou ninmillo.s. Cura as quciuiaduras. .

Esla pomada c muito fresca, não exige resguardo t- deixã tra-
balhar.

Prcco da lata C$300,
los nem estanipilhas}

:1o Correio, ,1?5'h.. Não aceita sei-

Kncoiitiii.se 11'A ÕA Kit Al A G11ANDB

PERESTRELLO & FILHO
e íw _4_.vei-ícln, IRassòs 10*&

Coramendador Manoel
Thiago Ferreira

Rezende
Correia Ribeiro & C.

agradecem penhorados as
pessoas de sua amizade que•se dignaram acompanhar a
ultima morada os restos

niorlacs deste seu inolvid.avcl ami-
po e commutiicatti qi-c hoje, terça-
feira. 2S do corrente, 7" dia Uo
scu passamento, mandam rezar no
altar do SS. Sacramento da egre-
ja da Candelária,,ás 9 horas
missa por
cgüiihnenté

f
uma

sua alma," agradecendo
:i sua presença a este

cto de religião. __I -s.too

ir»

E em íicihcrov,- drogaria Barcéllo M 5704

NIOKÊL 
"7

Contado com totlo o cuidado e-1 Co
:i i..C..|i.i. por 100? e-.-.i papel, ven- do l
dc-sc (itialqitcr iitianiia, á nta do I Trcz
llospicio 141, sol). S ?;"-'

AUTOMÓVEL
•a-sc uin c-.M perfeite
lic-Pbactoti, 3 logares

-Maio 43,

esla-
Rua

Maria Augusta Pi-
nheiro Malheiros

íMnvia Augusta Pinheiro
IMailiciros, scu esposo Má-
noel -Malheiros, filhos e
mais parentes agradecem a
Iodas us pessoas qite acom-

panlíaram o -funeral dc MARIA
AUGUSTA PIXILKIRO -MAL-H-Kl-
ROS. Coiuiidam de novo para as-
sistir á -missa de 7" dia, hoje, ler-
ça-feiia, cS (lo corrente, na egreja
dc S. Francisco dc. Paula, ás 9
lioras. Desde já sc confcsrnni
siiminaiueiile acradfcidos. l;;iS J

Viuva Adriano de
Mello

(PÁNCHITÀ)
AdelaHde tle -Mello, Ame-

tli.i 

dc Mello, Eriicstiria dc
i.\lal!-o G. tíastro, Fi-ancis-
ca de Mello Chagas Leite,
s::as

IMil.EZ, IMíAXCEZ li rnK.Tl.'-
Ã-OUliZ, pelos protessores: Rpdirer
e Tíenri; preço módico; rui dá Al-
faudega iqo, sobrado. (;*-._. S) J

ZIIÍS iu Oli" Iç^mmm
sobrado. Kit'..

¦}444'.l 
\

- .-.;..'__.-ís_i1__,:..- -

INGLEZ
mezes. T.nrtro dc
Vae a domiciliu,

ejo
informações
rua do Ouvidor
Mario.

TlTlCVElt — Mo-li-t.-i particular con-
ili i.-.-.i .-..-. vestidos por qii;i|.|iier
tfiguriuo J'reço*i módicos; it*a \\'en-
ccílá 1 t)7, esqui tia da rua Magalhães
Couto, (.ii-. SI M

Manicura
diplomada:
Tcl. 1 :;o

1.10.1 S> 1!

'II MK. Clara Couderc -
iíi ¦ 1 ilicnra,- massaçrista
rua S. Clemente n. 105.
Sul. Vae a doiníciliõ, (

iirA IP NAS p.-.r..
11 ,¦.«, vende .se
rupuayaita n.

í;i;*cr cliap*
tuna lanei

144. (11.11 S)

motestias dos O#*oft | jí«.^;f-'-,',|!-' *°
ouvidos, garganta,

nariz s doenças ner-
vosas.

Todo? os dias, das 3 ás 6 horas
tia larde. Rtta Rodrigo Silva n. -[',
í" n.-i.lar (e-nire Assembléa e Sete tle
Setombro). Consultório perfeitantente

apparolliitco com lojo o material pro-
e-is.. pari os exames e os Iratai.lentos
constantes dessas especialidades.

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Tõ„u,n Síi
tencourt, parleiro, cura
úcis seios e do ventre,
dãs vias urinarias c B""'
ll.er, as nietrilcs,

Tratamento pelo Dr. Neves
da Rocha, com exilo seguro,

j dos zumbidos dos ouv.dos,
l.peltt massagem vibraloiia,
í pelas correntes eonlinnas c'pelas correntes de alta frc-

Os zumbidos dimi-
Iiucm logo na primeira ap-

canto! ífeStS:|=P»coçiV) c ocablim desappa-
na cosa Il.evil.icqua, i.a , r C C O II d 0 Cütll plClUlTJCntOl5' "'("I.-ir.sJji 

i Consultas de primeira elas-
"HU-1 sc ,ja 1 ;.s /, honis da tarde;•pRot-BSsoRA iiigicza, lecciona,[„_ „..iu, do semindaclásseí se-., idioma, em c.is-i e n doint. COnslUlttS llt- M-r-uumi. (.1.13^0

cilidi rua Afionso 1'cniia 11, ifij, das 10 i'lS 12 Clíl HiíllltlD.. —
casa XXII. (i23,"S) R '

Pratico, M r ,
Pctcr : gafiuitç
ensinar em fcí:

S. Francisco n. .16.
por preços liiodlSrt? si .\i Inuencia.

Festa$... Festas...
A iipocii du amib era qvc « rcuiiein to.!..-, os .parentes.

Aproveitoritlo e-.-.e- ensejo podeis possuir .. rctrolo cm grupo de
to.lts as i.i-s-ò-i- de (auiilii, que lalvc-.: njjr.ca mais eonsegut-
reis reunir l?" A^Polo-Hnisil. á' rna SETE DE. SI-.Tli-.lpRp
11 ris Teleplione .1.224, Central, t.:.: ..ma secçtio csiieeial elo
frabaififjs u domicilio, cncarrcganilp.se de executar c-icrupiilosa-
mente c a preços icluzidos, todos os traba hos pi.otographicos,¦ ¦ 5.(41 )

filhas; (ir. . 'Chagas
Leite, seu genro; Francisco de
Paula Pcreii-a, Renato da Cama
Castro, Nilza dc Mello Pereira,
seus netos; agradecem penhorados
a iodos que os acompanharam cm
sua itnnicnsa elór |ie-!a ii repara vel
licrda dc sua adorada c santa mãe,
soi-i-.-i c avó. D. FRANCISCA DA
SILVA MKLLO, e dc novo os(._}«
convidain para assistir ii missa tle
;'' dia que mandam celebrar, 110
altar-mór da matriz da Gloria
(largo do .Machado), hoje, terça-

;S do corrente, ás p 1 jo lio-

Oeliniiida Ciindidn Sil-
veira Rezende, seus fl-
lhos, núi-a, genro o ne-
tos agradecem ns ninni-
festiu_-òes de pcziu- que

lhes foi-nin dlspeiisadiis por
oceasião do imssuiuciito do
sen saudoso chefe, i-oiiiineudii-
dor MANOEL THIAGO FKK-
KKIIÍiV 15KZK.NI»-:, o eom-
niHiiieniu que fazem ecle-
brar hoje, terça-fcii-a, 2S
do corrente, ús nove lioras,
no nltar-niór dn egreja dn
Candcliuiii uma missa por
iilniii do chorado extineto,
iigi-adet-eiido de antemãn a
quem se dignai- comparcoc*-

11 esse aclo de religião elii-istã.
(M 51Í90)

EUZEBIO FERNANDES DA
; SILVA VIANNA

Mathlldc Ventiira Viiiniia,
Ancliises Macedo ò • sc-
iilioi-a, penhorados ngrn-
decom iis pessoas que
os acoiiipiiiiliiii-aiii no

(i-fliise porque passiu-am eom
11 perda de seu marido e
padrasto EOZBBIO -FKISXAX-
1)KS 1>A SlfiVA VIANNA, e
liem assim n todos os amigos
que se fizeram representar 110
snimciito fúnebre, o de novo
os convidam pura assistir á
missa de setimo dia, quo
será celebrada hoje, ter-
(.n-1'eii-.i, 28 do corrente, ús
10 lioras, 110 altnr-míir da
egreja do S. Prnm-isco de
1'uiilu, e por mais este neto
de religião se confessam éter-
nn mente gratos. (M 5381)

Manoel Fernandes
Faria Machado

Adclin Teixeira e sua fi-
lha, mandam rezar uma
missa dc primeiro anui-
versado dc scu passamento.
110 Convento do Carmo, as

7 horas, hoje, terça-feira, 2S do
cnri_____i__. no altar________¦ si.iS .1

t

t
t
Oíivia Ramos Seabra

João Salvador Seabra còn-
vida a todos os parentes e
amigos para assistir á missa
de setimo dia, que por alma
de OLIVIA 'RAMOS SUA-

I1RA manda celebrar boje, terça-
feira, 28 do corrente, ás 9 horas,
na egrejn do {Sacramento; desde
já ttRradecc. ~- S4'o0

Malvina Daudt Vas-
quêst João 

'Damlt e familia
Joáo Damlt Filho c família,
(Francisco Daudt, viuva Fe-
lippe de Oliveira e familia,
viuva José Lyra c familia,

Adõlnlio Fiúza c familia (atiscti-
tes), tenente-coronel Joaquim de
Ai \'.-isconceHos e familia (ausen-
tes), major José I, Fabricio Ju-
nior c familia, capilão Luiz A.
Gomes Ferraz e familia, dr. João
Daudt dc Oliveira o familia (au-
sentes), Felippe d'Oliveira, Clovis
Daudt Pinheiro, dr. GastTto.da Sil-
veira c familia (ausentes), convi-
dam seus parentes e amiitos i>nra
assistir ii missa de 7" dia, que
mandam rezar, quinta-feira. 30 do
corrente, ás o boras, 110 altar dc
N. S. das Dores da cRrcja dc São
Francisco dc Paula, por alma dc
sua eiiicrida filha, irmã, cunhada e
lia.

