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Oppõcm-sc
Sentes pelo

cs deputade
Klles, c-oii) 05

ciptn
veiu
commissão dc

da «Câmara

a aiH-cnvom-ia
¦nain bater-se..
lidádc, as câmaras
.prefeitos são ile cMção popular-

i nomeação 'de inten-

í!;,, pelo cadente dá «*
los rio-grandenses do sul.

patilhtas, são os prm-

cipáes adversados do prójcd» <l»Ç
' 

do Senado e está em estudos ua

i0 Cpnstiluiçap e Justiça

dos Deputados. Invocam

locai; e por ella blaso-

Em B. Paul", na roa-

mnnicipaes e oi
Aos

,,,,,«,,„.«, ,„frtántp, nSó:,« pôde, com

justiça neste caso, açcusar dc m-

cohercntes. 'Mas os rio-Rran.cnses

do sul? U estão, no K.o Uan-

du, segundo nos informam, fun-

«tonando 15 intendentes, em va-

rios municipios, nomeados pelo prc-

.sidente do Estído, e intendentes

lá -regulam com os ptfcfcitps por ca:

são os governadores dos municípios,

que têm

attitude da sua bancada -em diversos
casos estaduaes. T-em-«sa afastado
tão flagrantemente dos princípios do

partido, que não duvidamos em affir-
mar que, vivo, Júlio de Castilhos não

teria votado a ultima intervenção no

Ceará. Mas, agora mesmo, «represen-

tantes do governo rio-grandemsc não

estão atacando a «decisão do Supre-

mo Tribunal, ainnullatoria «de um con-

trato celebrado «por esse mesmo go-
ver.no para a lextracção de «loterias,

quando a «Constituição rio-grandeitse
-solennemeiitc decretou, no seu art. 71,

§ 8", a abolição das loterias, for vão
*ci licito ao Estado transformar ¦ o

vicio em fonte de receita? Já não é a

Carta de 2-1 dc julho uth catltecismo

para aquella seita?
Gil VIDAL .

Tópicos & Noticias

os seus soldados a dever em garbo e
efficiencia militar ás praças arregimen-
tadas do Exercito. Todos suppuzciiios
que, a breve trecho, o paiz possuiria
aa suas reservas por força dessa orga-
nização á suissa. E assim o seria sc
a .politicagem não interviesse no sen-
tido de desviar as linhas do seu justo
fim.

Foi uma triste experiência.
Como se pôde admittir que neste

momento, em que se procura empregar
o máximo esforço para reorganizar o
nosso apparclho militar, venha ainda a
politicagem perverter as linhas de tiro
dc qualquer Estado?

Se o generaj, Faria pôde stippõr que
.'«i do Estado do Rio serão desviadas
do sou legitimo destino, trate logo de
as dissolver, evitando assim que os po-
litiquciros as aproveitem, e dando um
exemplo severo de que as coisas mili-
tares do paiz devem, dc unia vez por
todas, ser levadas a serio,

FOME E
POLITICAGEM

também os seus Conselhos
correm bem

Onde as eleições .

para «o partido situacionista ou domi-

jíaijtc do «Estado, o -governo as annul-

j"a 0, sob o pretexto de que nao deve

a .'administração do municipio ficar

acçpíiala, o presidente do Estado no-

neia intendente interino, e este go-

disorecionariamente, porque
seu lad.o conselhos 111:1-

chamam os rio-

O THMI'0
Tivemos hontem mais um dia -le intenso

calor. Segundo o observatório tempera-
tura variou de », 1 a

111
vertia,
não tem ao
nicipaes. E a isto

gráiutoses, chefiadas pelo sr. Borges

dc Medeiros, regimen demiocr.itiCõ tio

governo dos mitnitiipios. Também nio

consideram elles genuinamente re-

publicaiío achar-se o Estado governa-
«do, ha mais de anuo, por quem não

recebeu [«ara esta investidura um só

v,.i«> sequer? Como «se sabe, a «sócio-

nacia ctvstílhvsta confere ao presi-
«fletite do Estado a designação do seu

substituto pui- todo o período presi-
(inicial.

Nato consideramos democrática a

nomeação do intendentes pelo presi-
dente da Republica. Já hontem a

qualificámos de offensiva á autono-

iiiitj municipal, mas irecotvheçondo

qne ella é bem recebida pela opinião,

cansada c enjoada dos conselhos «mu-

iticipaos da capital da Republica dc

lodo politiqueiros, não podendo ser

«mira coisa, uma vez que se com-

põe dc cabecilhas eleitoraes. Não

tem, portím, autoridade para atacat-a
o? que no seu «Estado, c em favor da

sua politica, applaudcm e 'Consideram

pcr/eiiàiiiente democrática e republi-
cana a inveatidiira de «intendentes

pelo mesmo «systema. Devem, não ba
duvida, lastimar -os «republicanos s'm-
ci ros que, sob a Republica, aTiccessi-
díidc de moralizar a administração de.
-sua capital, «eu governo municipal,
'«..brigasse 

primeiro a 'fazer do preíei-
to tim delegado -do presidente da
Republica, de.missivel ad itutiiin, c

agora a incluir 110 Conselho Muniei-

pai outros conihiisíarioslsíus. A Iilus-

trissinía Câmara Municipal- da ci-
dade do Rio de Janeiro, em lodo o
li.ngo tempo do Império, 'herdeira das

ttildições «de civismo e de prestigio
<!«. Seiiiwlo da Câmara dos tempos
cokrniaes, «foi sempre eleita, c os vc-
rcador-es «sempre «sen iram honorária
c gratuitamente. A Republica a dis-
solveit logo e isubstituiu-a por inten-
dtiticia remunerada. Os logarcs de in-

tendentes foram disputados ;c distri-
Miúdos pela -sua retribuição ipecunia-

ria. A intendencia nomeada aggra-
vou a situação do contribuinte muni-
cipal elevando 'os impostos, c impoz-
lhe as dolorosas conseqüências de

creação e.de multiplicação de empre-

gos, e de novos contratos e compro-
missos onerosos. Organizada a admi-
jiistração municipal, depois -de entrar
o pai;: IK> regimen constitucional, o
chefe do executivo continuou a ser
nomeado pelo presidente da Republi-
ci coin «i nanilc dc prefeito, a prin-
cipio «".mi approvaçito do Senado <:
¦prazo certo; e depois sem audiência
do Sfliiado, exclusivamente pelo pre- i
siiieiitc, que .1 despede quando bem o 1

quer. O que tem sido a administra-!

ção municipal do Rta de Janeiro, «

dizem-11'0 os últimos acontecimentos, j
como, por exemplo, o atrazo por me- j
zes do pagamento 'de salários dos !
setts operários, e a demora lambem j paz nos
do pagamento dc ordenados a-o; sciis ^
fitnecionarioi, qttc consomem parte | mento

considerável, muito mais da metade, j
d.i receita municipal, e todos elles ,

escudados na vitaHciedadc, «eufraque-

cedora e dcitr«loraliz«adora da autori-
dado dos seus superiores. j

Xão nos agrada a nomeação de in-
tendentes pelo presidente da Rcpu-
blica, nem lhe prestamos a nossa re-

sponsabilidade. Isso que se quer pro-
visorianiente, emquanto não se proce-
de a novas eleições pcla nova
dlf.CUS
com toda a probabilidade passa a de-
íinitivo. Acreditamos que as primei-
»v«s nomeações sejam boas, empenha-
do o presidente da Republica cm
Acreditar a «sita idéa. pois é corrente

que do sr. Wencesláo partiu a lem-

btaiiça da nomeação. E depois? í.

quando tivermos um presidente como

o do quadriennio passadp? Xão. A
1,' -,1,-ir o mesmo resulta-

HONTEM

S,.l»re Londres. • • *' •
" Hamburgo" Paris" llespaiilia. . . . •
" Portugal (escudos) .

" ltuenos Aires (peso
miro) ..,•••" Xova Vorli, .. ,. .." Itália  , >

ltaneario 11 J7I32 a 11 15I16
Caixa matriz -1' 7.8

Libras — 2i$ooo c 21Ç050.
U-ltas do Thesouro — Ao rebate dc 4

a d por cento,
Cali; — o?400 c 9$5»".
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•11 57)64 11 25I32
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2Í750
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«O ministro da Viação remei leu ao
seu collega do Exterior, para- serem
submettidas á sua apreciação, as bases
para os convênios de trafego mutuo
do serviço telegrapliico e radiotelegra-
phico entre o Brasil e as Republicas
do Peru* e Bolivia.

HOJE
lista dc serviço na Repartição Central

dc Policia o 2" delegado auxiliar.

GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Kua Gonçalves Dias 5.

O director dos Correios foi autoriza-
do a preencher, com funecionarios ad-
didos, as vagas decorrentes da promo-
ção do amamiense da Administração
dos Correios da Bahia, Júlio Moniz
Barreto, ao cargo de 3" official.

Ho-RESTAURANT PARIS
grande banquete, Rua Uruguayana 41,,

Xa Prefeitura paga-se a folha -tle venci-
mentos referentes ao mez (indo dos caeri-
vílçs de agencias c Instituto Perreira % um-

A carno
Para a carne bovina posta boje cm

consumo nesta capital foram atfixa.l«is pc-
Ias iiiaichantes, uo entreposto de S. Diogo,
ns preços «le $740 a $770, devendo ser co-
brado an publico o máximo de iSooo.

Carneiro, -•?; porco, i$ooo a içioo c vi-
tella, $900 a i$ooo.

— 9 1 í ¦

O cambio continu'a em baixa: 11
27I32 e 11 7|8. Contiiui'a c continuará,
porquo os fados têm de cumprir-sc, e
a sentença fatal quo oppriine o com-
mercio, c de que elle viverá largos
tempos em agonias e incertezas, sem
saber o que o futuro lhe aguarda!

A grande seiencia que se irradia do
Thesouro tem produzido aquillo.

Mas affinal para que diabo reabriu o
Banco do Brasil a sua carteira cam-
bial, oom um estardalhaço e reclames
monumentaes?

Felfz paiz é esle onde a seiencia eco-
nomica do um sr. Pandiá i sufficien-
lc para aterrorisar o conunercio dc lo-
das as praças nacionaes I

Ila dias o Correio da Manhã, tra-

tando -de uma manifestação de des-

agrado feito ao prefeito por alguns

operários da Directoria de Obras,

notou que, por muito lamentável que
fosse o acto <le indisciplina daquelles
liomens, grande era a responsabilida-
•de das autoridades, que deixavam
operários com os sfciva salários em

atrazo durante tres e quatro mezes.
Segundo parece, a Prefeitura vae re-

sclveudo essa questão por um metho-
do defeituoso de pagamento gradual,
que redundará em ficarem sempre os

seus trabalhadores «em receber «uma

parte mais ou menos considerável
«dos salários em atraio. Mas «esta

questão gravissinta da impvmtua-
lidade -da adminfetração da capital da
Republica no cumprimento da mais
sagrada das suas obrigações, que é

pagar em dia os serviços «dos que
vivem exclusivamente do seu traba-
lho, relaciona-se intimamente com
outro problema talvea ainda «mais

grave «do governo da cidade.
Ninguém «ignoro, que a Prefeitura

está atravessando uma crise finan-
ceira tão alarmante que o epílogo
mais provável da «situação parece que
será a bancarrota municipal. E: certo

que não cabe ao sr. (Aze,édio Sodré a
responsabilidade -pelos -erroa passa-
dos, cuja accumulação durante annos
acarretou o presente est-ado de humi-
nante itvsolvencia. «Poderíamos mes-
mo qualificar a actual situação «da

niuni'oipalida«d'a como sendo de fal-
lencia consummada, porque «outra não
é a condição «de ttm governo qttc sc
vc «forçado a suspender o pagamcmto
dos salários dos seus operários. Mas

onde con«spiratn os próceres <la fran-
•de eleitoral, preparando candidaturas
c inventando estratagemas -para ür-
«mar a «sua força politica.

Seguindo tal rumo, não espere o
sr.- Azevedo «Sodré escapar á bancar-
rota municipal. E deante da infeliz
orientação ido prefeito, não contem,
também, os operários mnnicipaes com
o pagamento pontual «dos seus sa-
Lírios.

2a edição
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TRÁGICO FIM DE UM ESPECTACULO

Palii-se eom insistência que será
afastado de um dos coninitiiAlos dos
navios do Lloyd Brasileiro, da linha
Americana, o respectivo commandante,
para dar-se esse conluiando ao sr. Pa-
checo Junior, exonerado do cargo de
subdirector d«o Lloyd, por ter, «por sua
conta, entrado nos Estados Unidos em
aecordo eom firmas americana- para
venda do Lloyd.

Fazer retiral-o dc um cargo em que
o sr. Pacheco se acha sob a directa
confiança da dineeforia dü Lloyd, para
o fazer commandante de uni dos me-
lhores paquetes, seria não punir e
castigar a falta coinmettida por aquelle
cx-sub-direclor,

E' ide esperar que a actual directori»
do Lloyd coniinetta esse acto,

O ministro da, Viação póz á disposi-
ção da Administração dos Correios da
Parahybá o pagador, addklo, da com-
missão administrativa de estudos e
obras do porto de Cabedello, Kodolpho
Alipio de Andrade Espinola.

LEQUES. LUVAS e SOMBRINHAS.
FITAS, RENDAS e BORDADOS.

16;, Ouvidor. — Casa Nascimento.

Acabam de chegar a Buenos Aires
as primeiras toneladas de assucar bra-
sileiro, 75.000 dizem os telegraniiv.is,
para as quaes o governo argentino con-
cedeu isenção de direitos. Movas gran-
de» cncouinicndas, ao que nos infor-
mani, já estão feitas, concorrendo Per-
nambuco com a maior quota de expor-
lação do gênero, mesmo porque é o seu
principal produclor. E o gênero obtem
03 preços mais satisfactorios. Dest'arte
sc offerece á producção jiacional um
momento dc excepcionalissiraa prosperi-
dade.

Esse facto, porem, força-nos ao con-
fronto do modo por que a Argentina
resolve as questões de sua economia,
com os nossos processos dc usura tri-
hutaria, ás vezes encaminhados, por
inadvertencia, a perigosas provocações
aos paizes a que se ligam estreitamente
os nossos interesses çommcrciaes,

Ahi está. Contra as frutas argcnli-
nas, as nossas leis ainda hoje lan-
çam a prohibição das taxas alfan-
degarias, embora a producção brasileira
a Republica do Prata a isente. A Ar-
gentina era a nossa maior íorneoedora
de farinha dc trigo, pode-se dizer,
dona do mercado, que cila sempre do-
minou, apezar da exorbitância dos nos-
sos direitos aduaneiros. Um bello dia,
para proteger a concorrência coininer-
ciai da America do íJortc, concedemos
á farinha americana nm rebate de
30 °|° nos direitos. Quasi que banimos
o produeto argentino do nosso merca-
do, depois disso. Ora, apezar de todos
os pezares, apezar desse nosso proce-
dinicnto, que justificaria represálias de
toda espécie, 110 momento em que os
interesses dos seus nacionaes reclamam
a livre entrada de um gênero cuja ne-

0 almirante Baptista Franco mata a
tiros o_ amante de soa esposa

se o actual prefeito já «níontrou aJcéssidade lhes é inslante, a Republica

«Em agradecimento ús gentilezas re-
cehidas do governo americano e de sua
a,lteza o duque de Connaught, vice-rei
dn Canadá, em sua recente viagem a
America do Norte, o ministro Lauro
M«iller offcreccu hontem, no palácio
Itamaraty, um almoço aos srs. Arthur
Pcel, enviado extraordinário:; e ministro
plcnipotenciario dc sua majestade bri-
tannica, e Alexandcr Bcnseii, encarre-
gado de 'Xegocios dos Estados luudos
da America.