D. Maria Henriques da
Conceição

José Fernandes das Nc-

í
PARACAMBV

Philomena Machado
de Carvalho

(DODONA)
Julia Petronilho de Car-

valho, Veríssimo Máximo
Machado. Joaquim e Al frc-
do Máximo Alachado, agra-
(iceem muito penhorados a

Iodas ás iil-ssoasqucncompanharam
;i ultima morada os restos 1110rtr.es
dc sua idolatrada esposa, filha >'
iimã PHILOMENA -MACHADO
DK CARVALHO, e de novo 01
convidam para assistir ;i nii.-s.-i de
setimo dia que jior sua alma mau-
dam ' rezar amanhã. quarta-feira,
20 elo .correm e, na capella da Fa-
brica Brasil Industrial, ás o horas.
Por mais este acto de caridade,
se confessam eternamente reco-
nhecidòs; R -r.ou'i

Luiza Ferreira
Sua madrinha, mãe c if>

mus mandam celebrar hoje,
a -missa dc setimo dia, na
egrejn dc Santo Antônio dos
Pobres, ás 8 'horas; anleci-

lindamente agradecem a todos quecomparecerem. S ..4,-11

Dr. João Leite de
, Oliva

Julia Bahia elo Oliva ft
filhos, 1" tenente Annibal
Dantas Leite de Oliva o li-
lhos, e- Xe-stor Leal do Cem-
(o, participam que faJlccen

liontcm. ás ti lioras da tarde, o sen
pranteado esposo, pae, lio, avó e
futuro sogro, dr. JOÃO LlilTIÍ
DE OI.IVA, e convidain para ..
seu enterro, que deverá sair hoje,
ás j horas da larde, dn rua Barão
de Mesquita, 700, para o cemitério
de S. Francisco Xavier, uo Oajíi.

S 5518

1
t

t
Arthur Gonzaga

Borges
Manoel Gonraift lJotffo»

c íamilia. iigradrctin a to-
dos os parentes e amigoi
que iicompanhiiram os .res-
tos niorlacs do saudoso fi-

lho. ARTHUR GONZAGA ÍIOR-
GUS, c os convidam para assistir
á missa dc setimo dia que. par»
desenuçõ eterno de sua alma. será
celebrada amanhã, quarta-feira. 20
do corrente, ás g horas, na egreja
ele Sant'Anna, Icònfessandó-sTc
gratos por esie aclo de caridade.

S e'e-2-.

t
Josephina Maria da

Silva Neves
Sua familia participa a

todos os parentes c pessoa'!
tle sua amizade, o falleci-
incuto da sempre li-n-.brada
JOSKCllIXA MARIA DA

SILVA NIvVKS, hontem, ás io
lioras c convida para acompanhar
os restos mortaes da mesma fins-
da, boje, ás 17 horas, da rua Jllori-
le Alegre, 50. para o ceniit-jriò de
S. João Iiaptista, antecipando
dt-s.le já á sua gratidão. (Nâo ba
convites -nr cnrliis):' K cg-~

Agradecimento
A íamilia do saudoso dr. Y,\.

RAO D15 .SANTA CRUZ, na 1111-
possibilidade dc agradecer directa-
nu-iil-e a todos os seus parentes <•
amigos, as provas de veneração. e
amizade que recebeu por oceasião
dc seu falle-ciinciito, vem por cst.i-
meio demonstrar sua eterna graii-
(lio.

1 Mme. Zizina
O viuvo c filho Manoel

Mendes Câmara e Allahdyr
Mario do Ntisciiuento Ça<
mara; Maria da Penha, ir-
má; A. '1'arginy, cunhado,

filhos e filhas, mandam celebrar
a missa de primeiro annivcrsario
do passamento da nossa incsqiic-
civel ZIZINA. amanhã, quarta,
tfeira, 20 do corrente, ás 10 boras.

na egreja da Candelária, e convi-
dam ns demais pessoas que quçi-
ram assistir a esse ..-icto de reli-
yião, para o descanço eterno tre
sua dolorida c iiífliciissiina alma.

í ves, senhora e filhos convi-
dam .1 todos os parentes c
•amigos de sua pranteada
mãe, sogra c avó a assistir

a missa que por descanso de sua
alma mandam celebrar, hoje. ;ís 9
horas, tia egreja dc Snnt'Atina',
Pelo que desde já sc confessam
sumninmetitfi erra tos, S =*.*.(> 7

-BEnxrzoiJNT
Para o cmbellczamciito do

rosto e das mãor., ic*irc3C,i a
pelle irritada pela nf.vallia,

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
5?oot;. Perfumaria OR-
LANDO RANGJJL.

V. E.v.\ NÃO QÜI-IIÍ M0UI1.AR
SUA CASA KlíM (IAS-

aiAU 1)1X111-1! ISO V
E' o (pie pódc conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal c modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
chuclo 11. 7. Casa Progresso.

Coronel Januário Pinto
de Freitas , T,or v_ .,,._ nV) ,,,j;:i ,

Os fiinccionni-iOS da | Casa Sion, na rua do Cattcte, 7.
Secretaria dn Santa Ca-. que entrega os moveis na 1* cn-
sa de 

'Miserico.-(iin. 
fa-1 __ada dc 20 "i" c _.>s seus [ircçoi

zom celebriii-, ninanliã,
quarta-feira, 20 do cor-

te, ús O .0 lioras, na egreja I O T II II Idn Misericórdia, uma missa A O I li M Aeni siiflitigio dn nlinn do eo-

í
Moveis a prestações

são baratissimos. Callcle, 7, tcle-
phone .1700, Central. J 3045

nel .lAXl.AlW) HINTO DEFltl-IITAS, pae do sr. llrazili-
110 Pinto de Freitas, director I _ ,|j

' mmammmsíá
IQUEM ©IHI?

Cambuqttira, Lambary

X.Xlil.KZ 
— Senliora ingleza, Cl: -.::..

, c.-tc idioma cm nul.i
rua S. Josi

ou particular
9, 2° anil

(ireo .s>

Avenida liio Bi-aiicò 00
M 5600

darthros,

cmpi-1

jeníi
eczemas, sardas,

pannos, coitiichões, ele., des-
apparc.cem .rapidamente usan-
do Pomada Li-.zitano. Caixa
1S000. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
t:. 62 (Largo do Rocio.

A 40.50
«=rj*i "a^-asiV

Escriptorio de

S.-il.ila-
| ris. duzia -Sono. caixa 18S000,

Caxatubii aduzia 6f000,' caixa.,
21S000. Vicliy duzia iO$ooò,
trega-sc a domicilio. Teleph.
2.091. R. Rodrigo Silva "

F.n-
C,

54C.6

Dr.
leu tini
os titmores

,'s moléstias
nes da mu*

corrimentos ntc*
rinos c vaginaes c regulariza a mens-
trliação por jirocesso sen. A.pplica o
606 e 014. eom 011 se:u uijeccão ei
e«ln sem dôr trata o diabetes, ;
hérnia (.niebradiira) sem operação.'
Consultório pericitamente npparclh.- :| \J* 1"e ""qmre
lio; ri-.i Kodrigo Silva 11. e(., esqui- j SSSs!ELaez^rí\:r2!^t:^mrrvx.r=:sr..^.Mst p_uc, ;

tl.i Asscmbléa; das 11 ás. .—• VrrrT?«-'_^ lléllcza

dacfylosraphia .OURO A 1$850 A GRAASi
elasCópias cm diversos idiomas c Platina, prata 50

boa redacção cm portuguez. Rua gramma, brilhantes,
do Rosário i..i'>, 2° aitrfal', SALA '¦ Monte dc- Soccorro c e.ç casas
M?™*™ 'i i^-;,r XW-BuciorAit
Perolina Esmalte -.V.nií?l u"ic:i c:,í:' c,ue 1""!"°r ' s

iA

Agentes locaes e
viajantes

P.ONS LUCRO.-
Necessitamos dc pessoas netivas

e idôneas que c|Ut*:ram se òccüpar
cem a venda de um artigo dc. in-
contestável utilidade c de fácil
collocação. Damos vantajosas com-
iiii.-sf.es c cm casos especiaes au-
xil.os para viagem.

Jí' deáiicces3nrio aprcr-eníar-S':
quem não tenha os predicados exi-
gi-ios c não offcrçça garantias in-
diücutívcis.

Propostas a Ideal, no escripto-
•rio desta folha, com as precisas
indicações.

feira,

coiiòAs I-: PAI.JIAS DK
ETlOniíS NAIlUAl-lS

Trcpara-se qualquer cticommenda

Casa Arte Floral
•1 ti.. Assenibléa 113. Teleph. ("ca

Manoel da Silva
Pedrosa

(FALLECIDO KM PORTUGAL)
Alberto de Almeida l'c-

drosa c esposa, Rita Pedro-
sa I'. de Lima c marido
(auscittes), M-ario de Al-
¦iiieidn Pedrosa c esposa,

Luiza de Almeida Osório e mari-
do, Alfredo Osório, participam :is
pessoas dc sua amizade o ialle-ci-
nictilo ele seu sautloso c idolatra-
do pae, sogro e cunhado, MA-
NOEL DA SILVA PEDROSA . c
ns convidam pata assistir ú mis-
sa dc .to" dia que. por sua alnia;
será celebrada hoje. terça-feira, 2S

! do corrente, ás r. lioras. na matriz
I da Candelária, cotifcssando-se eles-

de já eternamente reconhecidos
..o" tão DÍçdjOSfT

Seci-t-taia, o, convidiindo
os pacnles <• uinii-os do rinndo
pai-a assistir esto neto reli-
gioso, confessain-sc, desde jáagradecidos. (51-15 ,T)'

A cura s-i sc obtem com o esp*»
eifico descoberto pelo dr. King',1

| Palinçr, o CARütOGENOL; não' 
falha nas afflicções. chiados ho
peito, falta de ar.ncccssos. Dro-
garia Granado ít Filhos, rua Uru.
guayana, eji, Rio de Janeiro. Vi-
dro, f.Stioo; pelo Correi... ÍÜ...00.

Attestados de valor.

Anna Ferreira Birra
. Ernesto Ferreira e fami-

lia Anlonio Ferreira c f:i-
milia e .nais parentes, agra-
tleceni penhorados a todos
que acompanharam á ulti-

nta morada, sua mãe, sogra e
avó. ANNA FltURF.IRA BIRRA,
c tle noeo os convidam para as-
sistir a missa de setimo dia, que,
por sua alma, mandam celebrar
11.0 altnr-iiiúr da egreja tle S; Fran-
cisco de Paula, quinta-feira, ,.0 dí.
corrente, tis S 112 lioras; anteci-
phndo-llies scu eterno reconheci-
iuento. ni-: 1
13*355^

um
Qualquer quantia a juros nifl»

dicos para hypothecas, antichreses,
penhores, cauções, descontos, con-
sign.-ições, inventários, contas do
Governo t dn Prefeitura, .-iltigueis
de casas e impostos; compra . e
venda de prédios, terrenos, sitieis
c fazendas: 1:0:11 ,1. Tinto, rua do
Rosário, 134, loja. J 293c,

f

ns da rua il.i Asscnuuea, nas 11
_• ili tarde. Teleplione .-?.. : resi
cia á ma Senador Kuzcbio ;.i'
sultas uratts. (/

cf 'Dr. von Dòllinger ^;;!"da Graça do llt
iieíiccncia

Be
Por-

' ll l'i- UK!.'i: Slí. a familia qne siga
\j I'..-.' .¦ l'-.r.t .unia moca nortista,
«Hc inteira confiança, como cima, ar-
ruiuhdfírá ou outro qualquer servido.
Tioi-í sa..'C lavar, ciiRoinniar c co2Ín!iar
licin. l-'.'i referencias *.._* sua comlu*
cia. Cariai, .1 H. S.. rua França
J-inlo n. .ij. S. Paulo, (jo-7 D) .1

(\ KSPIUITISMO NA IN'1-AX-
\y CIA. 1 vol. i$ono; von,l.i nas
livraria; Alves '. Gnrnicr. (.10S S) R

\\R I. PEDRO ARAÚJO - Con-\.,..m.e^ e c0,„ estagio na Real "' *=clcml'r0 lsl
l" snito.i... rua Sele de Sctcml.ro • .-iv,:r>iJ.ule de Berlim. Hoenças --¦ _^-
-•',' •«-' ' -'" ¦'• _"¦¦"' s'-'í".| do rim (exames com a luz), y-| CollocacaO

SI doenças do es
ar-o, inteslinos

din-inosti- I rurgia, cura rndtcal. das hérnias,
,-„ e tratamento ,'liemorrhoidcs, cstrei.tanis.ntoS;¦ «Ia

1 urethra. Operações sem, -cliloro-

formio c com a atiesthesia rcgip:

Smamsm (W>*°. çulmae»; | nal. Mer» <}e S£ 
jo 

sob^ 1.. m
coração, nns. ossos, etc, pelo | p -¦ -!" ¦' - '•

DR. KF.XATO DE SOUZA LO-
PUS. Preços módicos. Rua S..oj ^ mncsaeens. etc. In
losé. 10. das 2 ás - (menos

trai.

\.T meta
prata, cliristofiti

; íino*, cm ol>r.i,
;np:*a*se na joallicria
1 Uruguayana i(-|.

(n;

e mais
mesmo
Ando-

sA-SE '.ma. s.i,.
t um r.tíiil tVancez,

I!.
de toda

1 centre
Can

T > -
1

.-abio
Mm.

DENTISTAS

lliililns Vou riuni-Uenstein 
'

lisp. em òbturaçõcs a.ottio. pia-
tina, esmalte c extracçõt-s com- i
¦' -nm-mc sem dõr; colloca den-1
ie; com ou sem chapas, a preços
rcdtistdoR. C.aranic tmlo e qual-
nticr traballo e acceita jiaganien- |
ios parccllados. Das S da manha,
tis 7 da noite. Aos domingos,so
.... .ir. ;: 1-.J.-.IÍ. Pua Marechal Ilo-

Peixoto 11. 4: (sobrado),
liriiguayaiia-

EJÇTl-STA — Trabalhos pelo «ys-

particular; trata-se. Set:nJ„: í - [ .1 ¦' 
'te...-, 

anieriiano,, por preços mc-
Nunes iFbl.dicos, material canudo, fyjfêrf.

^Mim

'"^S-347.1 
indicações. K f-l-'> I

, . L'{*;i:>iiiu .. .. . , - '

e conserva a_ belleza tia - J .,^K^^^^^jt,t^^^^j.^A1sln!Sf!yeasr. lJ3W2a^S^3^f^r^SS?S^mSSi^SS.'!íeovitKPíle,„iaT«ío1,l:r.iá^S^^ ioo cartões de visita* I':cf^^:7%^"Jt.'t 
1101 rfetlAQ AirDlfflQAQ S impressos em i minuto.-..v^r^^ír^fíif;; I MUI tfl ftj NlKVIIoAü I i ^^i^^^ ! 4»

.5s9 S) a;0 liaWL-l-UMlllaW ãif-ink rn-*"-»* a«- h , RS^^_2_BE5__a_í_^s___aB_KíSB 1 ^~~~r.nm 
nt-rl» Neiitrastlicnin, ncvralglns, dores de cabeça, lij-steriii, inso-K ' 

Major TlirianO íioares
com Oiue-:»» mnla,fraqiiezii,(le'fui'vn-S',l>oi- excesso de ti-aliallio ou (leg Loilzàda

liado para Senhora TZ llra/P1'- l»i'eoei'ii]iações de ucjtoeln mi^dossostos, suo enrn-.N Francisca. da-Silva
! expediente eonimerciat; no "Club 18 dns coin p-antl{^D\'Uo.CÔI11 OS ItAIOS (le. l-.lectrleidade es-0 JL ^.j. Tr,iano ,.ol,.,;