Xessc almoço, «pie se realizou ao
mcio-Uia, no salão dos presidentes cio
palácio Itamaraty tomaram parte fun-
ccionaiios da legação da, Inglaterra,
embaixada americana e do Ministério
Ias Relações Exteriores,

Parece definitivamente resolvida a

nomeação do integro dr. Pires e Al-

biuiuerquc para a vaga do ministro

Enéas Galvão 110 Supremo Tribunal.

Ao que sc assegur
csolveu-se a fazcl-a contrariando tçdas

sr, Wencesláo
ariando teclas

a, pretenções politicas e invocações dc

devotamenfo pessoal, que o tem asse-

diado nestes dias. Será um acto digno

dos maiores louvores, redimindo o prc-

sidente dc uma porção de falhas, essa

resistência aos seus chamados amigos.

para quem a funeção dc juiz da egrégia

corte não differe da dc limpa-trilhos

da Central ou da de contratante de cer-

,05 fornecimentos, com que a amizade

d,j sr Wencesláo os galardõa, quando

não os faz deputados ou senadores,

senão c.iudidalos mallogrados ao domi-

nio de situações estaduaes. Os applau-

sos á indicação daquclle magistrado nao

podem ser tidos como suspeitos cn

liypothcsc alguma e importam o reco-

nhecimento do lioncsio propósito dc

acertar «pie vem revelando o gocerim

nc.-se assumpto. Nesta situação, cm

mie As mais torpes interesses partida-

nos procuram transformar o Supremo,

ond.- operam, mima dependência de

syndieatos ignóbeis, armados contra a

Estados o na União c contra

dinheiros públicos, urge o movi-

rçaccionario, que salve a justiça.
honra c a majestade.

c sc dcprclieii-
do governo, se pairar

«O dr. «Eloy Chaves, secretario dn
Justiça de S. Paulo, de aecordo com o
dr. Thyrso «Martins, director da Pe-
nitenciaria da capital cto grande Esta-
cio, acaba de determinar o empiego
dos sentenciados, que ali cumprem pe-
nas, nn -trabalho da abertura, eu da con-
servação de estradas de rodagem.

Não se trata só de uma providen-
c;a econômica., mas dc medida de alto
alcance social, Por um lado é a in'.e-
gração dos criminoso;) em hábitos de
trabalho, preparando-os para -a volta ii
Mbertláde, 'partes 'èfficieiitcs da huma-
nidade ííonua! de que haviam deser-
lado. São valores que sc vão rehavor
á atmosphena nc-ulí-va das cellas, onde
o animal jugulado pela. inércia e pcla
solidão má conselheira rebenta cm cx-
plosões de ódio doutra as grades, coma
o próprio crime cm labornçno. Refa-
ícndo-1'hes a saude; aproveitaiVdo-lhcs a
aetividade ou creandó-a, i-razcíido-os ao
apreço do campo üvre, ao gozo do la-
bor fecundo, é que se lhes -podem
apiovcitar as ip«c«ss.'ibili'dades de «regene-
ração, transformando feras eni homens.

Hoje, nenhum criminaltsla dissente
dessa necessidade ou, melhor, utilidar
ile. Mas entre nós a pratica (antimo-
nica com o preceito que aboliu a pena
de monte para alarde de superiores
sentimentos humanos), é dc penitencia-
rias em que sc constriugem infelizes
dentro dos sete circuios do inferno,
pretendendo que elles se reconciliem
com a sociedade offendida, em alío-izes
sem ar e sem luz, torturados pela fome,
espicaçados pela sorte, convidados não
á reconsideração da consciência, mas á
re\'olta. K ainda uma vez S. Paulo
offerece tim modelo de orientação culta
e nobre aos outros Estados e á Rcpu-
blica. Econômica é a providencia por
vaiitaigens que são evidentes. Xão só
o trabalho com os sentenciados é mata
barato, «como resurtirá «mais utii, por
mais disciplinado, por mais positivo.
Sobretudo, é na abertura de estradas
de rodagem, fazendo as conimunicaçõcs
impossíveis ás estradas dc ferro, que
encontramos a solução do problema
agricola c industrial dos transportes,
culminante em face do nosso destino.

Bem haja, pois, a iniciativa cem que
áquelles dois illustres espíritos d.íj o
bello c-xeniplo.

municipalidade em um lamentável es-
tado financeiro, nesse facto deveria
o governador «da cidade «ter visto um
incentivo para (orientar a «sua admi-
nistração 110 sentido de «minorar os
effeitos da crise e -dc solver os pro-
blemas que os seus antecessores lhe
tinham legado.

íA «situação municipal que o sr.
Azevedo -Sodré encontrou cm abril
de 1916 fazia lembrar o cabos incom-

paravclniicnte mais -desnorteante que
confrontara o prefeito Passos aó
assumir o governo -da cidade. No
exemplo do grande ttaasiformador do
Rio de Janeiro, tinl<_ _) sitccessor do
sr. Rivadavia o modelo sobre «o qual
poderia ter traçado o «seu programma
administrativo. «Faísoa íambem en-
controu us finanças mutiicipaes em
absoluta anarchia, _ 10 ativei a que
então tinha baixatti) o credito da Prc-
feitura era nrJuito itvfcrior 'aquelle

em que o 'encontrou o «sr, Azevedo
Sodré. 'Cointtido, o illustre prefeito
dc qircwlricnnió de 1902-0Ó conseguiu
rapidamente 'reorganizar a situação
financeira, habüitando-se assim a ini-
ciar o seu

do Prata abre os seus portos ao produ
cto brasileiro.

O sr. Leopoldo de Bulhões, ao piei-
tear íl creação de novos impostos, re-
feriu, outro dia, 110 Senado, o exemplo
da Argentina.

Esse c que é o exemplo. Quando a

producção do assucar argentino se lor-

na insufficientc para o consumo inter-

110 do paiz, o governo da grande nação

sae cm soccorro do consumidor, facili-
tando-lhe a vida, sem a preoecupação
subaUcrna do 

'déficit'. 
O povo a quem

se fWilita a existência c o trabalho,

dar-!he-á recursos dc outra ordem.
«Qne medidas lembra o sr. Bulhões

para dafeiider-nos da necessidade da

farinha dc trigo cuja exportação quasi
todos os paizes estão prohibindo?

S. ex. nugmente os direitos que já
cobramos contra o argentino c dê um

elltitc ainda maior ao outro..._
E Deus lhe pague a sabedoria dc fi-

nancista 1

restaurante melhor do Rio
iço esmerado c rápido.

Optimos vinhos, Rasoavcis preços. Uru-
gimyana, 41.

paris v:c
Attendendo a um pedido do s«eu cot-

lega da Agricultura, o ministro da -Ma-

rinha expediu as necessárias ordens
vasto plano ide recohstrti- para que o governo militar dc l«ernan

, ., , lv . -,-,' do d* Noronha acolha c permitia a per-
cçao da cidade. Dtr-sc-a que X>a'5tsos 

j,j„ânenciá naqueüa ilha do .praticante
teve «a fortuna de encontrar mina.si- ... ¦-

maiitendo-lh'
1-: esta significação
dera do aclo _
acima das camarilhas.

Para tomar attitude
alluvião dos candidatos.

Wencesláo está «le

dos... Que venha

vnlescença da justiça
amargas.

, ?-.-

e livrar-se da
lia tres dias o
cama e a cal-

com n sua a con-
atirada a provas

O presidente «la Republica, por cou-
ei cmltinua enfermo, não saiu hontem ; dos

particulares. ¦¦ por is=o,
prc,tc .1 ser approvada, | ^,^— 'píssoa alguma.

Eni exonerado do cargo de iuiincilia-
to do cruzador Republica, cm s'erviço dc
neutralidade em Santos, o capitão de
corveta Oscar Alberto Luz dc Azevedo.

PUNHOS c collarinhos -- Kspecialiclr.de
- Cara Manchester — Gonçalves Di.-.s 5.

O cap:tão de corveta Peruando Fer-
rcira da Silva foi exoneradii «lc ajudan-
tc do Arsenal' de Marinha -lesta capital.

não recei... . -
Ilojc. s. e.v. pretende

união do Ministério para o
coHectivo.

si.lir á vc-
despacho

lano 'le
cm qttc do UIO

lcrir
u.çí

nc menção pode «dar o ntesino resu

do que a eleição, e não vale a pena
o principio democrático da vo-

popular, essencial ao regimen
republicano. Os sinceramente libe-
«'...- c democrata*, e que tèm .-empre

pugnado pelas fratiqttezas muniei-

pai..-, podem, invocando as. combater
c- ni autoridade .1 nomeação dos in-

liitdenícs. Neste caso, entretanto,
c.'..i estão oj deputados govc-niistas
é-. Rio Grande do Sul. Verdade é

«jue a situação rio-gra-ndense parece
üão se importar muito com a lógica

• a eohiréncia. Maia vista a variada

O general Felippe Aeln- esteve hon-

teni em coiifercncia oom o general Cae-

E.iri.i. a quem expoz a situação

SC encontram as linha

do Estado io Rio.

Julga n sr. «\ché que cilas

boas condições. Os rapazes que
fazem parte- preenchem perfeitiiinent'l

Stáo <':n
deltas

Ca<
dess;

o.-, seus devores,
liticageni cmpvc.
serciço.

I--,- com isso
sr. Ache. nem
o general
traquezá
cumprimento
disciplina'- «"-e -

cnrrcr.i para imiti:
militar.

Xão se trata de

Quando as !inhas de
luidas, consiituiram-si
talhões ahi pelos

.prc* nu! e
linhas

a po-

tano
« autori
«lo mai

Não é admissível que o ministro da
Viação sc preste ao jogo premeditado
pelo director dos Correios 110 preenchi-
mento das vagas dc segundos oífici.ics
ali existentes,

Uma dellas cabe-, por antigüidade, ao
numero uni tios terceiros officiaes. r
taxativo que esse numero um seja pro-
movido. A outra, porém, tem de scr

preenchida por merecimento, c ahi c
«pie está o escândalo, por«|-.ic« •) director
«los Correios pretende promov.-r um
seu official Jc gabinete, ou uin iereciro
official «pie com elle tem trabalhado na
elucidação do escândalo das agencias.

Qualquer deiles tem mais r.«.i menos
15 annos dc serviço, o a sua nomeação
significaria no mínimo uma preterição
dc direitos de funccionaíios dc mais
«io vinte- annos de trabalhos á reparti-

;r.i serem officiaes de ü.i-
uixiliares do director «los

oceasionae?,
. Í01.Í0S 03

uuc «is Correios
rciuiurmente.
:-. ',;««..VC5 dc I.yra

¦sta alternativa: 0:1 concorda
direcíor dos Correios, praticando
«morosa injustiça, ou diverge do

eu : ção, c «pie,

j binete nem auxiliares
¦ não concorda o | Correios cm inqu< ri

lamente concordará têm não obslaiile emp

:1c K.iria. Qualquer 1 seus esforços paia m

lades em face do funccicniein bem c

n.-iis severo cspiriio De sorte que o

uielli s rapazes con- está 11

zal-os na educação com o
i uma c

um c.tso
tiro foram insri-1 rece.
verdadeiros ba- c que

. Estados. Não ficavam I Viação

novo. !director, fazendo justiça a i.ieni a me-
Obedecendo a cs:.e ultimo critério
deve deliberar o ministro da

Inação geral do paiz mais favorável
do que a actual, porquo em vjoz
emergíamos da moratória, ao passo
que agora lia iritiita possibilidade de
estarmios nas vésperas da renovação
dc segundo fuitding.

«.Mas se mais mclidrcsa era a situa-
cão, mais prudente deveria iser a
attitude do prefeito,
exito brilhante da extraordinária ad-
ministração Passos foi simples, como
simples costumam ser todos o'.s se-

gredos da victoria. «Passos traçou
tuna fronteira intransponível entre a

pc litica c a administração. Compre-
hendendo que o prefeito «é um futi-
ccionario administrativo, cujas fun-
cções -excluem evidentemente toda c

qualquer acção partidária, 
' Passos

baniu a politicagem do governo da
cidade e a'ssim conseguiu firmar a
sua «reptitaçáo como um dos maiores
administradores do paiz.

O sr- Azevedo Sodjré, -encontrando

a Prefeitura íallida e tendo a resol-

ver «uma serie de complicados proble-
mas, que requeriam que a autoridade
do prefeito se pudesse exercer com j O p,

a -mais plena «liberdade, foi logo se

deixando levar por uma «funesta in-

clinação para a politicagem, tanto

mais estranha quanto, em toda a sua
carreira de medico e de professor, o
actual prefeito sempre vivera alheio
ao ambiente cm que se agitam os par-
tid.os e as facções.

Durante mezes, o Correio da -l/.i-
nhà. -reconhecondo as difíiculdades
muito serias com que lutava o sr.
Azevedo Sodré, «tem procurado não
lhe crear -embaraços, não hesitando
mesmo em defender os seus actos
administrativos, sempre que 05 via-
mos injustamente atacados. Mas fal-
táriamos a'os nossos devores jorna-t
listicos, se quizessemos 'fechar obsti-
iradamente os olho; ao que se vae

passando na Prefeitura. As hesita-

çõesj as duvidas, os erros mesmo,
cotmrtettktós pelo prefeito na phase
itrcial da sua administração podiam
até certo ponto ser explicados pela
inexperiência do medico transferido

para um posto de alta responsabilt-
dade governamental. Mas estão de-
corridos sc-rc mezes c o sr, Azevedo

Sodré não pôde passar a vida inteira

fazendo a aprendizagem «.le prefeito.
K infelizmente não parece que «>

governador da cidade sc esteja ap-

pioximando de boa escola. S. ex.