Parisiense" (Sociedade Rio Crr.ii.len- j tática C os banhos ll.vdro-BIeclllcos, 0111 CltflO tempo, >, S senhora. João Lopes iLou:.\:IS5ES£BBEBS&s>!&&B£8
-e tie Sorteios), rua ela Quitanda, ie.;, |,0_„ |)lí. XMVKS DA KOÜHA. JJ A zada, senhora e filhos, suas
'" •"'"¦1-ir- 14190 sj K Estjis ii|i|)licac,"ii's, íiitciraiueilte iiioffcnsivns, produ-V irmãs o sobrinhos, convi-
-v • 1" rlii-thrn.' cmDÍh'.''K ;'''m s"ul'° - svstéitiii nervoso uma acção efficn/. c dura-K dam as pessoas de sua amizade a ./W^

f*r\mwhn* -'-n-. eczemas doura, rcstitilindo ao doente a calma, o KOin.io c o bem O . assistir á missa, nuc por alma de *T|

liOili OllBy frieiras. sa nns¦ estar—Gabinete de elcctricida.le medica do 1)15. XKVKS § ; .-en cUorade. csj-oso_ pae .sogro 
^c J^i*PJt5!lÜiiUÜ b jas> c(cJh ]|A I!(H,,.._.«>0, A i;iil 1!i() ,;,,„,.,,Hit, ,1, .laueiro 

| 
- TLR ANO SOARES LOU-

d cs ap. parecem Preços módicos. I):is 9 dn innnlia ns -1 da tni-de ..(..íx M «¦ 
^.^ (j- ...^.^ ^ s^ ,,._iii(,.

massagens, etc.
tituto Pltysiothcra-
ico do dr. Gustavo

. riiibrtist. Docente da I
Faculdade. Doenças dn estômago Ifácil c completamente coin
e intestino, neurastlienia, arihri- ui-lRMICURA. (Mão é pomada),
tismo obesidade, diabete, etc. De Vende-se cm todas as drogarias
- ás'u -da manhã. Rua bciiador -j,. r-j,, ,, Nictheroy. Deposito ge-

VtyzxttiSttSySi^loz&SSXX'^^^

Ver, 4» (S 113 3 J ral: Pliarmacia A:
a ta-se I li. l'el. V or

-. rua
3265.

lílÜliLuO v.daJe,

Kcdrigíi

(;i6o S) T

— l--,ml> ;rv.
lutrtris, df.:-.i.i
umbu', -l**./i;i
by, dr. 16$." 

Tel. Cent.
a 11. o-

(M..5 S) s

PKXSAO 
— Dá-se .-. domicilie., pra-

i.i-* furtos, ir.uíta limpeza, eni

riai.o 1 e:.-;
próximo

«. íS, com o ac.
DEXTKT*tema an
dieos, mâteri

<5l+J S) J tk Setembro <L ao|.

mc
sem certidões, civ:'., 2??. c reli-
cioso. 20%, em :.. borns, ".. wrnw
il- lei. inventários c j-.i..'.n:caç..e.--.
etc. com Bruno Schcgnc, n r-ja
Visconde do Rio Bran.
brado. Todos os dias,
c /criados. Attenáe-se a
dos a qualquer liara.
11. 4-542. Central-, — ¦
noivos que tratarem de seus pa
peis ncsla casa não terão o in-
cmiimodo de ir ã policia! ;nar 

-•

ecnfundain — 12

PEieopous
Kíási na Avenida Atlântica!
Preço ,Aluga-se, por prazo determina-

do, l.oa casa mobilada para fami-

comAU:m-s
bÜnda, era ceittru
dim: mais iiilorm;

domingos
chama

Teleplione
:¦;. 1!. Os

(17J2 J

1:
')!.

PREDIO

PHABMAOIA
Vende-se nina na cãUça

Sant.i Barbara, 1-'.. do Rio, .
.. ¦ ... taménto. Iniormações - Fcrrõ Leopoldina. bem sorl
na rua >i. S. de Copacabana nu-l iifregttczada. Dirigir carta ^
mero 1.057, das 14 ;is 17 horas.' C.

Para ncoiiffues, cervejerias,

T.011-
ida e

Lou-
, suas
convi-
:adc a

ini a de
o gr o c

S LOU-
altar-

sco de
Paula, ;is o 1Í2 horas, boje, terça-
feira, 28 no corrente, ^o'* dia ¦.:*.:
seu falieciriiehfo. Agradecem mais

aeto de relicíf

José França da Graça
A Sociedade Maria Aft-

xiliadóra S. \'itenle de
Paulo convida os confrades,
parentes e amigos do falle-
rido, pae do uosso confrá-

de sr. João 1'rança da Grão, pa-
ra assistir á missa fttie \.iv. ceie-
brar lia matriz do Engenho Xovo,
amanhã, riuarLa-fcirá, ju ilo enr-
rentivás r horas. S 5 r.-*5

,Emilia Lefévre Carra-
zedo

(2' ANNIVERSARIO)
Ilemo Manoel de Carra-

zedo e filhos, mandam re.
zar uma missa por alma tle
sua nunca esquecida esposa

o mãe, amanliã, quarta-íei
:o do corrente-, ás o horas

X. vS. de Lotirde:-
Boulcvard 28 de Setembro, Villa

1 sabei.__ -171 Xsasssa

a i?S5o, platina a
tes, prata, dentes us
quer intantidadc e
pregos tia praça;
gunyauà 77, loja dt

3$50Ò; lirilliui'*
uio.*, em qual-

ao-, melhores
11a rua Uru-
ourives.

M "o.ie

fcis a prestações
Querem vv. cck, comp"ar mo*

veis cm melhores condições c por
preços baratissimos, pois \:-iiem a
Casa Sion, na rua Senador 1-iu/e-
bio ns. 117 c 119, teleplione 5209
Norlc. .1 .',-41

DOENÇAS 00 GOISlG
Pontadas; pnlptíaçõ.

ar, pés inchai

Antônio Alves Brasil
A viuvai fiihos e demái.

parentes de -A\T(1\'I(. M,
VíS BRASIL, penhorados, i Correio

Julio Teixeira de Ma-
galhães

Alcina de Magalhães c íi-
lhos çonvidan: todos- os pa-
rentes f: amicos do seu fi*
nado esposo c jiae, JULIO
TEIXEIRA DR MAGA-

I.IIÀES para assistir ú missa de
1 trigesimo dia. que por sua alma

Compra-:
centro d
S. José

leiterias fruetas, residências, ele
botequins,
etc.

armazéns,
mandam rezar.
S. do Doras»
amanhã, ciuar'

que po
na capella ele N.

cesso, ás o bora3,
a-íeíra, 20 do cor-

i,í%tóS! a,R fiZ' Fabricante: i*. Ruf ner. Rua Vasco tia Gama 166
rente: por mais est,
¦-'.'to «e ço-.Vssam

acto
gra'

(If r:H

M 5lt-'

agradcccui ;'. tc-.i..s as pcs-|
soas qtte se dignaram acom-;

paniial-os no doloroso transe por.j
ciue passaram c de novo os convi-
dam nara assistir :i missa de seti-
mo dia. que se celebrará amanhã,
quarta-feira, á-1 9 horas, na cg-ej.t
dc S. Francisco de Paula.

r.cii:
ZlS^22!Sii33&^5&^!&Ea£2í

Julio Teixeira de Ma-
galhães

f> ,, Alcina dc 'Magalhães c fi-
(cv$ Mioj convidam tolos os pa-

Ã 
rentes c ainigoi do seu ii-
nado esposo c pae. JULIO

[TEIXEIRA DE MAG-ALHAES,
| paira a?s:;tir ii miisa dc .-,..'' dia
, i|ué, por sua alma, mandam rc-
| zar na capella ele >.'. S. de Bom-
| suecesso, amanhã, quarta-feira, 29
I do corrente, tis q horas. Por mais
| ene ae o de religião se confes-
I :a:n «ratos. 0,1 5106

cansaço.
1! liyilrri.

psias. bater forte c irregular das
artérias, tio pulso c elo pescoço, »
as lesões no coração, causadas pe*

I *a syphilis, rheninaíismo c arteríoi11,1 ' scliicrosc, curam-se com o CAR-
DIOGKNOL, grande descoberta
ápprovada pela Saude Publica, pa.
ra e^sn*» mole.slia**.. CJrànado ít Pi-
liios. Rua da üingr.ayana n. pi,
Rio de Janeiro, importantes attes»
lados das pessoa:-" curadas c de mei
dicos nolavcis. Vidro, fi.ooo. Pelo

SS3.10, Drogaria llerrini,
Rua <1q Hospício ". iH; Drogaria
Rodrigues, rua Gonçalves Dias,
39: Drogaria Casa Htilicr, r.-.a 7
de Setembro, fit. Drogaria Grana-
do & C, rua 1" de Marco. 1.1.

HUMANITÁRIOS VIDENTES
Quem desejar a cura

íjuer molcátia, h i tara er
mc, cdatW symtitonias da
ns HeUtínitarias fident
postal iS,;s, Rio e|.- Jane
gratuitamente cm ic.f5.ii c

dereçó e 200 réis cm si
a resposta. liçjfi

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fonda-.ion
Rotuehld de Paris, Asscmbléa. 56,
das 2 ás 4. Teleph i C. 3376.- __ Al ioo»

.-— 

'-(:>¦¦¦¦
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lt CORREIO DA MANHA — Terça-ffeira, 28 «lc N-Vcmbi-o tle lMí»

GOHAS PULMONARES
Este tmvò medicamento, formtl-

lado pelo dr. Camillo Fonseca, no-
lavei clinico desta capital, é Çiu-
pregado para combater :is moles-
lias do [.eito.