í-:'ü collocaiido a sua administração
sob o; auspícios dos pcores eleinen-

tos da politi.M^Bi carioca c o seu

gabinete, onde se devia agora traba:

lhar. aetivamc-.nte na procura dis

rieio; ii pagar com pontualidade os

o; erários munteipaes, está sendo

ccilvertid'-» fim um centro de intrigas,

Atatialpa de Azevedo, «111 serviço
Ministério da Agricultura.

do

iXo despacho colleclivo de hoje será
assignarfo o decrclo reformando o co-
rouel Manoel Portilho Bcntes.

 m > m » ru •

Para poder saber o que fazem os nos
«os inefíaveis "pães da pátria , ler to-
dos os dias a "A RAZÃO .

mt » m m m
. Ao 1° secretario da Câmara dos Depu-

O segredo do' tados o ministro da Marinha officiou'' 
hontem cnviando-lhc ns informações so-
licitadas pela conunissâo clc Marinha
daquella casa do Congresso. Nacional
sobre os navios dc guerra que se acham
nos diques c fora deiles,

1^ » m I m
Q publico só' poderá adquirir pertiiniarias,.... .....,!..-..  Perfumaria

O almirante Baptista Franco chegou
á delegacia do 50 districto de aittomo-
vel, aconipanhado de muitos amigos.

S._ cx. estava paülido, torcia nervosa-
mente os bigodes, limpava a testa, de
onde «um -suor constante escorria.

'Cerearam-iro alguns amigos. O de-
legado -Albuquerque Mello, que prohibi-
«ra, -termiiiantemeiite, que pessoas estra-
idias faüassem á esposa e filhas daqttel-
le official, periuittiu «pie lhe falássemos.
O almirante a principio recusou, 'De-

polis, quando a, saleta ao lado do gabi-
nete do delegado se esvasiou, resolveu
dizert

'Eu já disse o que tinha a dizer
aos seus colicgas..,

Mas, 'almirante, alguns detalhes
que jitstifiiqucin, ao -menos, o seu acto.

Detalhes? Ora, os senhores já «o-
nhecem profundamente os detalhes...
Minha mulher, sabem todos, é uma
doente. Deixou-me. Perdõe-mc a fran-"-
queza.., 'Eu sempre soffri com resi-
gnação os «seus .actos do -hysterisiiio ?
Talvez. «Mas vamos ao caso. 'Minhas
filhas pediram-me permissão «para ir ao
theatro Carlos Gomes. Acced-i, dizendo-
lhes: — Vão, mas yejítjm lá, não me
appareçani uo Phenix. Sei que ali se
representam peças «alegres c eu não
quero que voces estejam ao lado de
sua mãe, Fui, ao Carlos Gomes, não
encontrei minhas filhas c me dirigi en-
tão ao Pltemix. Ali «encontrei minhas
filhas, minha «mulher e o sujeito, O
resto,,, desculpe, Nada mais lhe sei
dizer.

Ia o almirante continuar a sua nar-
rativa, quando entrou o capitão-tencnie
Novaes,

— Almirante — disse elle — estou
ao seu lado. Sou um seu subalterno,
juas um seu admirador. Acceite as mi-'
líhas felicitações.

O a«:imrante Baptista Fralnco abraçou
conimovido o sen subordinad;o 'Esta
scena foi curta. 'Entrou em seguida o
dr. Baptista -Franco, marido de mine.
judith Ba-fnfeta Franco. Este abraçou
o irmão,

O DEPOIMENTO 1)E MME. BA-
1'TIST.v FHAXCO

Declarou chamar-se Sar.ah de Frei-
tas Borges, natural do Uio do Janeiro,
com 39 annos, divorciada, residente á
rua de S. Clemente 298. Disse que
vivia com o sr. Carlos de Araújo Silva,
com quem se havia casado em uma
egreja protestante e com o consenti-
mento dc seu antigo marido almirante
Baptista Franco, se acompanhava nos
theatros das filhas do casal divorciado;
que liontcm com essas suas filhas, e
mais o sr, Carlos de Araújo foi as-
sisítt- ao espectaculo no Phenix, mas,
ao findar o 2° acto da representação,
Carlos convidou-a com insistência paia
sc retirar do theatro, ao que ella acce-
deu, sendo ao saírem do edifício cn-
frentados pelo almirante Baptista Fran-
co que, depois clc proferir algumas pa-
lavras «pie ella dopoente não ouviu,
desfechou contra Carlos um tiro do rc-

volver que sacara do bolso; que Carlos
reagiu, recebendo então segundo tiro,
quando caiu e assim mais outros dois
o attingirani; que entre surpresa e ater-
rada foi conduzida para o interior do
theatro, nada mais assistindo; que tem
revelações a fazer ao sr. delegado ex-
plicando o procedimento e o gesto de
seu antigo marido, mas só as fará par-
ticiilarincnte c em outra oceasião.

Mine.-. Sarah nâo confirmou, por-
tanto, a aceusação, muito grave para
scr tomada a serio, de que o almirante
vivia á sua custa,

... exccllcntes condições
Nunes — L. S. Francisco 25

lêicclama fausto l«crraz :
— Só o regimen inaliiiz :
Uiieiu suas compras não fa?
Sa antiga Casa Muniz I

Pingos & Respingos

UMA ENTREVISTA COM MME.
BAPTISTA FHAXCO

•' O depoimento do mme. Baptista
Franco foiii rápido, pouco interessante.

«Mine. pronicticit, ao tcrininal-o. la-
zer revelações graves contra o marido.

Claro, pois, que antes de ouvil-a de
novo «a autoridade poWciãl, seria inter-
essaiite unia entrevista com a referida
senhora, personagem principal deste
drania.

Madaníe deixou a delegacia ás 3 ho-
ras da niMih.í. de automóvel, rumo de
scra residência, o elegante palacete da
rua S. Clemente. Toda illuminada a
casa, os creados trajando ji rigoroso
«luto, mcidame chegou acompanhada de-
amigos, das filhas c clc um dos noivos
destas.

Ao entrar, lagrimas, a créadageiii a
lamentar o crime, a relembrar a \'da
do casal, que vivia num fausto. Nada
faltava á niiiie. Baptista Franco ali. Via-
se pelo luxo quasi oriental, os salões
ornamentados a capricho, inoveis de cs-
tylo, que era uni capitalista que ali re-
sidia.

Mme. Baptista Franco saiu. de auto-
inovei, nos braços das filhas. Subiu
cambalcanie os degráos de mármore e
foi direito ao quarto. Ma sala próxima,
reporters, amigos do casal, commenla-
vam a tragédia. Mme. mudou de roupa
c saiu ao encontro da reportagem.

— Eu preciso explicar claramente os
precedentes deste crime — começou.
Meu marido • era um explorador. Ainda
hoje, pelo telephone, exigiú-me 50$ pa-
ra pagar carregadores, e que enviei por
um dos meus creados. Diariamente te-
lephonava-me exigindo dinheiro, c este
niez foineei-lhe 1 ;S5o?ooo. Tenho car-
tas delle; ali, naquella burra, compro-
vSindo a sua culpa pelo meu modo «lc vi-
da o pedindo seniiprc dinheiro-, Esplorou
o Carlos, que era o meu amante, mas
eom quem ha dois annos vivia uma
vida muito feliz, casada pcla religião

protestante. Sc errei, foi por culpa
delle que me abandonou sempre. Dc-
mais, tenho a acerescentar que meu
marido periuittiu que os meus filhos
ficassem na minha companhia. Ao cura-
dor dc orphãos escreveu elle unia carta,
cujo original possuo, dcclarando-sc o
unico culpado de minha condueta e
concordando em que meus filhos peque-
nos ficassem em minha companhia.

Mme. Baptista Franco fatiava por I

entre soluços, sendo de vez «em quando
presa dc forte coiiuiioçãó;

— Bem sei o escândalo «pie a. «Itmpreii-
sa fará cm torno de tudo isso. Quci
querem? Eu me defendera), porque não
quero passar aos olhos da sociedade!
como tinia mulher perdida.,.

Depois mostrou-nos o retraio do
nmaiilc. Trazia o mesmo uma dedica-
toria, em que se lia: ".-1' minha mu-
Ihersinha, no dia mais feliz da nossa
vida. Em 17 — 12 — 915." e um seu
com a dedicatória "Ao seu adorado ma-
ridinho Carlos, offerece no dia de sen
casamento a sua iniilhcrsiiiha Sarah.—
¦7 — I-' - 915."

Os prcseiweg ouviram «aquellas revel»
Lições deveras cnininuvidos.

E está disposta a repetir tudo
isso á policia?

Certamente; sc falo aos serthoret
c porque quero que a sociedade conhe-
ça todos os 'preceilünVcs deste crime. B
depois, devo .acerescentar que os mens
creados são testemunhas dc vista do
que digo.

E appella para 11111 deiles:
—¦ Não é verdade, llcrculano ?

Sim, minha senhora,

llcrculano Albuquerque Silva era um
dos creados de mais intima confiança
do sr. Carlos. Declarou elle que, de
facio, mais dc uma vez, levou dinheiro
ao almirante Baptista Franco, á rua
General Polydoro 11. 19-•

Mine. Baptista Franco pediu pcrmil-
são para Se recolher aos sms aposento»
.particulares. Eram 5 horas da manhã.

XO XlíCBOTHRlO,
AO AMANHECER

«Estivemos no Necrotério, por volta
das 5 horas ela manhã. Na terceira nte-
sa repousava o corpo clc Carlos Sil-
va, que era um homem de compleição
robusta, usando apenas bigode aparado
á americana. O corpo apenas tinha ves-
tido uma ccroula de linho fino, calçati-
do liorzcguins de calf amarello, com.
canos de easiinirni da «mesma, còr, A
cpielcnue deixa transparecer largas zo.
nas árroxeadas, e a phy9c«onomia do
cadáver apresenta uma expressão de
dor violenta.

Os ferimentos, a que nos referimos
cm outra parte desta noticia, são: um
110 braço direito, varando o biceps,
dois na cabeça, com grande heniorrha-

gia, e o ultimo na região cscapular es-

qnerda.
Carlos Silva lem os olhos seinl-cerrtf"

dos, c ao amanhecer de hoje. quando
ali estivemos, nã.i havia ninguém, além
dos serventes do necrotério, a velar
o cadáver.

A autópsia será feila ás o horas dá
manhã de hoje.

O ENTERItO 1>A VKT1M.\
o cadáver do capitalista Carlos 'le

Araújo será removido para a rua São
Clemente, logo depois dc autopsiado. O
corpo será depositado na capella do pa-
láceie, dc onde sairá, á tarde-, o en-

Mayonnaise de ATUM nnf
Restauram PARIS, Uniguayaiia, •M.

do > diíis, Toão Aiulrt-a,
ila sanha assassina

cs-Aiu.la lia
ciiptor victiina
i. .iie dos chaiiífcnrs, pedia-nos um pingo de

pidpaRaiida au sc-.i bello livro 7'eira Mater.
ingo vem lanle o é mn pingo — que

..iie no* olhos. Que n publico, esgotando'-.: 
edição «Ia "Terra Mate", dé á faniilia do

r.alor o proibido do seu honesto trabalho,

produeto que elle não teve tempo dc co-
11'Cl-.

*
O dr. 'Eduardo França Itcba que o Hio

c unia terra de ^mestiços que não sc sabem

governar e que por isso o Conselho «Muni-

cipal eleve ser entregue aos estrangeiros-,
Quem não le conhecer que tc com-

pre ! commenla «« Novidades; isso é rec-ia-

I me .viini-.-.'.- qualquer clia destes apparcceni
aiíiiiincios nos jornaes. dizendo que a "Lu-

«olina" faz »•«« !-rclos morenos c os mulatos
louros...

']'rnt(t-sc dii creaçao
rodo dos Menores.

Jo .'-'<

Pois vão lc: juiz) os
Não nós parece ;ircc-i<o,
Numa urra cm que os
.Vivem ião bem, sem ter

maiorc;

.,'a inlorjiúwão sohrc o habcds-corpiu

querido pela cartomante mme. Olympia, diz
1 sr. Aurelino Leal :

'•A lei não conhece, ames proiiibc- a pro-
iissão de' cartomante."

Lá iís.i c que não ! Sc a lei não cor.nc-
cc e proltibc. íaz muito mal nisso.

Mas a verdade é que conhece : talvez não
ligue o no'.ne á jiCíSoa, como íí senhora da
intcdotl, mus conhece.

O ministro da Guerra annullou o Cou-
curso ultimamente realizado em diver-
sas regiões militares para o posto dc
intendentes do Exercito.

Solicitou-lhe essa medida o general
Btnío Ribeiro, que alienou irrcguhri-
dades verificadas tio referido concurso.
Ao que sc sabe, houve ua intercorren-
cia dessa prova, por que passaram 201
inferiores, o que na gyria acadêmica
se denomina c-o/o.

Mas a verdade é que chegou a haver
classificação dc candidatos, cujas pro-
vas foram excellehtes, e que, não lendo
colado, déinonstraram a aptidão reque-
rida para serem nomeados officiaes in-
tendentes.

Ficou, assim, perfeitamenic eviden-
ciado, de um lado, «pie enlre os sar-
gentes ha pessoal competente, e de ou-
tro, que as nullielaelcs do corpo de
inferiores do Exercito, mancomiíutna-
das com as mesas pouco escrupulósas
nomeadas para exame pelas aulorida-
des superiores da Guerra, se- encarre-
garam de entravar a boa marcha de
uma importante determinação attinentc
aos serviços de intendencia.

Nessas circumstancias, a providencia
tomada pelo general Caetano de Faria,
por solicitação do cheio «lo sslado-
maior, não cs:ã completa. As coiiimis-
soes t'.:a.m..ador.is que pcrmÍJtir...n ;•>*
irregularidades de que sc trata d-..i.'.ui
ser responsabilizadas.

O modo como sc resolveu ??;e caso.
para prejuizo dos candidatos conipclen-
;es e capazes, dá margem a novos abu-
sos e a novas irregularidades, capicita-
das os que não estão ,i;v.-.a;iJ.>3 ne

que, com o simples muclio «'e coinmi;-
soes protectoras, poderão forçar uma
situação que ilies r.n c-o:np--tc

Virf.o assim novos comunas e novas
annullaçôes. E' uni . : ;;.o vicisjo. ipi;

| s-_ não pide .idmittir

gongorisiuo financeiro e econômico, para
auscultar e seniir-as verdadeiras neces-
sidades (ias classes conservadoras c do
paiz. Assim tem sido a sua norma na
commissão de Finanças.

Ainda hontem, quando esta reuniu
mais uma vez em estudos dos orça-
mentos dc 1917, foi s, cx. quem deu
a nota do dia, depois de uma inútil
discussão sobre o art. 142 do Reg.,
propondo numa emenda ao orçamento
do Ministério da Agricultura, o receii-
sc-amento geral da Republica, por accor-
do entre o governo da União e o dos
Estados. Em quatro palavras, simples
e coneÍs'is, s. cx. justificou a emenda.
E esta se nos mostrou como a unica
formula capaz de resolver n problema
sem' sacrifícios e- com efficiencia. Ahf
se marca o recenseamenlo geral para
1920 quando ha tempo clc um trabalho
meihodico e satisfatório, resultante do
esforço communi da União e dos Es-
tados no semielo de apurarem ns cifras
exactas da população nacional e estran-
gciia da Republica. Essa estatística
será a grande commemoração do cente-
nr.rio da Independência.

Depois de- uni século de vida livre,
espantará que não possamos dar ao
mundo o numero de quantos somos, 1
não lhe podendo dizer «pie constituímos
unia sociedade policiada c organizada,
digna do destino dos povos cultos, Até
hoje as nossas tentativas de recensea-
mento constiluiram sempre nevos avan-

ços de anarchia cm nosso regimen
burocrático. Acabaram como começa-
ram, cm cómidellas de appetite nos di-

Districto Federal, José Augusto de
Souza, os vendniiM.tos dc setembro ul-
limo a que seu marido fez jú*.

CAMISAS—O que lia de melbor e clegan*
tc—Cosa Mancbcstcr — Gonçalves Di-is 5.

O ministro «lo Interior nomeou, liou-
tem José Cunha nomes para. exercei
o lugar de 3" official «la Casa de «De-
tenção, durante n impedimento -I" eiie
ctivo. Rosaldo dc Azevedo Rangel, «pie
sc encontra licenciado.

mt . 1 > mm
Para ter uma opinião s«-gura_ solm-.

todos os assumptos cm «liscnssão que
sejam dc interesse geral, ler todas aí
manhãs a "A RAZÃO".

 tm « tm t m
O sr. Pandiá Calogeras remetteu ao

ministro da Viação copia «lo officio do
chefe da commissão de linhas lelegra-
phicas dc Matto-Grosso ao Amazonas,
solicitando isenção do imposto para as
diárias percebidas pelo pessoal cinpre-
gado nos serviços «Ia cominissfio e dc-
claraiielo-llie qüe, sc de facto, essas
diárias são pagas como despesas extra-
ordinárias, sonre- cilas não deve incidir
o imposto.

Hotei Giobo ^,Kt4;tír,.-
o seu numero de quartos. Diária (í$ e ;S,
Quarlos 3$ c .|$ooü.

A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou de 1 do corrente até boir.em
n quantia de 2.29^:417$4S3-

Em e_ual período do aimò passado
,-i renda importou cm 2.235 :Si5$Q8i).

VILLARINHO Alfaiate,. Ouvidor, 130- Sob.
Recebeu novo <nriiniento. ^

Para saber o que oceorre pelo iniiud.»
c poder precisar com segurança a posi-
ção «los c>
RAZÃO".

em guerra, ler a ".V

*^'}^<SE-»-^í-»

BTREtOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
I.vireu de Anos e Officios.

nlieiros públicos e na impressão dos
mappãs que "ão se encheram. «BRANDÃO Av ^l™

O sr. João I-yra teve uma optima |  ,a, rs. -,
lembrança. Que desta vez, pelo tra-
balho systemado da União dos Estados
c dos Municipios, sem organização
burocrática; mas pela collaboração mutua
das próprias repartições organizadas, | «« sr.
appareça 11:11 recenscamento — receri-
sei.nu-mo. feito a serio.

Xão nos espantem ;«? despesas, que.
apeza"r dc íu-ce^saria?, serão müiimas,

O presidente do Tribunal d« Comas
| ordenou hontem registro a varias con-
i ias de fornecimentos, na importância

de 2oo:6oo$ooo, approxiiiiadam.ente.

O
hoje

.-! Monarchia tem
halnarUs no itttcrioi
ptilmcntc entre

princi-1

O senador João l.yra tem-se recom-
uic-iidado no nos.su apreço pelo espirito

pratico c pela operosidade dc- que

BEKmAI.AS — Elegantes c resistentes
Casa Manchester — Gonçalves Dias

O.
an

o

Co:ia t
Kun.a

(.Dj uai j
üita é "sincero.

1 sem l'ase, á tôa *
-abida que u OtrG

dispc:.i.i a coroa.

\ Cyrniio & C,

proeas diárias no Senado.
s'.-.z dcclamações na tribuna,

orador, mas trabalha

dá
S. ex. não
não é mes-
com alma.

O sr. Calogeras concedeu isenção^ de
direitos aduaneiros para 2.000 harrieas
de cimento, importadas pelos ministe-
rios da Guerra e da Viação.

, mo
j E trabalha sinceramente, tratando
1 ucsEOs interesses mais positivos. E' ir". ;

homem que desaprendeu na sua

i de commercio a

ROUPAS braiacas — Sortimento sem cgual
dos I — Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O linistro da Fazenda mandou pa-
gar a d. Pura nrirtiellas de Souza, viuva

frivolidade do nosso I j0 _,» eseripturario da Rscebcdoria do
vida

.im

r.-in-.l-á Calogeras subinelleru.
assignatura «lo presidente d.i.

Republica, entre outros, os «lecretos
cassando a autorização conceiü la ás
sociedades de seg-.i-os "Triumplio do
Mio Preto". Minas, o "Dotal Paraense
com sede em lidem do Paro. para fun-,
ccionarem na Republica, e -nn outro
abrindo ao Ministério da Fazenda o
credito, na importância de 3:500500o,
para pagamento do prêmio a <|ue tem
direito A. C. Pereira íc C, pela con-
strucção do 1 é'..'oeal!o,.¦ nacional Ne-
riM,°- __*

Esteve boiiteai no Ministério da Fa-
zi-iula. eiii demorada conferência c m
o sr. Pandiá Calogeras o úr. Inglez du
Fouza, '«re:i::'ie-.!«.e i" ransellio adíninist
tiãiivo ila Caixa Econômica.
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DES. PAULO
UM INTERVENTOR

DUE NADA CONSEGUE

cito

S. Paulo, 27 de novembro, — Aquel-
le caso politieo de Taquaritinga é po-
tsitivainciite uma "encrenca , que vae
-laudo o que fazer á commissão dire-
ctpra do Partido Republicano. Como se
.mostrassem irreconclliaveis as duas
Ifacções políticas que ali se degladiam,
lahbrmalizando de modo ameaçador a
•vida do município, os chefes do Par-
lido Republicano tomaram a delibera-

tle nomear um interventor. Como
nossos casos politicos, quer nos Es-

lados, quer nos municípios, são sempre
imprevistos -e muito complicados, não
i ile admirar que lambem se improvi-
sctii o-.i inventem novas -praxes. Cá te-
anos, em S. 'Paulo, os interventores nm-
aiicipaes. '

O t|tte parece, porem, e que os micr
'.¦altares, ou não são admittidos pelos 11-
tigantes políticos, como etn Campinas,
quando a commissão direciora quiz sal-
var o prestigio dos Lobos, ou são mal
siiecçdidos, como acaba de acontecer
icom o interventor mandado a Taqua-
ritinro. A commissão foi conferida ao' ' Penteado.deputado José Roberto Leite Penteado.
Confiava-sc .muito na acção desse inter-
fcnlor. Infelizmente, .porém, ou porque
n sua lógica persuasiva não foi com-
jirêhciidida, ou porque seja irremedia-
vel a rivalidade existente entre os dois
grupos cm luta, o certo é que o depu-
tado José 'Roberto voltou como foi. Os
jpòlilicos de Taquaritinga se mostraram
it-i-eiliictiveis. Julgam-se 05 dois grupos,
respectivamente, com a maioria eleito-
irai e cnm direito ás .posições. Ao che-
«ar a S. Paulo, o deputado José Ro-
berto foi logo interpellatlo, a respeito
tio resultado da sua missão.

-ri Qual, aquillo é um ctiiií.r bclli!
— Não se convencem, os homens?
T-Ku, pelo menos, não os convenci.

ilJni cnpataz até mc disse, a rir, com
aquelle modo desabalado de rir na roça:
"Ora. doutor, o tempo é mesmo de
Iguérra... U senhor não vê, nos jor-
aiaes, que a Europa está -ardendo?" |

ís politicos de Taquaritinga, pelo,
peito, lambem querem pegar fogo. O,
«•xeniplo 6 contagioso como as epide-'pias, 

Que fará agora a comniissão di-,
rt-etora? Nomenrá outro interventor/A
11',' o quc se não sabe, á hora cm que j
esta nota é expedida... S. Paulo, que
oiunca foi tini caso estadual, está as
voltas com encrencados casos niuinci-
"'acs' , 

r.Chega a ser irrisório! — C. I
I.oiiUna, 27. (Do correspondente). —

iPoiiiposamcntef el'fectuou-se hontem, no
Gyninasiò S. Joaquim, estabelecimento
que, pela sua importância, não só honra
estli -cidade, como todo o paiz, a
do encerramento do 'anuo
stuntc de uni progrannua caprichosa-
cliente confeccionado.

Desaíio entre constitucionalistas
' 

que se estendem .
O projecto de rciforma' do Acre to-

mon toda a sessão de hontem.'".
Presidência do sr.- Urbano dos San-

tos, secretariado pelos srs. Pedro Bor-
ges e José iMetello.

Depois de lida e approvada a acta
dos trabalhos anteriores, passou-se á
ordem do dia, que constou de ofíicios
dc secretaria da Câmara, remettendo
proposições ainda sujeitas ao voto do
Senado, c de parcecres das,commissões,
já conhecidos.

Não houve oradores na hora do expe-
diente.

Ilintrava em primeiro logar na ordem
do dia o projecto do sr. Francisco Sá
sobre a reorganização politica e admi-
liistrtitiva do Território do Acre, cotn

! o substitutivo da commissão de Legisla-
ção^ e Justiça;

I Sobre elle falou durante duas lioras
I c vinte minutos o sr. Arthur Lemos,
I da commissão de Justiça, elogiando o
| sr. Francisco Sá, encarecendo a neces-1 sidade da reforma do Acre c defendeu-
1 do o trabalho ile que íoi relator.

O discurso de s. ex. mostrou gran-
dc erudição dos còhsütuciòiíalistas ame-

| ricanos, em cuja sciencia parecia des-
I afiar o sr. Lopes Gonçalves.

Sentando-se o senador paraense, o
i sr. Lopes Gonçalves foi á tribuna para' acceitar o des-afio.

Mas já era tarde es. ex. requereu
o adiamento da discussão.

Como não houvesse numero legal pa-
I ra votar o seu requerimento, s. ex.
¦não pode ser attendido; c assim, per-

inancceu na tribuna, sabe Deus por que
tempo...

S. ex. procuiou mostrar que era
absurdo o -teto do Congresso sobre 11111
território nue está sub judice, como o
do Acre, disputado em juizo pelo Ama-
zonas.

Debateu o projecto e o substitutivo
1105 seus pontos principaes .apontando-
lltcs chamadas incongruências* como a
de darem ao território representação,
na Câmara, quando a proliibem 110 be-
nado.

Citou a propósito todos os constitu-
cionalistas americanos.

Quando s. ex. terminou o seu dis-
curso, não havia quasi ninguém 110 re-
cinto. ,

A discussão, porém, ficou encerrada.
- g, Jjgu,,,, ——-

Sobre o material para a Marinha"!™DE MINAS
UM BRILHANTE PARECER DO SR. OCTAVIO

MANGABEIRA
Na reunião de hontem da comniissão ao novo dreadxpuglit e aos monitores,

dc Finanças dia Câmara, o sr. Octavio de que acabamos P^^W";, TT
.Mangaboina leu o seguinte parecer, que : o governo jogrou 

rehaver, depois d ja
foi assignado pelos seus pares: ter sfdo dispendida, em cons.riicçoes

•',F.u itieí sanem, que lemos sob ai' para a esquadra uma spmma, por cer-
vistas pede o governo autorização ao, to. elevadíssima, que passou ..muito .de
Congresso pa?a'.-i abertura de lím cre- I 2 criiKiõçs esterlinos o que m.er..d,zef
ditio de i.joi:7S7$oi3, ouro, destinado | que cxci-deria as crtras ae 3
--1 attender a pagamentos, a que o Mi

que

mor

nistórro da Marinha se acha compro-
mettitlo, por effeito- de cnconimendas
lie material ira Europa.

Quando fizemos o estudo do projecto
de orçamento da despesa daquelle mi-
«isterio, para o exercício próximo tutu-
ro, tivemos opportunidadc de esboçar,
nas suas linhas geraes, o caso, por
mais de um motivo, interessante, da
nossa administração, que aproveitamos
o ensejo do exame deste credito, para , _.
l_e\*'daiiieMe detalhar, propoiido-lhc, em _ev0[_ constar da escripta do Ueparta-
consequeiicia, a solução, que se nos ment0 d;l Fazenda, por onde o caso
apgiaia compatível com as convenien- ccrreu, Vale, e ha de valer este «piso-
õi-is da Marinha, com a situação do,! aÍ0| na 'historia dos nossos .dias, como
Thcóóuro, e, om sumiria, com os. olvi; , um ^os nUiitos attestaUos frisantcs <la
tres db bom senso, que deve presidir a desorganização a que chegáramos, 110
direeção dos públicos negócios. que COnecriie a administração, e, mais

milhõe.
s* a ella addicionassemos o que se gas-
tãria até o 'fim da execução dos con-
tratos, o recebimento dos navios, o seu
transporte para as nossas águas. Do
•destino, que teve este dinheiro, -não
sabe o Ministério da Marinha; senão

:lclle arma parte, aliás minto peque-
se utilizou ao serviço. de eucom-

ndas do próprio ministério, anterior-
mente contratadas. A applicação, .que
lhe attribuiu o governo, attetulendo, ao
que parece, a cunuiroiiiissos externos,

A-ffirmáramOs, netão, . que _. . - ,1 partu..
unia quadra, na administração naval. fi.lilllç;iS publica

" houve
i naval,
intendas

rticularmente, 110 que diz com a das

Contrato de i'3 dc março

iubmaTinoa
Flori-10

de sei nl-

-Míiwwwíníwx-nn-ííw»;:-»::*»*»:-»--»»*»

lí VXV.A A PRIMEIRA COM- «
PARA 8}'• MIXHAO ROUPAS*.'

fcsia MILMNOS, SOHnMKJ.ro

lectivo. con-, H COMI'I.KTO E VARIADO iin «

a ; y
?'-

A's 2 horas da tarde teve. inicio
sessão solenne, na qual foi feita a c
"ação de gráo de bacharel em scienms
e letras aos sls. Alberto Lavenúre \\an-
dcrley 'Santos, Alpheti da Silverra e
Silva, Antônio Mario Câmara Leal, An-
totiio Palma Guimarães, Custodio Duar-
1e Lanna, Francisco Pinto Madureira,
ilosé Guillierine de Quadros Pacheco e
J.ttfayette Homem de Mello.