Nas tosses rebeldes, Constipa-
ções rebeldes, Cálharros clironi-
cos, Coqueluche, AsIhniaB, ete., as
OIITTAS PULMONARES, já
adquiriram renome pelo seu indis-
cutivcl valor therapculicò.

lí, realniente, a cfíicacia «leste
incilicaiiiento comprova-se logo
após á sua appjipaçãti, porq.anto
o doente Sciitc ^ogo tlestippareecr
a febre ,diiiiiiiiiir a tosse, assim
como vê (lesapparecer por coinplc-
to a abundância dos suores.

Ha oulra grande vantagem a sa-
lieiitar-sé nesle moderno prepara-
do, que c a de fazer voltar o e.ppe-
Ütc, augineiilando as forças e o
j.e.t*o do doente.

Vende-se em todas as pliam.a-
cias V drogarias de ia ordem e no
deposito geral: Pharmacia No-
gucira Pinto, á rua dos Ourives
li. 29. ü 4,17.8

BONS APOSENTOS
Aluga-se em casa de familia es-

trangeira uma irrande sala cum
entrada independente c um grande
«piarto com ou sem mobilia, a casal
«111 rapazes do «ioíiinicrciõ" logar
muilo saudável. Rua Santa -Me-
xandrina il. 126. S 4339

O FIGADO Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

' 
O filiado é um dos órgãos ma ia importantes da nossa economia.
l_ íi "ado desordenado causa a perda do appelile, prisSo de

ventre dores d* cabeça, infartação depois «le comer, perda de ener-
li. tura o trabalho .liysico c mental, perda dc memória, cansaço,

lialpiiação do coração, soinno des assocegado, urina carregada, tns-
UZa'l-'ii. 

senida aos symptomas acima mencionados, sobrevem um
rfliido nervoso que produz graves resultados, como sejam hypocou-
rírín nerda de poder sexual, clc.

\_ PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DU
TKELLO, contem cm si os agentes medicinaes para combater
males acima, enumerados.

Estas pílulas são compostas de vegetaes, e o sett riso nao requer
resguardo, 

'nem 
de boca nem de tempn. — Caixa, a^soo..

l.cmc:lc-se pelo Correio, tiiiiacaixa por 3.000, seis caixas por
i_$9_o . 12 caixas por 2(i$ooo. Não se acceita scllos nem estam-

pilhas

PESES-
os

Vende-se n. A' Garrafa Grande
Rua Uruguayana n. 66 e Avenida Pa sos n. 106

Perestrello & Filho

TORMULA DU BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chrouicos, co«iueluche, as-
tluna, tosse, tísica .pulmonar,"doresde peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo.
cações, doenças de garganta, la-
rynge, defluxo asthmatico, ete.
Vidro, i$5oo, — Depósitos: Dro.
garias Pacheco, nta dos Andradas
n. 451 Carvalho, á rua Primeiro
de Março, io _ _i; á rua Sete d<!
Setembro, 81 e 99, e á rua da As-
seinbléa n. 34. Fabrica: Pharraa-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo 11. 229, telephone 1.400,
Villa.

NEURASTHENIA
Etr soffri horrivelmente de9t„

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto mc indicavam, sem
ter um jiequeno allivio. Hoje,
aoho-me perfeitamente- boa, graças
a um remédio que uma casualida-
d« me fer. coriheccr. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffrem
das consequencias deste rua!, .co-
mo sejam: anemia, moléstias "er-.
vosas, palpitações do coração, etc.,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Auiclia Ç.,.4 chi-
xa do Correio n. 335- R'o de Ja-
neiro.

*****f****B~**^H **MP*SJ___t_*****__ÍM_fe•*** -*«____-—¦ -

GRANDE FABRICA DE LUVAS

Em Nictheroy, Drogaria Barcellos
M 5-01

CHAGARA EM FI
Vende-se ou pcrmiilii.se por pre-

«lios, uma grande e magnífica cha-
cara, situada dentro do perímetro
urbano, contendo Ires grandes
prédios (lc moradia, vários deposi-
tos, grande quantidade de arvores
frutíferas, excellente água própria
terreno para lavoura, maltas, etc.
Informa, cs, cartas a S. Vidal,
«iraça Quinze dc Novembro 44.
Eriburgo. R .7 .

tilUVLHAS, __PRKS9«")KS f!
XIM1IRAGIS.U 1)13 riUXO

j-:_ ai/io itKUivo
.'em cartões dc visita impressos

em chapa dc cobre _?ooo.
AVENIDA RIO BRANCO, i.-.J

PAPELARIA (4633 5

r-.acl.inas Singer
•\ prestações de i«i$6u.u nielisaés

ciitregaiii-se ua primeira presta.
ção, não paga carreto. Com o
«gente da Companhia. Rua «o
llospicio 11. 22o, cliauiados pelo
tclephone 11.15, Korli!. Ao agente
Paulino, s 

'JA9S

UNHAS BRILHANTES
Coni o uso constante do Un lio-

Uno, as tinhas adquirem um lindo
brilho e excellente cor rosada,
mie não désapparéce, ainda mes-
,,0 depois de lavar as inaos.divçr-

___. Um vidro, i$500._ Re-
^ pel-o Correio por 

' .000.
N*,i '.'.V Garrafa Oraiv.lc , nsi
Uruglíii vánii 11. _i « Avenida Ias
sos, 10b. Em Nictheroy
Barcellos.

mette-

drenaria
M 5704

XICKEIi 13 PRATA
Notas da Caixa c letras do Tlic-

Èouio, co-.npra-se e vcndc-se, .n_«'
reira-se da compra e venda de titu-
los Ja Bolsn. Casa Ue». Kuj da
Candelária 3-', Fone 4>1* *°'te.

Instrumentos de Engenha-
ria Náutica e Óptica

¦V casa Rocha, á rua da Assem-
bléa 11. 5C. adquiriu a ofíicina dn
casa II. l'a_s, e dispõe de pes-
soai habilitado para raiiccrlos, com
precisão, assim «mio tem som-
nietiio de instrumentos set
cos, óculos e piiiçc-ucz. íi

Linda vista para o mar
Quarto e gabinete; aluga-se,

com cinco .accadás, luz electrica,
ele., bem luobiliada, com pensão
ou teirt; e mais um quarlo; na ma
Clirisiíviio Colóinbo n. 12, quasi
esquina de l-.anicngo. R 5145

O.tiiiios aposentos mobilados
para familia e cavalheiros, diária
desdo 5.000 a íoíooo; fornece
pensão a domicilio; na rui do
Gatlctt* ii. i.SÓ, tclcplionc n. ...5.
Ccillial. 545.1 i

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

^èvWo%^^64?'
Telephone 072, Sul

Nesta praia ideal agilaui-sc as niais
límpidas e pura! águas, «Io Districto
rc.icral I As de Santa Luzia ou Ha-
menso são condcnni.-.vcis para banhos
ao menor esanie, pelo seu uiiniini.
movimento próximo das galerias, de
esgoto, do hospital da Misericórdia e
do rio das Caboclas. (Documento of-
iicial de uma autoridade ao prefeito
do Districto).

'__r__L

Stj este mez
_iolõesalO$

Bandolins a 20$
A Guitarra de Prata
37 Ita Carioca.-7

Rio de Janeiro

EUREKAS! \
Roubo dos

-,20?Mil_BSi?
O A OilO lt RO S

A lepra, sal-na, caieira, dártliros e
todas as manifestações malévolas (Ia
pelle, nos cachorros, cavallo». .gato» <-.
nas varias espécies dc gado. suo cura-
das com o "Solao Dogue . Esto sa-
bão mata os piolhos, pulsas* hmif.
bicheiras e os carrapatos nos aniiiíics.

I.aia aSooo, pelo Correio, i$ooo.
Não se acceitam scllos nem -f.l';nipi-
lhas. Pedidos a Percstrcl o * ¦•Uno, a
rua IJruguayaría 06 e avenida lasso.
106. lira Mctlicroy, drogaria__rcc!
los.

Excellente emprego capital
Vende-se por 200 :oooS, livre e

desembaraçada, negocio directo
com o proprietário, cxplcndida
propriedade cm fôrma de vi_,
com mais de 40 casas novas de
solida conslriicção ha pouco aca-
liadas, eom ruas calcadas a paral-
ielepipedos, «Iluminadas 11 luz ele-
ctriea, dando, apezar da crise, a
magnífica ronda de 35 :ooo$ an-
nuaes. Informa-se á rua Uru-
guayana 11. i_, ourives, 011 carta
ao sr. N. _. (M 4527

fCAMARAl¦ Moendo sempre ¦

\ MAIOR 1>A OAPIIí&Ij
Premiada n«i Exnüsicão Nacional «o I90N com o «

GKANDE PRÊMIO
r_rieaÇ_= a ninis pcrleili, pelo ^y^J^^hJ'^

de íielüca, suede pelle de cio, etc., etc. .ande variedade ue co
m 

SiS 
C,_;CÍ!_u.aIas luvas pelle de cão. para . iar car-

:'ÜÍ' 
UlíímasCn-v'd!ul.S cu. luvas de seda e lio, em leques, a ultima

creaçío para o vera" próximo. nOBELISOS,. sraude novidade em
leques esijlo, bolsas de seda e curo os mais lindas, meias dc se.
da,, (io e algodão, variedade luliuita em cures e preços »em com
'""'" 

í"n* sempre grande •¦*stock" Je luvas de pelíica e suede para
o, Srs. atacadistas, com desconto,. . 