•Após a collação de grão, seguiram 03
discursos do orador da turma, Alpheti
da Silveira e Silva e do paranymplio,
,lr. Pio Ottoni, cujas palavras nrreba-
laram a intenção da enorme e ' chie
assistência, que tomava todo o vasto
alpendre artisticamente cngalnnado da-
(jtu-Kti modelar casa dc instrucçãn.

iljstabèlecimento dirigido pnr padres,
safesianos, lendo á frente o espirito lu-
cttlo e intelligente do padre Luiz Mar-1
c-lghgliá, o Gymnasio S. Joaquim ha j
«imito vem concorrendo para a impor- j
«alicia local, sempre dc viseira erguida ,
e iiiarchniido para a frente, máo grado |'eni sua brilhante rota ás vezes antepor-,
se algumas intempéries, como, pnr exem. |
[ilo, a reforma Jiivadavia, que, preju- j
dieâudo-o uni tanto, não conseguiu to-1
«iavia abalar a sua fama de modelo,

Dado o esforço do director desta casa
de instrucção, o Conselho 'Superior de
rLnsitio concedeu-lhe banca examinado-
ra, o que foi 11:11:1 conquista valiosa,
•cujos proventos já têm sido patentea-
dos etn meio de régòsijo extremo.

A banea examinadora que serviu nos
-iiUinios exahies compoz-se dos drs. Mo-
rales de los Rins Filho, Eucly.dcs 'Bra-
na. Hetíor Velaseo, Jorge da Rocha, e
.Silva, Eliiihno Gomes Clirdim, Mclcliior
Carneiro de Mendonça, José Aristides
(Monteiro. Mario Velaseo, Abel de Na-
y.arelh da Gama, Evewrdo tlackhenser,
\estor dc Almeida, Henrique de To-
ledo üodsworth Filho, professores Ac-
caeio Ferreira, Octavio Lopes de Cas-
1:0 e Galvão Ccsar.

——ttUlmSí

— Onjii ennsn
6 deficiência e
couiliçiiu mino-
su do sunsiie,
se iiTió cuidamos

A T01E EiFFEL
07, OUVIDOR. 98
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A fallencia da Botafogo
Teve desusada concorrcnc'-!! e reves-

•tin-sc mesmo do ceria- solemnidáde a
audiência d'o Ji.tzo da Segunda Vara
Civi-1, realizada ante-hoiitint: é que, tua
óncsiiia, foi processada a acção simuiui-
ria intentada, pelo dr. Tnssara, cora o
fim db annuHar a hypotheoa com que
¦a Companhia Botafogo abonou o seu
empréstimo por dobentures, 11a impor-
tancia tle seis mil contos ide réis.

Grande numero de advogados, repre-
sentando debehturistas, compareceu á
audiência, levando suas defesas por es-
cripta. Levantada pelo autor a prelimi-
nar de que só deviam ser attendidos
03 credores que provassem, incontinen-
ti, a sua qualidade, cxliibindo os seus
títulos creditorios, o M. M. juiz jul-
gou-a 'procedente, pelo que fò-iam jul-
gadas ipartes illegüimas vários credo-
res, entre os quaes o Banco do Brasil.

(Esteve laií-iiiado o debate entre as
partes 'litigantes, sendo de notar que
entre os drs. Lcvi Carneiro. Raul Ma-
chatlo •H-ittencour.v, Nelson .Rangel e o
aty.or, dr. Nunes Tnssara, a discussão
foi elevada e brifhante.

Findos os debates, subiram os autos
á conclusão Idio M. M. juiz, pa-ra sen-
teiiça final.
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00 Sul, .|o:oòo$,
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NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa. cS — (A. A.) — Por acto d

I hontem foram nomeados seis militares
! para praticantes da Escola de Aviação
I N-iticioiial.
I Os jornaes elogiam os bons resulta-

lábios (lcscornilos v falta j dos que tem dado a referida institui-' 
ção, da qual já tèm saido vários of fi-
ciaes e particulares aptos paia o eerv.i-
ço ávialorio nacional.

—a_H"Ca-<g» **t* \\mm%Ímm*mwm.

ji tempo, rçsuUnrú 11111 muito serio
«lecllnio que poderá toniur-sc fu-
lnl. E' cnriicierizn.ln peln pnllidez
«lo rosto
ilf lirillio nos olhos.

A respiração (oriui-se diffieiil-
tosa jijiós o menor esforço. Um
.'xcollenle iiieOiuiimcato encontrii•yteiieiue ,.e«... ...ei... uni-....,-.- (|„- I-..-----Il _ Cigarros po-i-a 110 liso das Pílulas RossuliiH do, A_lj LUUlüIlLU
Dr. AVilliiinis, o Grimdo Tônico! . 

'•» pulnrcs dc fumo

jiiirn e Sangue o Nervos.
---¦-laiCHt^-afa m* pnm

Novo, para
des — LOPES

Diplomacia
reis.y_ com vaaosos

& c.

lio-
of-

Xo Reslaurant Assyrio realiza-sc
jc, ás 8 horas da noile, o banquei,
ícrécido ao dr. Sylvio Romerò Filho
ipor seus collegas do minjateriq das Re-
ídçücs Exteriores e -por seus amigos dos
corrais diplomático e consular.

Presídii-á o banquete o dr. Sou/a
Dantas, stib-sooretarin de Estado.

Haverá tão somente dois discursos
*--¦ o do miiii.slrn ]jttiz Giú nutra cs offo-
irecendo , a justa liomcnagcin ao dr.
Sylvio Rontóro, e o deste agradecendo.

No banquete tomarão parle apenas
íuiicctoiiarios do Ministério das Rela-
ções Exteriores e membros dos corpos
diplomático e consular presentemente
«esta capital.
—¦¦ ¦•—»«t¦»«ga tira» " ¦—¦¦-

rOl.lTIt.V DO DISTIIUTO

Uma circular modelo
D.unos. a titulo de curiosidade, uma

•íl.is'circulnrcs diríaWas aos íileitorcs do
'Districto Federa!, por nm do? cândida-
Itos que pleileam 11111 logar na renova-
Vão do Conselho Municipal.

li' um documento qtie merece ser re-
ipíslratloi"Prezado amigo sr. X... —«Pleitcan-
V.o uma cadeira í.a rcnovaçrio do Con-
selho Municipal, nas próximas ciei-
ções tio Abril, por parle do Operariado
des.a capíial cm cujo seio mc honro
de fazer parte ha cerca do .|u annos.
venho pedir o valioso auxilio do amigo
afim de qtie possa-mos desfraldar ti
victoria da classe e ter assim um de-

Gymnasio de S. Bento
Exames para hoje:•Provas escriptas, as ii hora1:, i" nn-

no. i" turma: desenho; 1" latuio,
turma: arithmetica.

A' 1 lioras. 1" annn, 1' e ;' turma!:
portngue;*.

'Provas oraes. ás 10 horas: ciir^n pre-
liminar, 1" e 2" classes, continuação);
.-," anno, chorographiii: letras A .1 1'.
3". historia universal. Iclras K u /.
4", historia natural: todos; 2°, francez:
letras A a Ci.

A' 1 hora: .1°, portugúez: todos: 3".
latim: letras F a Z; 2", portuguos: lc-
trás A a C; 2". inglez t letras j a M.

rtii>» tf n-
Beber. . . (odos bebem, inns só

bebe bem iiueni bebe
OASOATINHA

Federação Hespanhola
hoje. ás 8 1 ir horas da

colônia hespanhola, j
. Realiza:SC
noite, a reunião da
ua Sociedade Hespanhola de Bcneíiccn- I
ei.i. ti rua tl.i Constituição 11. 38, pura
approvar os estatutos e eleger a dire-
tioria da secção que se está organizai.-

I do nesta capital.
A comniissão organizadora faz, por

I nosso intermédio, um appcllo a todos
os liespanhoes para que >nSo deixem de

| compare

VlST.V-SItl ""EM!

110 nn moilti por
limigiinyaiiti 1-15

-ES»

Compre mn ter-
15$ ou 50$. R.

CASA PAUIS;

Instrucção Publica
tfeníür dos nossos direitos na represei.-
tação deste Districto.

Confiando na benemerencia do bom
tüiiii^o e todo vos-ío esforço desde já"imito agradece o — Sempre ás Ordens,
cte. "
**- ¦- ^A *> O-O-»-

AS MISSAS DE HOJE
Hoje •unile

Gont
de S
líenl

egreja
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S. Frnn
Jo.laquihi

co

tcl,
1'auia.

Julio
l

¦ llt-aga. ás S
Joaquim.

Moure, ás o
de .Paula,

tle Ara ripe M.u
iras, cm ri. Fi

?. por .

horas.

horas,

edo Pit
ill-J,-co

dc
lora 11 ti pe!

V,-'
X. .¦5. uo

:ia

Coronel Januário Pinto de 'Freitas
üs ri ij* hpivis, na e^rej;! da Miseri
íor.día.

.lo-,- França da Graça, ti
piatriz do Knre.iho Novo.

Emilia l.cíévrc Carrazcdo, ás 9 ho
rr.s. na egreja dc X. S. de Lournca.,

Antônio Alves Kríistl,
S. Francisco dc Paula;

Tose Teixeira de Magi

Pelo direclor geral foram assiijnados
hontem os seguintes actos:

'"Designando: Ulisalteth Gonçalves da
Silva, ,1", parti •'' 1" feminina do 9°
districto: Alice Janot Martins, 2*. para
a f>" niixta do i": Thainár Célia de
Souza. 2*. rara a io» mixt.i do e":
Jiiüa Carolina de Campos, 3", para a
i" feminina do 6": Ainanda Monlencgro
Maciel, 3a, para a 1-2" niixta do i";
"Mariettade Vasconcellós Dama.so, t»,
para a e* mixtr, do S"; Maria Navarro
de Andrade, e*. para a 3" mixta do 1",
c dispensando do logar de substitutas
de adjuntas licenciadas as sras. Sylvia

cn, 1 Caltlas. Albettiii.il de Oliveira, Augusta
l Rosa e Alzira Ribeiro Paranhos da

„n.! Silva.',,!  Pelo mesmo director foram des-
pachados os seguintes requerimentos:

I Carlos Silva — Compareça á Directo-' 
ria de Hygiene e Ass:stencia Publica

i afim dc ser in**pceeionr*do.
I llr. Antônio dos Síijhlos . e outros —
1 lista direetoria não pôde dispor de ne-
i nhum mobiliário escolar neste momento.

'Maria José I.cão de -Moura — Dadas
Je conservação, deferido.

as D
P.orn-

anttas

fas
»o-

na capei X.

as 9 horas, em '

j
Ihãís, ns o ho- í
do Boinsiiecès-

HSCOIiA DK VITHlíIXARIA
KX.rRClTO

'íiiiiiitiítia Zdachado de Carvalho, és
} horas, nu capella da Fabrica lirasil
ítidiisiria!.

Arthur Golizaga Borges, as 9 'loras.
Sa tsreja de Sant"Anna.

Mme; Zirina, 4» 10 «noras, oa Cande-
Jiria.

j llculi'/.n-sc liojc o exame oral de
anatomia descripttvn

Terá K*írar liojc, 20, ús u horr.5, o
] exame, oral de anatomia desc.riptiva e' physiOiògieí, para c-s áhininos inscríptos
i na Ia turma.
I ..Vlia-se aberta a matrioula para o
! C',tr.»n da Escola, devendo os cândida-
j ios apresentarem os seus Tcqueriinca-
| tos rns" titidoa do» necessário» do-

em 'pie tv.fectivainentc as eucom
de material no estrangeiro, para a nos-
sa Maifiitlia de guerra, tomaram pro-
porções cujos excessos não sao passi-
veis de duvida." Os faetos corrobo-
ram a affirmntivã. Diz o sr. ministro *••

da Marinha, já no seu relatório deste I *" '

nníio, já nas n-jforniações que ora nos
presta; nuc, assumindo o exercicio da
ivasta, em rju-o o conservou a confiança |
do actrt.l prcsiilcnte da Republica, con- ]
stieuiu evitar que se üWnMtósté grande i
111i111e.ro d'e taes encomendas, cujos res- ¦

peelivos processos encontrou encatiu- |
n-hados, mas ainda não concluídos, em ,
soniuia considerável. Pareceu-nos op-1
portitno pedir ao ministério n relação i
das •cncciiiiihcitdiis t|ue, .por esui forma,
dcfxa-raiii de ter andamento; c o quc o
mnnisterio 1103 declara, eom a força cia
.palitiTa ¦ofiicitil. é (pie "foram cancel-
Ir.-tfe", em virtude de telegramma do
inirjsíro, de i^ de dezenibro Ae iojj,
¦as seguintes cnconmiendas, que, unia
por uma, cnimisra e quc moinam, som-
madtas, a um total de libras 650.0,14:

'Caldeira -e turbina " Ribdro da Cos-
lá'" (construecão desses inventos); li-
brns .|.214-00-00 s. kl. ;

Material electrieo c niacliira-s para .0
Direntori-a de Machinas c Elcctriciilade
do Kio de Jiinif.ro, 1.409-11000:

Tubos e. canalização dc incetwko toara
navios, typo "Minas Geraes", libras
pp.-ob-oo;

lOariiichós de -pólvora C. S. P-',
topillias, cali-braidores, machinas dc
x.it projeclis para a Direetoria do
ii-..-imc--.v'.o, 7.472-00-00;

Material destinado .ao Gabinete clc
Physica c Eloctil cidade da Iíscoh Na-
vai (iMita parte tio material que estava
nara ser encChimendadQ a Siemens,
Hai-le c Marconi), 760-00-00;

Munições para morteiros dc R7 nil-m.
tias canhoneiras da Flotilha do Amazo-
nas, 802-00-00;,

Kqiii.panicnl'0 dc escaphandristas, li -
liras i'60-oO-óo; . ,

Duas lnnclias para a Direetoria ao
Ariratueiito, 420-18-04;

Duas agulhas gyroscopicas An -
cbiTlz". 2.030-00-00;

Munições liara tubos "Morros" para
os " Ueflc-ction Teacbers", -.'.17-00-00;

•Dois torpedos "Schnéfder" para ex-
periençias, carga c transporte, libras
2.000-00*00;

•Cincoenta torpedos " Whili-head" de
íS, para os destroyers, typo "Pará',

Mem, idem, 62.000-00-co;
Oito secções lie iu«ingole.s de borra-

cha para o rebocador "Laüriiido Pit;
ta", i.ooo-co-oo;

Apparelhos c ferramentas ¦parci a Di-
rectoria de Machinas e Electricidade
do Ars_icü de Marinha do Rio dc Ja-
iiíVto, 4 ,ooc>-oo-oo „ .

Macliiiias-ferraiueiilc; para as ofnei-
lieis de coiisttfticçfio nava! do Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro (aviso j ch
11, 300 de 21 de feveriero tle 1013), j10.000-00-00; j

Seis .apparelhos "Defleetion rea-1
c.hers", para a Direetoria tío' Arma-
mento, ,100-00-00;

Dim.e-fluetiraii.t.0 para os íií.initcres, j
typo " Madeini", inclusive transporte, 1
seguro e loralização 110 Ladar.o, libras 1
200.000 r'O-00; l

llnsuillaijáo de telcgrapliia sem fio-
110 "Kio de Janeiro". 5.623-00-00.;.^

MoJtíieaçãio nos holopl|Otcs do " Rio
do Janeiro", .1.370-00-00;

For11ec.i1u.en10 de toldos duplos,
idem, 1,100-00-00 .