^-^ & ^

TRAVESSA S. FRANCISCO DE PAULA il. 38
..m-_ .-..- T4V*1?l»n_i Telcplione u. 2.439, Cenlral — HIO *'l* JAN*1*1U".

CÃSAf
Aluga*sa rfcamenté íuoliilti'

Ch; prèiib ínoilko, u ciisii 37
da rua Machado do Assis, an-
tlga rua do Pinheiro, próxima
da praia do Flameugo. Pôde
ser visitada todos os dias
úteis do 2 horas ás « tia tar-
de. Trata-se ha inesiim easa.

DINHEIRO

ATTENÇÃO!
Ao Chio Parisiense, ternos soti

medida a prestações, variado sor
titncnto de ca3Ímir.i3 estrangeirai
e nacionaes; entrega-se o temo
na primeira prestação. Rua Santa
Anna '66, T, 1756 Norte. Adolpho
Kang & C.

avenida Passos
Harccl-

M 5705

uAi _u mobílias
9 peças 60$ ewipeo

63, RÜA DA CARIOCA, 63
Telephone. 5'.»''. Central' 

COFRE
Por metade do valor, vende-se

um com dite porta:*- encoiiraçattas
protegidas de chave e segredo, a.
prova de fogo e arrnmb.-iincnto —
Rua da Saude, 53, proxuiió a pra-

! ça Maná. (j_« J

OS CHAPÉOS DE PALHA
SUJOS

Os chapéos ile palha, sujos, fi
cam completamente 'impôs e coni
a apparencia de nuvos,. quando la-
vados com a "Água Mágica";
Mais.duas vezes, noderá ainda la-
var um chapéo, quando novamente
ficar sujo. _n vidro dá para seis
chapéos' e custa uSooo. Pelo Cor-
reio, 4$ooo. Não se acceila sellos
nem e.stainpllhas. -\'a "A (Jarrafà
Grande",' rua Urugüai-ana, 66.
Avctiida Passos. 106. Km _*iethc-
roy drogaria líarcellos.

¦ :¦ M 5.5

ATTENÇÃO
Compra-se 3 pre.lios., eqiislrti

cção moderna, e «|iie leiih_ nu ma-
xiino 80 metros de frente; pre-
fere-se na rua Maranhão ou Ado-
fhide, Docçà do Matto (Meycr).
Trata-se com Mario Machado, á
rua Carolina Meyer 11. 10.

¦ ' .1 4H.)

DRA. M. DE MACEDO
líspécialista cm moléstias das

creanças c senhoras, com longa
pratica, traia dc todas as doenças
iiifêceionacs, IK-morrliagias, Sus-
pèiísões, ele. Attende a chamados.
Telephone, Villa _../3- A's qiiin-
Insrfeiras, grátis aos pobres. Con-
sultorio, rua do Theatro, 19, i°
andar, das 2 ás 5. Residência, rua
lliiliiruna 11, 107 (antiga Campo
Alegre). M 4.*i8

Qualquer quantia, a juros modi-
cos. para hyporhccas, antichresis,
penhores, cauções, descontos, con-
signaçües, addieio.naes, inventários,
construcções, contas do governo e
da Prefeitura, alugueis de casas c
impostos; 

"compra, venda, permitia
e subrogações de predios, terreno.,
sitios e fazendas; com J. Pinto,
á ma do Rosário i_4, loja'.

3S1S J

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. J. J. Vieira Filho, funda-

dor o direclor do Instituto Dermo-
llicrapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e syplii'Uieas.App!ieação dos ageu-
tes plíysicò-numraes (elecliicida-
dc, raio X, radiam, calor, ele.),
no tratamento das moléstias ciiro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. 93, das 3 ás 4 ho-
ras.

AOS PROPRIETÁRIOS
Compram-se predios e terrenos

na Bocea do Matto (Meyer), pre-
ícrindo-se na rua Aquidabam- e
Maranhão. Trata-sc com Cesalpi-
no Ribas; Agencia ;da Coiiipanhia
Singer,-'largo do lístacio.

J 44H

MACHINA.
A- firma AUGUSTO I.EWlVi

estabelecida eom cnsa «le nm,
chinas pura' industria e la-
voui-a, li«|iiidn, para teriniiía-
«¦ão dc negocio deste raimi 11
sen enorme sortimento. jiov
prç.os do grandes sm-i-ifii-in-,
vt pede aos srs. iiislliistriai-s q
lavradores quo aproveitem
essa grando oceasião. (Maia

de 500 contos em niricliiiins,
para liquidar). Kua I). (iu-
ruído n. 54, próximo ú pi-n.n
Maini.

QUARTO

MYGINO M.WOKIj PIO
Caniidiã Jlaiia da Conceição, (lc-

seja saber onde reside este seu irmão,
para tratar de negócios dc seu intc-
resse e pede o scu iipparccimeiito.cm
liangii' residência do sr. 1'rancisco
Solaiio Araújo. (-1.15 J)

GRANDE (_lAXlil>AI>K
de moveis nviilso.i de peroba, e
canella c miudezas, serão vendi-
dos hoie, ás' 1.1 horas, a rua belo
de Setembro 71, pelo leiloeiro jVI
de Pinho. 5440 J

A NOTRE-DAME DE PARIS
GUANDUS SALDOS KM _OD AS As SECÇÕES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

SITIO
Em S. Gonçalo, vcndc-se um

sitio com boa casa, construcçao
moderna, grande terreno plano e
arborizado com arvores frutíferas.
Informações^ rua do Ouvidor 162,
com o sr. Soares.

REPRESENTAÇÕES
Para Rio Crande, Pelotas ou loilo o
Kstado. Acccita.e de casos comnier;
ciaes e estabelecimentos industriáes, á
conimissílo e consignações. Para in-
formações com o sr. Antônio Crava
na Empresa de Mineração e Tintas"Ancora", á Avenida Rio Branco 17.

'Precisa-se um, mobilado, rui
casa de familia séria, com roupa,
dc cama, café dc manhã, até ,35$,
para tini moço sério, centro ou
iiimiediações. Cartas nesta reila-
cção para (Moço sério). M 5_<

• GLYCOLI NA
FORMULA DK I,. _ DE

BRITTO
Approváda e premiada com nicddt

lha de ouro nas exposições
de hygiene

Excellente preparado da aiiligü
Pharmacia Raspai!, onipregado
com suecesso nas empingeus, co-
íiüdiSes, fWeirns, daijliros, acne,
pannos, aspereza e irritação d.i
cutis, rugas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, 3
rua dos Andradas, 451 á rua 1"
de Março 10 c 31, c á ma Selo
dc Setembro, Si c 09. Fabricas
Pharmacia Santos Silva-, á ru.t
Dr. Aristides Lobo 221). telepliu-
¦e, 1400, Villa.

Prata, brilhantes, cautelas <—
Monle de Soecorro, compram-se o
pagain-sc bein.jia praça Tiraden-
tes, 64, Casa Garcia.

O Palace-Hotel
O mais importante dc Cixam!ii7,

dispõe dê superiores quarlos. Dia-
ria completa 7$ e 8$ para adultos.

**___________M_KJH^Pt"""fc*^fc^**^*7*^^^^^^^^^^^^--' --—-— ¦ ' ¦' ¦ ' ^m^^Ê^^^^f^^Ê^ÊMs^^a^masaa^uaÊaÊnaTKi^WBBâ^^^K^^^F^m^m^KÊBÊ^^^K^^KÊÊmÊ^^BtÊm^m *_____________B______PE_f___*P?_________________--*i)w**P>1"* **n *. .v1*^**'^11--^_inMnDMH^B _^^____^_____^___.
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Vigor Capilar D. Morgado

utifi-
S i.-í.í

Installação electrica
Vende-se uma. grande, completa.

Tehi 30 luzes. Haddock l-obo i.ri.
J 3 l-

Hxcellciite preparado para tirar
a caspa, nniea preparaçã. perfuma-
ila, que não sendo tintura; faz vol-
lar á sua primitiva cór os calicilcs
brancos, sejam por effeito de vc-
lliice nu por outra qualquer coisa.
Garante-se o rcsu'ta b. Preço
3S000. Deposito :'i rua da Assem-
bléa 11. 5- S3'

1» II K D l O
Vende-sc um novo, com dois pa-

vimèiitos; ein centro de lerreno,
cni uma das primeiras ruas trans-
vei-sacs á Conde de Uoinfuii, ,1o..
acima do largo da Regiiiida-1-.eirti.
Informa-se :i rua de b. redro, 160.

(3391 J

HOJE
Dois films de
grande metragem

NUM SO'
PROGRAMMA
HOJE

L Cíaudine Fer-dinand
¦ Roussel

<3.a» Comedie Prançaise

Lola Viseonti Brignoni
X3rc___ta> p-un-senlse de amor
moderno, em cinco actos

ODEO
~i1«*wr*<W^^

Companhia Ci__m__-og»t*g.p_-ic.«, ?
I3r£*-sil_ii*_.

ila líolleza o da arte que o publico j;í applaudiu neslc elegante1IELENA }!c^^m^$Ê^%ãWMtcr c p,'a2cr c c,no-fl°d0 cncontrar em
¦_*^___lifr*>**_

..- MT »¦ ** V ^*W

\ \' 7 /
X'" ¦'¦¦')'¦¦¦: ''¦'¦¦'¦'w

V 
' %:^_X

>-_ •&-i^

O vali® das
-1^^_H«___l_______-ia .. 0Í -, 

.g

Drama de sentimento — Romance de
paixão e de sacrifício

CiíMEMA IDEAL
HOJB Saper-seiisacionnl programuin HOJE ;

A Mulher Audaciosa i

M K
H *»*

K
N" _..

II

K_.

Completa o programina, um trabalho tawbem sramlioso 1

O SR. PINSON, DETECTIVE
t_ . ,-__»í._i .in «piMius iiitrloailas — Historia iiitórnssiiittò do UM FALSO

MOSíffú^iffi^ «no nnútt "^oressmTio quemmiiiUIiUimju _.uiv^^ qui/çr vor em acçao

Ei_ um espectaculo que proporciona o OnEON,
"~ jjiims^de grande metragem no mesmo programma

asm_xii_jg>._---^u_^_^^*<^^
Aitenção -'

OlHO QUE III -
Miais um programma de arte - Quin.ta-telra

: Por MttUiihlo ,!o Blaralo e André Habny, o^nh?; P«?jagonisla du Faleua o
.Mlle. WiiiiiftHiioj-abregeg uo [Um — ARMAS J._IU,_I_AS

H \ Siy.nil- A nota de maior seasaeão do anno I1 Q BÍade3_ia 6.0. DOSVOat-ira
Aatoincta Ciuderari cm

L___sz_s_x__-immr___mx^

Extniordiivirio o grandioso romance policial amertea-
no em líí sones tio apartes cuda uma: ao todo 30 capítulos,
dos qutia. ai-resentam _ hojo a quarta « quinta sene,
sob a denominação respectiva (le

Perigosa salvação de Helene
2 emocionantes partes "¦' _

A titanica luta na estação
2 arrebatadoras e longas partes

Interprete principal a intrépida actriz americana III.
Í_NI3 HOLMESj cujas pasmosas façanhas tanta admiração
lha proporcionaram do nosso niiblico.

: "«-WmiüH FARNUi

*-' ¦**»»' M II _¦¦!__¦__¦ ,

©^^^•^•••••••^•••®99tf*t>>9*9(B*9*9ed«i
Amplo — Confortável

AREJADO PATHE' I
-HOJE

Oiitht sensacional acção dramatico-policint faz parte
te iirogranima, na qual rcapparccciii duas iiguras bem

do presen-
conhecidas

tio nosso publico'!
J-STINO CLAREL e o "ENCOBERTO"

(lrn Mysterios üc New York. Intcrprelarão como personagens prin-
cipaes 

*o mysterioso c pujarilc drama dc aventuras d_ mais restri-
___ cia aetiia.ida.lc.
1 O SEGREDO DO ESCAPULARIO ^IZ

editadas*' por Fathú Frúres. Ambiente saturado de inccrlcz_S, de
incógnitos, (lc apparii;Oes, dc tj-pos suspeiles, dc mascarados c iarta
visüo de portas secreta'1, fllçapõcs, suhtcrraiieos, vias escusas.

COMO EXIl.A NA -MATINÉIC — As ultimas noticias de
aetc-lidade, trazidas pelo "INTERNACIONAI. JOURXAL".

QUINTA-FEIRA — Continuação das — AVENTURAS DE
ELÉINE. 3" episódio sob. o titulo o THESOURO PERDIDO —
3 partes.

K mais ainda n monumental drama humorístico da nutndtali
falirica FOX FILM. — O LIVRO DO PECCADO _ s monu-
mentacs actos.

i

•

•

E' inntil commentar quando se annuncia: x
NA/IL-L-IAIVI FARNUEVfi %

(O maior trágico mundial) «g.
e quo o fllm ó assignado pela fabrica d» moda, Fox*Fln_ — O artista que- ™
rido, a figura máscula, o synibolo da forca ao serviço da llondailo cia mh

r.mmmmmÊmmmmmmmmmmÊÊiÊmmmÊmÊÊ~mi

. ' mmmW _________ '__¦* Amw ____í_t"-m*-1'*-- * " -L^LA _______%*k '¦
m mmmmm^p^^

_Kí,^^_w!bPI

______H _________ ^^_____HNRv/.;.'r .'\';-^'::'V________________ ^*B|_____
_______. ___¦_____¦______.

SA,
SliOUNDA-FElRA

em
— Continuação da

parles cada tuna.
MULHER AUDACIO-

I. 5""')

0 s
©

WILLIAM FARNÜM

Ma .stoso drama, escripto espccialment. para Fatnum, em quo a figura do grando
gico so impõe, sobrepuja e avassala todos os outros desdo o primeiro acto

os
o!

até chegar ao apogou ria grovo geral dos mineiros
Para inicio deste programma, a
deliciosa comedia sentimental Soldadinhos de Chumbo

r_*6«*i-4**l_*_*_^^

P.ttlii. X
Eròres o W

O Fltiminense Jornal n. 13 âfflSSüSgg gl*.^^ m
a ctos do dia: — A chegada do nosso maior poeta Oluvo Bllao — A l''esta da U.ndeira im ___
W in'aia do Bus, ei - A Moda do llio, etc. _P

@ Quinla-fcira-Napierkowska em Diipla imagem e Pearl White na Curva da Morlo 0

õae9cs9e&88as8«©o*«_r_«8aea»«©3oe*se«38 999909'
.——_—^¦»t_Tr¦*_*. Tl_______***__nWW*^H^^^^^WT_í^'<^_*?^ll__________l___^**____l- *__H*_P___'7f^>**^ •_** __________K' ^SOS^B^KK]BB^tíKBS^B^^Ba^^Ba^BB^^^Í^SSBBI^ES^a\^tEmmÊa 

*-^y*ff^_____**^^***********^**^***********^JH 
__^________________________B_______i^_________l ____H____________________________^'_K________-

o.«)
«
«3

'_
©«.«.<s
o«
_

•oe
2
Cl

S
%
©e
o

_____-__S___S___ 11 CINEMA THEATRO S. JQSE' • • JBmprmm FMchtsa àegreto
Companhia Adelina-Aura Abrariches

__.0_"E3 - A'S 8 3(4 - HOJE
Primeira feprõsetiiação dli finis-inia o encantadora

comoditi cm IS «et Is ilo I-lcrs o Gniltavet

í__L_XÃV£l-TURA|
lC.ãlidoct_i.O da lliustro actriz ADKI.1N.V ACIIANCIIES)

nisTBiBUiçAÓ
Helena Vira Abranchcs
Shfii.Trevilluc  Adblinu-Abranchcs
a n.i iv U!r.gii_u  Mario Diüirío
Vi.lènlim  Antônio sacramento

Alij_v»ci- isceti.c <lo Antônio _;ici -imciito
UM A -l'I__'À AVKN'1 UlVA.jâ representada por esta cum-

panhia no Hio de Janeiro .constitui) nm enormo
suecesso pela brilhnnlissima interpretiieâo que lhe é dada

pelos principaes nitiit-s
Amanhã, 1- recita da moda—A's 8 _it: A notavol como-

dia ile l-lcrs o Caillavet "A .''TINHA VU1IMI-.LIIA" (Le llois
sacré) — Absoluta novidade parti o publico do i',io e gran-
de exilo parisiense. ______________

l.illictt. á venda no lliealrol.pçò. do «tostumo
GSBcSa_S'2í3'3GS&__<.t_£-®Q8SSS*ÍS**'Ge£CS83S088eS8«0
^__aRt*Í9^_>_l_ftT-_í-_^^
*__«_*__-_ :______________*___M___^

Çòíiipanliia nacional, fund_da,om 1 do Julho do 191i-Diroee.*io scenica do actor Eduardo Vieira—.Maestro da orchestra, JOSb? NUNES

HOJE — 28 do Novembro de 1916—HOJE © Tres sessões «- A_ 7, 8 3|4 o 10 i|2 - Tres sessões
1' 2' c 3* rei-rescntur.õcs, por estu companhia,,da lindíssima opereta nacional, em 3 aclos, original do festejado escriptorJ. I. axedcs, musica do inspirado maestro Felippe Duarte

O CAPITÃO SUZANNA
DISTKIKmÇÃO , i, ...