Maeliintis-ferr.tnifiitas para ns offict-
nas de construecão naval do Arsenal
tle Marinha do Rio de Janeiro (aviso
11. 372. de 5 I.U março de 191.1), libras
12.01:0 00-00: •

Modificação dvis apparelhos de dis-
paro dos torpedos do "Kio dc .lanei-
ro ". 48-0000;

Firc-contròl loca1, idrin. i.goS-qo-po;
Ptirisctopio pura as torres, idem, li

liras 735-00-00;
Collocação de tberinonii-tros para

i observação á distancia idem. 600 11-00;
| [lanços P'.trti ajustadores de alças das

, torres, illem, 175-00-00:
j iliiL_ilÍatçfio de motores de íxplosao
! itas lanchai, do "Rio Ae Janeiro", li-

liras ot-i-no 00;
üma .ain-lia para o conimandantc,

1 Idem 446-00-00;
lUtn Mrpedo " Whitohcad ".

pa-a experiência dos 'tubos do
i l.iueiro", 1.150-00-00;
I 

' 
Munições dc guerra paira o

: Janeiro 
", aoi.opi 14-02:

lnstalteção de telegraphia sem
! nos Ires monitores, typo "Madeira",

3.b64-oo-coi
Munições de guerra para os 3 moni-

I t-0-rcs, ay.íSâo-^-oG:
Sonimanlto libras. 650.034-00-00 s. d.
I.iviátuo-noí, assini, cm boa hora, te

uma responsabilidade mn ithporfancia
ile 650.034 libras, ó qual sc juntaria
iccr.tamcntc o quc depois, além delia,
se havia tle empregar, cotn as chama-
das "despesas geraes", inclusive á tle
transporte do mal criai para o Brasil.
Por outro lado. c ao que também nos
informa a Secretaria de Estado a que
nos referimos, é digno de ser assigna-
lado o que passamos a expor.

Contratara o governo da União, con-1
formo autorização legislativa, que sc,
OTçndia ao desenvolvimento do pro-
graiiuua naval da 'Republica, a Monstro-1
cção de 11111 novo encouraçadO — o A'io
de Janeiro — e Me tres monitores — o
.Madeira, o Soliinões e o.Javary. Con-
si'derandói entretanto, a" administração
t!a Marinha, quando quasi se adiavam
concluídos os trabalhos dc taes cou-
stittcções. que o plano do terceiro cr.-
erttraçado não corresponda plenamente
nos interesses ou ás necessidaUes do
•t''.udi'do programina .naval, e que, as-
sim tambení, os monitores, por dif.fc-
rentes razões, entre as quaes, sobretu-
do, a do caindo, não se revelavam mui-
tc próprios nos serviços, a que se des-
finavam, da ílotilha do rio 'Paragtiay.
•• - promoveu os ajustes, ou os accor-
dos, dc dezembro de mi.l c de setem-
'.¦ro de 1014. aquelle com a casa Ar-
mstrong, este com a firma Vickers, e
que se resumiram 110 seguinte: amiga-
vclmente recusados, por motivos tle or-
dem teclinica, no ovimeiro accordo. o
ençouràçailo, e os ires monitores no
segundo, os iònstrtictores reembolsa-
riíiii, como de facto reembolsaram, o
governo, do que até então já frnha
gü.tto, na obser.vancia dos respectivos
contratos; ao nasso que o governo, nor
seu turno, transferiria aos mesmos con-
stfuctòres a po^sc dos navio?, aos
quaes dariam o deítino
tiileníléssem, como ha verdade fizeram,
por, iaso que trataram dc ultimar-íhes
,1 construecão ou o prenaro, e. logo
após. os venderam — Asmstroug, o en-
couraçado, á Turoitia, e Viclters. á In-
glaterra, os monitores. Recomeçar-
sc-iám, cm seguida, sob as linhas dc
um outro projecto. nas officinas Arras-
trong, as obras Ae construecão do novo
drçadnouglit brasileiro. Voto. porém, a
guerra. Os contratantes. . ainda por
ttccorUo, combinaram o adiamento, por
tempo indeterminado, do inicio da exe-
cução de suas obrigações contràtuabs.
Não fora esta circumstantia, e estaria-
mos açora, .necessariamente, a pagar r.s
prestações devidas no contrato do ter-
cciro cncotirç_.1o do procramma.

Mas. aqui . tcrr.os. portanto, se,
tuna pa,rt?, fica demonstrado que
evitaram encomnicndas de material,
estrangeiro, na quantia, como vimos

r outrn parte se aptiri
dos accordos referentes

vam
dos.

I "*,
1 fo!

veria
pios, o

¦Sem embargo, todavia, das eiicom-
mondas que se cancelaram, conforme
de-critiiináinos, ou das que, tpor accor-
do amigável, Ueixarain de eer ecmchii-
dr=, nas condições que vimos de expli-

— contratos houve, que 1:1 se acha-
feitos, e tiveram dc ser observa-
Pnra o custeio das obrigações, que

mesmos nos impunham, o Congresso
votando, ou mas leis de orçamento,

ou por .meio de créditos, que opporlu-
nnmeiitc concèUéu, os recursos que se
itni exigindo. E' certo que adquirimos,
poi força de taes contratos, alguns ele-
mentos dc que a esquadra nao se de-

privar. Citaremos, para exçni-
tender 'complemento essencial a

flotilha de submersiveis, e os hydro-
aviões, a enjo custo, de 7-50° dollart,
c-ÍJa um, corresponde plenamente a uu-'
lidade de que são capazes., e que lhe
tornam radispensiVvél o auxilio .no con-

junto da acção militar de uma frota dc
«tierrn. Ta.ilibem útil e opport-una, sob
outro ponto de vista, foi a encomuieii-
du de 'tima barca-pliarol — a «arca
"Almirante Abreu" -qne se dcsti.nn-
ria a servir no canal «e Bragança, no
p-irí onde u iiresetiça de um senier
lltniiu- tipparcllio se torna, mais a mais,
intpresciiidivel.

Págainoa actAial mente, a mcnsálidn-
de de 3 •.oôoSooo, a titmo, siinplesmcn-

de nttiguel tle um navio, ou de um
ipie ali serve «o assigiialaniciuo

iiual. Esse nnvio, -ou esse casco,
va» "er áubstiitiuidò, no serviço, pelo
,patacho "•Cainavellas", dc viagem, nes-
tc momento; pura o norte, e que. to-
davia, não é iproiprio para os uns a

que assim o destinam, cm falta de ou-
iro recurso. No eiiiliinto. a burca-p a-
rol. se achava já const>r,mdja, na Alte-
maiíha O Miliisterio da Mniv.nha, por
intermédio de um dos bancos allemães
desta praça, já -havia. pago divas pres-
tnções, 11a impórtanciai de
£ 17.'733-o6-óS, fti'.'.antlo-'lhe apenas sa-
tisfazer a ultima, de £. g.4C'0-t'»-»s. <10

do recebimento do navio. Dec a-

porém, a guerra, 0 governo alie-
houve po-r bem rccn-isiltar a bnr-
Riequiiifctu-a; Mas o Maiisterio,

4.544-00-00,
de 191Z.

4 ¦fluetuadores para tubos
nos couraçados Deodoro e
£ 140-00-00. Ajuste dc 20

bro de 1913."Tender" Ceará para os subnVerei-
veis, £ 60.000-00-00. (9* e 1 o" presta-
ções). Contrato dc íS de janeiro de
I9U,

Extra autorizada para o "tender"
Ceará, £ 1.746-00-00. Ajuste de 18 de
janeiro de 1913.

Sóbrcsalcntes nara os submersiveis
(francos 130.000). £ 5.200-00-00.
Ajuste de 10 de novembro de 1914.

Machinas motoras para o monitor
Maranhão, £ 7.4-.-06-0S. Contrato de
íS de abril de 1913.

Couraças para o monitor Maranhão,
£ 4.066-1,5-04. Contrato de 27 de mar-

ço de 1911.
Munições para o canhão, systema

Castilho, £ 179-03-04. Contrato de 17
de dezembro de 1912.

Secção interna do dique Affonso
Penna (5* e 6" prestações), íibras
£ 42.946-04-00. Contrato dc 23 de

abril de I9'3- ,
Material beüico pnra a Direetoria do

Armamento, £ 1.316-10-00. Contrato
ile 3 de agosto de 1914.

Reparação de diversos canhões,
£ 516-00-00. Ajustes de 4 dc novembro

de 1013 e 28 de novembro dc .1914..
Artigos para installaçao de pára-raios

nos paiúcs de pólvora da ilha do lio-
queirão, £ 154-17-00. Ajuste'de 9 dc
jtfiieiro de 1913. .,

Transporto do submersivel F 1 .,
.e „ '"'.00-00. Contrato de 29 de maio

de •'"•¦• ... .'¦¦'-•-,
3 hvdro-aviões (ultima prestação),

£ 1.158-00-00. Contrato dc dezembro
dc 1915- . , . . ,il.entc para peryscopio ilo suomersivei
" F 5", £ 60-00-00. Ajuste de O de
outubro de 1915.

(Coiitlntin nn 4* pagina).

Beber • • • to*10* bebem, mas su

„ebc* bem quem ^fc^^...

Sriit.o Horizonte, 26 — (Do ,¦.—"¦
spondeute) — A municipalidade desta
eapitnl, tem uma lei que favorece a
companhia, empresa ou pessoa que. se
proptizer a crear industrias novas den-
tro dn eapitnl. Esses favores são re-
presenlados pela doação do terreno ne-
cessa,rio, e força, luz c isenção dc un-
postos durante dez annos.

Todas as industrias, até hoje aqui
fundadas, buscam fora a matéria pri-
mu para suas tiianufacturap. Portanto
é muito justo, c de toda conveniência
para o desenvolvimento desta capital,
que o governo municipal ponha esses
favores á disposição de quem se pro-
puzer a fundar e desenvolver aqui uma
grrjnde -fabrica de doces e conservas,
visto que contamos com grande quanti-
dade de matéria prima de producção
local.

E' preciso, entretanto, muito cntcrio
pata que essa concessão não recaia em
mãos de afilhados politicos, fnrejudores
do "avançaj"; que tudo . estragam em
prèjuizo dos bem intencionados, e das
coinfiiiencias geraes. Cumpre, pois,
que a nossa Prefeitura se promptifique
a concorrer com os favores, porém, cs-
colhendo com muita justiça, pessoa ou
empresa idônea, quc possa fundar e
desenvolver essu grande e lucrativa in-
dustria.

Nenhuma das actuaes fíidustnas des-
ta terra tem a vantagem c a convém-
encia que essa offerece. quer para o
industrial que se proptizer a explorai-»
e quer para a vida da nossa capital,
pois, além da abundância de tnntcria
prima que possuímos, traz n iiieontestar
vcl vantagem de reanimar e fazer cr<;-
scer a nossa pomicultttra, que aqui ja
é tratada em grande escala, e para a
qual este isolo é tão fértil e propicio.

Caiibuquika, 26 — (Do correspon-
dente) — -Montem, entre as 7 iU. e 8
horns, desencadeou nesta localidade
tremenda tempestade, uni verdadeiro cy-
cloue, durante cerca de 15 minutos,
produzindo iiniueiisos prejuízos, derru-
bt-iiítlo muros e casas, destelhando quasi
todas as casas, e trazendo a população
num transe afíiictivo por alguns muni-
los esperando todos, de uma hora para
outra, verem suas habitações desabarem.

'Entre outras, soffreu muito a estação
dn Estrada de Ferro, Usina du Uiz,
bairro dns Lavras, etc.

_ Começam anisnílui 110 grupo esco-
lar desta localidade os exames de im;

Em tempo opportuno darei

estância de
franca prós-

FACULDADE DE MEDICINA

^ posse do professor
-AJenor Porfo

—^^****—

A nomeação k redactor de de-
bates Da Gamara

des-

exercido
11 das

e
dei

até hoje. não se viu reiniuuuraauu ....
10111111:1 dos pagamentos, quc ja ctiino
fizera. Aguarda-se o resultado das
providencias dá chanccllaria, quc esta
diligenciando sobre o assunipto;. Como
quer que seja, o que é certo e que
ficamos sem a bivroa-phairol, 'e, .por etn-
¦fiiniVo, sem as dezeseve mil libras, que
estarão rendendo juros, e que opportai-
mament. >se 'pagaram, p'ctr conta da
coiidiriicçãio da iiieshita barca, nn con-

dc 21," Hio de
" Rio de

fio

•( lanterna publicou -hontem

pttcho da mesa dti Gamara ao meu rc-

yuer.iineii.to de nomeação para o c.ugo
¦de redactor de debates.

Reza assim: "O cargv. -de snpplen.e
de ix-.latctor dos debutes é de itvrc -.10-

menção da mesa, respeitada somente -*
•prefet-eneia a quem 'ho-.iver
esse vogar hiíeiiuaiiieiite (art
Instrucções qiíè 'regulam o seu ser
de sfcnographia c redacçâo d
tes) Nestas condições, ja tendo a
mitsa da Catniara resolvido sobre o -pre-
cmíliiménió dos logares a que se refere
o stipplicarite, acha-se prejttdicaco o
st-ii uediJo".'

Ora, o citado artigo :i diz textual-
mente:"Art. 11. As primeiras nomeações
dos sttpplcntes (pairagrapbos 2" e 3" do
art. i"> serão feitas livremente pela
mesa. preferidos os que já 'tenham tido
exercicio interino, os quaes, uo. caso do
paragrapho 2" do alludido artigo, parti
o .DrcchcliMiier.ro cfieetivo do cargo dc
tnç_vçrapho; só serão sujeü.os á prova

; de recinto."
, A mesa, citando esso artigo, ciCiki

absolutamente em falso, porque nao e
esse o artigo regulador do caso açtunl.

fornii iade do ajuste de 25 de março Esse -artigo pertence a uma ser:-.; de
de jmf. emendas apresentadas pe.a conimi.asao

O 'Üeiiáer". or, l.ydro-avtões, a bar- 'de Policia e approvadas em sessão dc

e-iih-iro! W.ue,. dvlles rcprescntu 26 Ae dezembro de .19 1.

3r^r^scr:a=S'I=p'í
íraflo;1 porém, com „ fetc.^ne-k^^*- ^tippientes de
ro, houve eneonimendas ^/;Í?S"9 ,e,lne ores e t.iehvgraphos de que tra-
estrangeiro que podem ser consde .,- 1 ,|ràragro*ílií 2^ e 3" do art. 1",
das supenfluius. E o qne se U poi ! ^ 

A^A ^ (1.MU..e QS
exemplo, eom a cabieu^ l .ir.i.u assu , CIUlíl;Wilt.os ,,„„ .no -_.li.____> concurso liou-
que nos custeu a 'impor ano a de..... - sido classificados, ai in tio nu-
£ ..7.200, quando as cabrea,. uc a 1 <,(, -. . 

cel,dlel.. Ql,,indatemos, ,in,m, mais ou menos, flttend.cn-, ^^ ,,.„,,¦.,.,,„, nasla5 coaA.'Kr,cs,
do ns necessidades do. seiuço. f. n acceiiarl;m ;l 110,m£.l(;Sa; Csta
que oceorre com_.es dois carv. uios -¦ 

| serA H..rcn(enlie f_k, pc\a mes*. ÍS
Mearim e I inuare — dessinatlos concurso em que énitiramoè eu-in transporte, cada qual, de mil tone- ,. . s' 

-.^ ,j[(),,^ nomeado,
latas dc carvão, c caía qual construído re.lHzol,.í(, om:_üril ___ lgll- alUc5 das
Pela quantia 'de t 37-3.00. h o que K c_ncl,.las.
se verifica, __obitaid'o, com uma -se- Havia-uniu vaga; foi preenchida pelocção do dique Affonso I enn.t , con- c;iniJi<lat.o sr. Heitor 'Modesto, ficanio.
tratada pelo .ureço de £ 1.13.154,_<lc -orwmo ií cspem _c vaga 03 demais
que nos restam pagar divas iire.itttçoes, ciundidattos
uo total de £ 42-964. <e rujn verdndei- 'A 

çsSCs 
"c:„raniente 

se aipplica o cita-
ra «jpp-j cação cra exactamente a de (lo ^,ragr_pll0 .... nfl0 ,,)0jt.„_o <lc fór-¦sen r rto dreaditoughl ' Rro de .lanei-1 „,.,. ..\.iUma, s.-i, ])el1;1 (ie SCil. „ coiicur-
ro . cuia çoiiji.riicçtio, como vimos, íi- \ sr> uma i,..ir]a. sl:,r, rjJ,ni.iuklo, 110 precn-cou prejudicada. I .liimenlo -d'e vagas, mesmo para sirp-

Só ns cnroiuniiMftliis gtve aponlaniosj pleni.es, cidadãos sem concurso.
'a cubrea. os carvocii-os e unia se-' Somente na falta de classificados 011

cção do diitiie fluctuante — coiistitucni \ por desistência delles, compeliria á
bem o triplo d'a totalidade do credito, inii-sii tiom-ettt pessoas estttaiVlias; Isso
(|t:e ora nos vede. em mensagcni, o sr.
presidente da Republica. Mas, ao pas-
s'o que compramos, e pelo preço
deixamos diiío, mr,tei-''n1 como este
dentemente dispensável; apura-se, no;
mesmo 'tempo, qtte já se excedem, para .
05 destroyers. o prazo dentro do qual é j
necessária, -sob pena dt- danuros mai-.
ores. a reliibuláção das .caMairns. c lon-.j
ge não vem o dia em que reclamarão 1
eguaes recursos, nas mesmas condições,
os grandes couraçados. A Itibulação,
para cada. dcslroyer custava, antes dn i
guerra, £ .1.4-0: para cada scout;\

•J- S.537, devendo Ser nitiilo mais alto
o nrêco í>ana caün drcadtwuaht.

I O ponto dc visín de lioiit.rül'idadc, ri-.
1 frorofiim-cnie al)scUti*_i aue o governa tfcíj
[traCou, amlc .0. confllclo ettrope.11, não j Mesa f-l:nvü d.oravantHie tem 'perluittKlo, ao que parece, mo- [fáiè dc

de anno
noticias. ,

 Esta encantadora
ninias t»Ín'eraes, vae om
oe-iJfle 'Foi, durante o corrente anno

Teririèl ada por dois mil e quinhentos
1 ul ieos *, ainda agora., neste fim de

estação perinauveen. aqui cento c cn-

CT^:vVTh"me"3Hra„dão. prefeilo- desta
'111a tildo tem feito pela prosperidade•IU 

üizando os mclhoramen os, ne-
conforme vão .pormitluido 

os

ooueos recursos do_município; A nos»

íia publica principal, a Avenida .1. 13,

clii ealç-adri dc ponta a ponta, a pa

ralicllpipcdes, con. 
^]"?J\£*Hsr íb"!ns- »?«_¦ -"

„w p„„eo mais de trabínho P«a
aforiioseamculo, conquist.i,r.i

levais de sympavhias

local;
ccssarios,

seu

novas
Pst-t em construecão a nova nia::

bello edifício, tal e
rústico que j

do seu plano 1

insiifücicntes

triz que vae ser um
a intelligencia e o gnslo
.presidiram a confecção
líC(')V recursos locaes são

"^orh^De^emò" esmo esperar o

.^l^^^cíiet 
de saude e

rejuvenescido
A

cios tem
Brandão, cuja
cida, gnrar.te por
conclusão das

ra. det-omniissao anspxhAmR
como presidente o .rt...

tenneidad'e ueiu .
todos os motivos . a

¦obras da nova,•¦.•"•"?•
Preciso c, 

"entretanto, 
que oHeMtenha

'Xíerno. daqui o «osso- appcllo aos

vera™ amigos de Cambuquira.
Jie dinheiro de cada wn
dc que gc precisa para

<bi casa de Deus. .
¦agá aberta ua ««araria dcsKi

com a morte do nosso^ sa •

padre Salvador Mo..e!'i

pouco
muito
strucçüo

¦ -' A
parodlüa
doso amigo
,.,imiha de ser preenchida com
,_o padre Alberto de Andra c. quc

é um sacerdote muito . dwtincto As
Lis nredócas religiosas tem sitio nii-to
MS não só pela Bymprtliiea
fnpucldade da sua palavra, como pela
delicadeza com que .se porta om vcl.i-

ção uos seus pa-rocluanos.
—. -\ data cia procíamaçao da «epu-'foi 

festejada 110 Grupo b.sdolar
Sá desta villa. O batalhão esco-
minaimfcído pelo seu tletl-icado in-

cabo Antônio Fírmino dt liai-
Brigada Policiai!, formou em

• bandeira nacional, can-

sentido de jI ver-=e com Hbertiad
tlesfa^cr-se -íl» maVerial aiin-ila não sen-

! do prcipriamento bcllico, como a sc-
; cção do diquic fliictuaiulc. os cíirvociros

c a cabrea, '"Mcsmò, porem, que 92 n5o
; fatçti a vencia — o que. aliás, em dadas
| condições, é traia solução qne se 'm-

I põe — de tudo qu'e ircp-resetite, mai's
, ou menos, actjuisicão supefthia, para¦¦ os serviços tia, m-nriivlia tle gaorra —
I se 1'ic ipi-ciuovít, fl-mirclo na_la, a troei."

pelo que seja nitvs tril, ou. até oe*-to
ponto .imprcsciridivel á ai;cüti. á vida

clniissimo.
A chio vem o artigo n" Refere-se íis

que | primeiras nomeações e a livre eseoíha
cvi- j da mesa está c.v-fi do paragrapho ,',',

cttiqitaiito houver candidatos classifiCT
dos no ultimo concurso, se restringe A
HSSF.s cússii'iCAnbS:. Quer dizer que,"invendo., 

sttpponhntuos, cinco cândida-
tos classificados, a mesa teria a livre
escolha dentre elle=.

Isso foi, aliás, um arranjo de fim de
sessãn para proteger a candidatos cias-
sificados om 3" e 4" logarcs, contra os
tl.issifica.Ios cm i". como aconticcti.

Dar, porém, á Mesa, 110 artigo II,
direito dé nomear livremente os suo-
plentes, seria barrar a disposição cx-
pressa do paragrnplm 3". e ir clc encon-
tro á noção mesma do concurso. A

com a fneul-
nomear; para a redacçâo dos

blica
Raul
lar, cou
struetor
res, dai
continência

ti m

i debates, a quem muito bem quizesse,
; porque o cargo dc redactor é preenchi-

do pelos supplcnles. Mas esses sup-
, plentes devem ser tirados dentre os
j classificados.

Pois bem. f-.ti classificado. 110 ultimo'.concurso. «11 1" !o;t-it. Até hoje tem
I sido nomeados todos 05 demais cias-
| sifieatlos em 1". 2", 3" e 4" logarcs, não

tendo eu conseguido, por não poder
.! viver agarrado á Mesa, a menor cou-

t (cmplação.
Vaííahdo aj^ora uoi 'In5 loga

(ando ihjMiinos palmoticos.
O dr Godofrodo de Lima fez

inagnifioo discurso aUtovo ao acto e
cxlifi-tou o batalhão rofantr! a. que pro-
seguisse, com o tiíesmo cnfliusiasino, no
duplo exercicio physico e -intcllectual.

porque, cidadãos do íitoro, para elles
estava--reservado o bnÜMnnt. posto dc
avançada da. defesa -nuLviranl. Uma sal-
vu de palmas cobriu as suas ultimas pa-

' 
\ bandii de musica 

"oca!", regida pclo
maestro João 'Marcellino, locou
momento, o 'íynino nacional.

No palco do Grupo bscolnr, .0
llião fez diversas evoluções militares
exerci cios dc gymnasticà sueca; c, .
seguida, precedótlo da banda de musica,
percorreu ns ruas da villa, marchando
garUOsauiénte, Um lindo grupo de me-
ninas fez uma. bella surpresa nos seus
o&gitviihns, çobrirtdo-os de flores.

A 19 do corrente, por iniciativa
da distineta directora
iar. d, Sarnh Lemos
ras 'Mercedes D'ias c
pção, rcalizou-so no

do

i cfficicneia -da csíuadra. Pelo proces-1 vendo desdobramento, aliás iilegai. de
so da venda,, bastaria 'taive?.. an gover-1 tim l0(,ai. _t ,-eSactor cffectivo c-tu doiá,
110, a referi Ia secção do dique flu- j apresentei-me no presidente dn Camará,
cltialmcn','**, para fn.-ticrer-llie os recur- solicitando a minha nomeação. Isso 110
sos, que declaraindispensáveis 'aos com- |:vespera da nomeação do filho du
pro.missos da administração, ua ntensa"

1)0

inuc flu-
os recur-
aos com-1

us via ituiiuiwsiniwiio, nn nicnsa- '
gem de eme nos*occt:paino3. Pela pro jvidencia da tt-óea. dnr-se-ia melhor ap-!
plicacão aos 'dinheiros do Tlicstonro, r.o
mesmo t!em'Po Que pe o libertava, sem |
prejuízo algum, mas, ao contrario, co.n'vantagens reae» para a Marinha, tias

| futuras despesas concernentes á et.-
j servaçã'0 c ao c-.tsleio de um material1 tle ettjo auxilio pódc abrir mão. sem
I que lhe siiva a falta, o departamento
! que sc incumbe da defesa nava! da Re-
i publica.'• Caticcllnraiii.se encommendas no va-
! lor de £ 650.034. Por força dos ttecor-
| dos relativos ao terceiro encouraçado
; r aos inonitores, reeiubolsou-sc a União

1 de uma sonima bem maior de dois mi-
lliõcs esterlinos. Mas, cm todo caso,
houve contratos, que tiveram o devido
seguiniento" além dc encommendas ou-
trás, embora de menor vulto, que pos-
tçriorniente se fizeram. Dahi os com-

que porventura I promissos financeiro*, a cujo custeio
vimos attendendo, já em diifercntes
exercícios, ou pelo voto de créditos, ou
por dotações orçamentarias, até que
afinal exigem, para a respectiva ulti-
inação. 11111 credito que o governo esta-
bclece nas cifras dc 1,291 :;?;$oi.i.
ouro, de cujas applicações nos
senta, cm documento anncxo a mensa-
gem, a competente descriminação, que
abaixo reproduzimos, acompanhada da
data de cada ajuste ou contrato, de que
cada despesa se origina:

Tubulação para a caldeira dc um
"scout", £ 704-13-04. Ajuste dc :ó de
abril de 1014,

Câmara, nn vespe-
sr. presidente de-

;ão só seria teita
tra quc se achava

véspera cia nomeaçj
Astolpho Dutra.

Dos classificados 110 ultimo concurso
apresehtaino-nos eu e o sr. Ozéas
Motta. Xão exigi o logar do sr. Ozéas
Moita, nem nlleguci preferencia, pois
clle tem concurso como eu. embora cm
3" locar.

Tomei bem claro no meu requer!»
ii-.enio que pretendia um dos dois lo-
gares, isto é. o logar agora usurpado
pclo filho do sr. Astolpho Dutra.

O meu direito é indiscutível.
Allcga a Mesa. r.o seu despacho, que

o meu requerimento foi apresentado de-
pois dc feitas as nomeações;

Em primeiro legar, dirigi-me, em
companhia do deputado Joaquim Oso-
rio. ao presidente dn
ra da nomeação e o
claro» que a nome.-
pelo sr, Astolpho D:
na cidade,

Em segundo logar, não me consta
que um candidato classificado em con»
curso precise requerer sua nomeação!

Dada a vaga, o dever da Mesa era
mandar verificar, na acta do ultimo
concurso^ se havia càricHáatos não apro;
veiv.ti.is c nomeal-os conio dispõe a
lei. Se cs.es candidatos não attendes-
r-etti ao chamado 011 rectisassetn a no-

nesses casos a Mesa teria
competência paru nomear estranhos.

Isso porque,.em face da lei, meu con-
curso trui muito mais força e valor
c.ue a vontade da Mesa. Esse principio,
já se vê,

Xa pratica, longos annos de demo-
crucia linda, sobre a qual, note-se, rão

nho a menor illusão, ensinaram que

Grupo Esco
e dns professo-

Marianna Assum-
Cinema. Brasil uma

festa infantil em beneficio da Caixa
Escolar, com o seguinte programim:

Discurso cm íioniciingem á bandeira
naoiona'1 — Manoel dos Santos Umn-
dão; Cedros, poesia — José de Azeví-
tío; Olhos em leilão (cntre-nct.o) —
.Maria das Dores Pimenta, Hcrciliii Ura-
tra e José Ferreira; E' feio... é chie

Jandyra Cosia.; Mascarada infantil,
monólogo —• Judith Beltrão, Maria
'°1art'ns c Amena 'Ferreira; En... na-
da! (cançoneta) — José de. Azevedo:
A boneca, inotidlogo — Dulce Praga;
Coli-fila-fila — Maria 'Martins c Ke-
ncdictn Almeida; O submarino, donit--
dia — I.uiz dos Santos. Antônio Aí1-
incida, Sebasliião Jitstiiio. 'Francisco o
José Azevedo; A pianista, cançoneta,

Maria Martins.
Todos -os interpretes são alumnos do

Grupo -Escolar e portaram-se com in-
iclligencia c graça nos seita papeis.
Merecem nossas palmas as/ ensaiadoras
da perizada, scnliorinhas 'MerceJes
'Dias. -Anua Rita Lagc (que foi a que
mais trabalhou) c CXT-anüaiini-ilia Assum-
pção.