Boriiraciò; sargcnloi Alfredo Silva: Primo Ernesto, Asdrnbal Miranda; Capitão Roberto, Tenor Vicente Celeâ.lino ; Govonol.Al-
frcao Lino Ribeiro -'Convidado, Pedro Dias; Cabo.Tobias Rodrigues ; Anastácio, J. Ribeiro ; Mercedes Prazeres, cubana. Popa Delgado;
Mnic. Durolhéii. Elvira Mtmdes ; Suzauno, Cândida Leal; Celeste, creada, Judith Bastos; Liberaia, Luiza Lopes. Convidados de ambos os
sexos, soklados^cajose^coi ne 

^™s'Doro(h(,a) ...._ cm um .uar(el de cavaIlaria. Er0C.\ Ar.TUAI.IDAbE, .«cenários novos.de Ângelo Lnbry e Juilo Ma-
galbaes.-Guarda-roupa todo novo e adequado. Montagem elecirica sob a direcçfio do hábil eleçlrielsta d.-i Empresa, Carlos Cousin.

Montagem lnxiui _ e doslunibmntOi A mnior victoria «lo theatro popular
Os esnectaculns comecain sempre pela cxliibiçuo de films cineinatographiccs

Amanha-O CAPITÃO SUZANNA. Em ensatos-MÕÍmO DA 1_VEI,A. _. . =r,2G
«eaf8S3_g°_*it*«S*5gTS?**_^^

Theatro Carlos Pomes
Companhia de sessões, do Eden-Tboatro* de Lisboa

Empresa TEIXKIIIA X1AHQIJKS-Gerei)r.ia do A. Gorj.io
HOJE J__peut:iculo coui|iloto

A . 8 l\'2 da nollo HOJE
Kcsta .irtistica «le _'1-NA COli 1,110 c de JOÃO SANTOS (poiito dacoinpanliia) •— Ultima re.pe esenlação da cclçre revista

O 31
c reprise dos qua dros lusol,r..síleiros

JO 17 no Brasil" e "A volta ao 31"
° C;V,í-9C»r/,Po por '.!.""'"V!c ,-;'l!vc5 — ^'UI.ATO, por Jos. Mo-raes — MULATA, por Tina Cocllio.

.UM ACfO DR "CABA1.BT", cm que toniarã. parte todos osdistinclos nrtistns desta companhia.
A CANÇÃO DA "S.MÍIAUITANA" c «IRADOS"; enlre os oscntimcnlal l-*AUO DA MAUII.V VICTORIA. pela áclri. .IS'\COELHO. Tela orchestra - RAPSÓDIAS Wv 'FADOS, do maestrotia companhia, sr. Bernardo V erreira'.
Amanhã — Festa artística da Corforacõo de Caros  ,\_ rai-do Sol — A Guitarra". ($~]> ) Smm&m&Mmmam&ms

Itheatro republica- EMPIÍEZiA
or.ivion.A & o.

Companliiá do opera lyrica líotoli «.. Bil-
lon). ilo quo faz parlo a notável

soprano lyrioo
f] JliSTKKiA 1>A eOMEANMlA

- Adelina Aaostineli
hi m t_i ____¦ m__ M<K__i d_i __- Q w _. __. Smi k*k

SABBADO, 2„A__Í.D-, --.v.r-Min
.\ opera cm . actos, i!e \ cr .i ji—i~ 

n TROVAnoR____ i nu ¥ nuur_
ARTÍSTICO:ELENCO

Maestro director c concerta der, Cav. Arturo Dc Angells; maestro substituto, Felippe Alesio: Sopra-
no lyrico Adelina Agostinellil s ouraito dramático, "Toa Alcsio Asoz.-ino; soprano ligeiro,, Virgínia Ca-
cíodpo- rac:o h'j"iano, Gina üo. tiú; tcnorci. Ettor: Bergamasclil c Narciso Dd Ry; barytono. Francês-
co Fcderlci e Àldo Izalj baixos. Michele Fiore e Andréa lüone; iitilités. Errnna Fantuz,-i, Lui_ Mi-
ncrvXii Cario Barbacci c Ltligi Alessandrij corpo de coros c orchestra; vestuários c scenarios das ca-
sas Zambaronc c Sorntani dc M ilao. ,

Ueocrtorio  Hallo in Mascherai Manon, de Puccinl; Tosca. Bolieme, Cavallaria Kiisucana. Pa-
«IInrt Fi-il.r.-i Ri»olctto Manon ,dc Masienet, Barbierc de Sevillia, Traviata. Mignon. Carmen. Trovatore,•í-avorUa"Lúcia _e Lammcrmoc •-*..., # .,. PR ECOS .01. LARES

Frizáa • cwuafoWi, i.i iauteailt, 3%; «.deira», a$i lukuea, 3$i galerias numerada.. I$50o; ge.
*** ,*00**- DOMINGO — MATINéE. (S 5S.7I

PARIS
5 O ".raça Tiradentcs 50

je-
Exhibiçâo dc tres rnpgnillcos

Suecesso - Hoje
trabalhos inéditos

MAGISTRAL PEÇA POLICIAL. EM 7 LONGOS E EMPOL-
GANTES ACTOS, da LE FILM D'ART Interessantíssimo enlre-
cho «le aventuras de um jnnalis ia c ao mcsníp iempo, temível bandi-
do que consegue com seu. crtmca f.izcr prosperílr r> seu jornal, ina-s
acaba sendo desmascarado pelo repórter, scu rival que o entrega á
Justiça... Finalmente terrível souho de tini bom campciicz q-.:c leu
ã HISTORIA DOS CRIMINOSOS CELEBRES.

THFiTRO REGftSD Companliiá Alexanilro" cVAzevodo
Toiirnéa Cremilda d'01Svéiia

HOJE __k_3 8 3i-_: ITOJE

Esp
comicüs

AMOR E CORTA DE ALFAIATE
pirituosa comelia da MORD1SK, repleta de episódios ullra

OCIRCOTYOLLINS
Curioso Íilm Je desenhos animado*, reproduzindo scenàs dc uin

circo.
Oulnta.frirn  A NOVA ANTIGONA, bcllo drama em 3 actos,

• A "VINGANÇA DA TERRA, soberbo drama cm 4 loiiKos actus.
«R 5._*

cn
""'•• lã*** __ sm1 e c±_ v _!
<*- W~* _*__
g* H

A Duqueza
Bal Tabarin

TradiicçSo de Ia-àz P.
PROTAGONISTA,
Tírilhanta

RODRIGUES

tmeirini Rc

LES RI 11 Kl RO

Kovos baila

li.irrn--, versos de IJastos Tigre
CREMILDA D'OI,IV.EIRA

desempenlin dc ADRIAXA DE "ÍORONflTA, IUDITII
ALEXANDRE D'A_EVEDO, ANTÔNIO SERRA, SAL-etc.

GRANDIOSA M I3E-EN-SCÉNE
í na 2o acto ror José Voípi e Leocadía.
Orcliestra snS a .liree.;3o ,1o m.iestro FELIPPE DUARTE

J___II______MA ÍRIS
Empreza J. Cruz Junio.-Rua da Carioca n. 49 e 51HOJE- Continua na tela o mais bello esesotaculo de HONTEM

EM MATINÉE E SOIRE-E _ 3 «Iras sensacionaes em um*progranima — um grand c drama do Ecntimciito — um ruiuaiii e
______c'u' — ul,líl comedia «use . um mimo.

Z>ÍSOÍ_plÍ__LE_ C ___.___3.03C
a ALTOS — Romance oe paixSo, da " L uivcrsal Film
__ bcllczã e ctitoção.

O homem -los
ti um dos mais bellos

Amanhã e todas ts noites.—
â-i ií,. 4—Kxito ea^rme c

absoluto.
A Duqueza do Bal Tabarin

.cs 5.35).

Venenoa

-TA__í_Í:_Pl_R o s
« grai-.de romance r^i clol _ 4 PARTES — «.AIJMONT,

Mulheres do cnbeçns ... Cabeças «le mulher*...
A mais lina cotnclia parisiense —. 2 PAUTES. Como EXTRAna MATIN'E'1-' — o iii 111 comien —AUTORA E ACTRIZ

Quinta-feira — HERANÇA 1-ATAI, — Atlcnciio I Rollcauxe Marte ÍI aleamp, no 2" episódio — CAVALGANDO C('M \MORTE — O mais sensacional — Grandioso — Bcllo e elidode angustias.
A seguir: Helena Mako-.osko, em O VALLFi DAS OLiVi-t-RAS, 4 parles, e o HOMEM MVSTERIO.O, emSuecesso I S pari.-

*&___>'••. -•(__._,- -____i»__
>; ¦¦,_.-'j'.'-A.*';-.. -