Xo fim das representações foram
chamadas á scena as ensaiadoras. Vie-
ram no palco, » então ecoou na platéa
uma urolotigrda salva de palmas.

.Perante a Congregação da .Faculdade
de 'Medicina, reunida eni .essão solen-
ne, sob a presidência do direclor pro-
fessor Aloysio de Castro, tomaram hon-
tem posse do logar de lente cathedrati-
co de therapeutiea, o professor substi-
tuto dr. Agenor Guimarães -Porto, na
vaga aberta pela jubilação do professor
dr. Souza Lopes.

Entre os membros da congregação,
notavam-se os professores Miguel Pe-
reira. Miguel Couto, Azevedo Sodré,
Nascimento Silva, Nascimento Gurpel,
Heitor da Cunha, Alves Fialho, ber-
nando 'Magalhães, Bruno I.obo. Mau-
ricio Medeiros, Francisco Valludares,
Sinião Corrêa, Domingos de Coes, Beu-
jaiuin Baptista, Silva ixintos, Nasci-
mento Betheucourt, Pecegueiro do Ama-
rui, Henrique Roxo, Sátlamini, Hilário
de Gouvêa, Austregcsilo, J. Farahhão,
Maria Teixeira e Carvalho.

O director com unia alloctição ade-
quada, poz, em cuidadosa fomia, em
destaque os ^ dotes scieiltifiços do novo
professor. Em seguida pediu a palavra

professor Agenor Porto, que disse o
resumo:

Começou relatando os antecedentes
da sua vida medica, até 11 nomeação
de assistente da primeira cadeira de
clinica, cuja educação lhe fora dada
pelos seus mestres predileetos profes-
sores Pereira Guimarães e Rocha, Faria.
Depois disso, o orador entrou a noti-
ciar o modo como concorrera ao con-
curso daquella cadeira, vaga pela mor-
te do professor Benieio de Abreu, ten-
do excursionado pela Itália, França e
Allemanha, numa peregrinação scienti-
fica de quem tinha necessidade de sa-
ber para ensinar. iNesste concurso, po-
rem, foi victorioso o professor Miguel
Pereira; mas a jubila.ç5o do professor
Andráda deu ensejo a que o orador
concorresse á vaga de substituto de
eünica medica, competindo com os pro-
fessores Austrcgesilo, Aloysio dc Cas-
tro e Rubião Meira, também cândida-
tos, e nomes já consagrados. -Coube a
p.-|lma da victoria ao professor Aloysio
dc Castro.

lAdcante, houve, com a aseenção do
professor Almeida 'Magalhães, nova va-
ga na docência ,da (Faculdade, preen-
chida, então, pclo. professor Ausrrcgesi-
lo. Entretanto, José Mniriano Carneiro
da Cunha, o velho tribuno pernanibuca-
110, uma das personagens mais decora-
Uvas da politica 'dos-derradeiros annos
do segundo império e primeiro decennio
da Republica, emergindo dc glorioso
ostracismo, pôz n serviço da, causn do
orador a sua prestigiosa influencia, con-
seguindo que fosse lavrada sua niimea-
ção para a cadeira de Therapeutiea,
donde, após longos a,nnos de optimos
ensinamentos, se levanta para o justo
repouso dos que 110 magistério consu-
miram os melhores de seus dias, o co-
lendo collega c prosado mestre, o pro-
fessor Souza Lopes.

A Therapeutiea é a ccllula geradora
da medicina; seu principio creador c
seu fim .colunado, a suai razão de ser,

o'"prefeito I afinal. Almejando o beneficio da cura,
o medico, apurando todos os sentidos
ao serviço da analysc meticulosa dos
plienouicnos atiornin.es que se cifram
na doença, organizou a clinica. Ao de-
pois, já não se fiava dos dotes natu-
raes e, querendo melhor inspirar-se, re-
correu á physica, que, além de ceder-
lhe a chave dos signaes accumulados,
lhe poz á disposição todo um luxuoso
appaireliio propedêutico, cuja ultima
conquista, os raios Rontgcni, ultrnpas-
snndo a mais arrojada espèctativa, Uie
permittitt sagaz espionagem das visce-
rns, epie, desnudadas em suas lojas
devassadas, soffreram retoques quanto
aos moldes e exercícios, o que muito
contribuiu para quc seus deslizes me-
lhor se rcvcllnssem. A chimica inorga-
nica, a orgânica e a biológica, cm nos-
sos* dia.s sobremodo «vantajada, con-
strüirani um novo systema propedêutico,
capaz de avaliar dos desvios funecio-
unes orgânicos, pela analyse das ex-
creções e secreções. São exemplos as
reacções humoraes.

•E assim, patilatinapieiile, attingiu a
quasi perfeição de, ao lado das anoma-
lias niorphologicas, denunciar as da
funeção. Não lhe foi indifferente a
este avanço — a limpidez com que a
leehnien physiologica,, solicitada pela
curiosidade do clinico, inquiria 11a ex-
peiiiueiitação animal a razão ele certas
manifestações até então indecifráveis.
Abordando os órgãos na simplicidade
dos primeiros conglomerai os cellulares,
na su.tj semente, a physiologia experi-
mental, disciplinada a meticulosa tc-
clinica, tanto se esmerou que lhe foi
licito, etn memoráveis façanhas, revo-
lucionar a cardiopathologia e esboçar
os dois novos capítulos — mal suspei-
tados anteriormente — das endocrinias
c syiiipathicopathia.

Perspicaz a clinica, não contente da
interpretação superficial dos synipto-
mas, procurou ajtistal-os ás alterações
vir.ecrnes, dando azo a que a nna.tomia
paihologica fosse ao encalço das lesões
entalhadas na economia e aperfeiçoasse
a lechnica histologicn. que, na transpa-
rencia dos seus cortes e na affinidade
chimica cclliilar, facilitou divisar mini-
mas alterações estrueturaes.

'Reflcxionando sobre certa . casta dc
doenças que, envolvendo os indivíduos
no .mesmo complexo syniptoniatico, ora,
se adstringiam a determinadas zonas,
ora se alastravam vehenientes, não rc-
speitando domínios, a observação cli-
nica concebeu o caracler infeccioso dcl-
las, muito antes da. éra microbiana, c
aguardou que a, parasitelogia e a mi-
crobiolOgia, em aniiitdadas pcsquizns,
trouxessem á Therapeutiea c á Hygiene
copiòsos recursos. Foi-se arclitte.etando
a tpnlhologia até nttingir a excelleticia
actual. O mesmo instineto que guiou
o medico a construir a patliologia, em
cujos capítulos descriptivos a analysc
percuciante tnnto se demorou, o induziu
a sondar a historia nntitr.tj medica, rc-
qticrehdo-lhc os meios de neutralizar os
effeitos das acções pathogenicas;

A matéria medica, integrada . pela
physiologia —1 a pliiirniacodynamia —
por lal forma impulsionou a tlicrápeu-
tica que dcsenlfiitda do empirismo c
robustecida pela physica, pela chimica
e pela biologia te inflora, em nossos
dias. das mais lindas conquistas. In-
contcnlavel, u argúcia do medico não
se satisfez com a curar, mas prevenir
o mui por um conjunto de regras que
a hygiene executa com incontestável
suecesso.

Seria descabido inventariar a contri-
In-ição de cada um dos departamentos
médicos paru ajuizar da preciiiiiieiicia
de um delles.

licnefi-
Tlíomé
coube-

Uni
fará o
a con-

nonien-

nesse

bata-
e

em

A semss-ite. cultivada üa terra gene-rosa de Cós, germinou pela benção di.
vitta, emergindo das escuridades docinpirismo. entroncoii á luz da obser-
ração clinica, brotando as vergonteas
dos novos coiilieciiiientos, que cada vei
mais sc ramificam e entrelaçam 110 de-
liiicanienlo harmônico da arvore d.i
medicina, a cuja guarda nos devemos
perfilar, orgulhosos dos frutos que jácolhemos e esperançosos dos muito]
que ainda nos promette.

Sendo a vida líuueção da lula peren-
ne do indivíduo contra o meio, clispoz-
se a sciencia a amparal-a pela hygiene
e pela therapeutiea. A hygiene. defon-
dendo-a das contaminações deletérias,
e a therapeutiea, expurgando-a destas
contaminações; se defrontam na salva-
guarda da saude. A therapeutit-a vae
além da hygiene, arca com mais árdua
tarefa, pois ihe compete lutar contra
o inimigo 1111 terreno delicado — o ter-
reno orgânico — cujas reacções variam
de ser a ser.

Do biologisía c do clinico se fôrma
o tlierapeuta. Doenças ha de evolução
cyclica. com tendência espontânea á
cura, á revelia de qualquer tratainenlo,
eomo epidemias de evolução cyelioa so
somem da siiperfioie terráquea sem se
aperceber das lusidns brigadas e pos-
santes machinas da hygiene.,.

Entretanto, não se olvide que essas
doenças, appareutemcnte simples em
seu desdobramento, de um momento
para outro tropeçam em aceident.es
que seriam irremediáveis sem o auxi-
lio' potente da therapeutiea.

Ahi está. verbi-graliti; a pneumonia,
a mais vistosa e velha das doenças in-
feceiostts de carreira natural para .1
convalescença. Não a espavoriu até
hoje a hygiene, provavelmente por
amor ;'i tradição. Seri» talvez cruel
erradicai-'.! da uosologia. em attenção
aos inestimáveis serviços que atrnvez
dos séculos vem prestando ás philoso-
phias médicas. Assim, o pnctimococco,
ilida em nossos dins, logra invadir o
corpo humano e de preferencia alojar-
se no pulmão. Incumbe-se a therapeu-
tica de destruil-o. Nos casos felizes, o
organismo por si só o enfrenta e an-
ntilla, mas arrisca toda a energia dc-
fensiva e offensiva. podendo, na lula,
esmorecer e 

"desandar 
pela meiopragia

de qualquer dns priniordines funeções:
é o coração que se dilata, as supra-
vetKtes que desfttllecem, o systema ner-
voso que se corrompe á acção luiperlher-
mica e tóxica, os rins que se olmtrani
pela desramação do seu endotbelie não
lhe 'ucudisse, atiladamente . o clinico,
cm taes lances, com a digital, a opo-
thernpiu, a balueotliertipia e os tliureti-
cos, fatalmente, succuiiibiria. E' nes-
ses extremos que o doente gaba o me-
dico com uma phrase de uso stttliço,
mas 'inleiriça dc verdade: salvou-me a
vida!

Se com referencia á pneumonia, a
clinica therapeutiea, apanhando cm fal-
so -a hygiene, concorre e.ffieazinente para
reparar a vida, seus méritos ainda mais
caiupeam, quando volvemos os olhos pa-
ra outras doenças infecciosas graves,
contra as quaes a prophylaxia ainda
demora obscura. Têm aqui a.ssignalado
logar a tuberculose e a syphilis — dois
magnos problemas que a hygiene ainda
não solveu, máo grado o interesse cn-
tranhado com que os discute. Jornaes,
revistas, livros, conferências c emigres-
sos sem conta se sticoedeiu, sem (pie
em fôrma concisa se. firmem as nor-
citas de uma prophylaxia — sc não im-
iicecavcl — frutuosa. Por felicidade,
entretanto, a therapeutiea, cm ¦aseenção
luminosa, ora invocando a chimica, ora
valendo-se da biologia microbiana, ora
aproveitando as reacções liumoraes, ora
servindo-se dos raios solares, vae que-
brando a resistência dos gerniens, ao
passo que incita e accentua a do orga-
nismo.

A tuberculose, que tarja de espessa
faixa negra a vida das grandes cida-
des, c a syphilis, qite^estropia o homem
c lhe poflue as gerações, encontram
actualmente a therapeutiea cm condi-
ções de atalhal-ns. O bacillo de Kocb,
a cujo ultragc não ba órgão que fuja,
cria toda uma série de lesões, duráveis
pela intervenção therapeutiea. Se o pul-
mão ainda se não deixou fundir, se
o diagnostico precoce é bem posto, o
oue no presente é sempre viuvei, a
niátotherãpiii, a heliothérapia e a
cteriotherupin alcançam encerrar a '.e-

são cm trija cinta, intransponível no
germen que a promoveu. Quanto ás for-
mas -extraptilmonnr.es, a medicina ca
cirurgia entre si partilham quotidia-
naniente os louros do suecesso.

Depois de varias outras considera-
ções sobre a hygiene, passou o orador
a tratar da medicação •especifica, tc-
cendo cm .torno desta outras séries de
considerações eruditas, . relatando, por
fim, um interessante episódio de Copéc.

A' mni-gein do Sena, jungidas pela
nicsiun saudade, viviam duas mulheres,
encanecidas 110 amor do mesmo homem,
a cujos affectos sublimemente se tle-
votaram. Pana que a fome. não lhrs
interrompesse o sonho precioso, ven-
diain flores, que são as primeiras ("adi-
vas do coração. Assistiam-se solicitas
nas enfermidades, e nos dins de sol, cin-
gidos os 'troncos pelos braços, intima-
mente unidas, caminhavam num secreto
murmúrio de phrases, alumiadas por
um sorriso ou turvada9 por. uma la-
grima... 'Certo dia, um curioso quiz
indagar os motivos • daquella solidaric-
dade, tão excepcional' entre mulheres,
inestiio quando a neve dos cabellos lhes
vem applacaT as fantasias.

Respondeu-lhe a menos cdosa: —
"Exlrcmcço-a, porque lhe devo os metn
mais radiosos dins!" E pnra logo re-
torquiu a mais velha: — "Amo-a, por-
que esses dias radiosos emanam do
mais nobre dos nicus sacrifícios!"

A' semelhança das heroinas de Co-
pée — concluiu o orador— a clinica
e a hygiene, sem rivalidades, irmana-
dns na mesma paixão, imbuídas do
mesmo ideal sublime — amparar a vi-
da — hão dc eternamente colliiborar,
Jii que eterno será o soffrimcnto hu-
mano!

Logo após n essn. solennidade, cffe-
ctuou-se sob .1 presidência do conse.
ilieiro Ruy Barbosa, a sessão coiigratu-
laloria do profi-ssor Paes Lime, quc se
relira do magistério, sendo saudado
com brilhantismo pelos drs. X.-isci-
mento Betlicncourt c Fernando Maga.
Ihães.

Assistiu a essa solemrd.id'* grande
numero de médicos, pessoas gradas 1
estudantes.

eli-
lia-
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«

Piu*a esta serçiío, ncccltnnios <o-
dns ns noticias dc interesse geral,
ficando ns mesmas sujeitas ao cri-
terio dn reducção.

—u m* o -*> p— 1

Quando o senhor tiver de com-
prin* moreis, leníbrc-sc da

-™«5«í>- C>*«.--C*r5-~™>

Of, VKSTIÍATUCS para me-
nineis, dn TOUÍIIO K1PFKL
desafiam toda a competência
pela excellente qualidade de j.|
seus tecidos, elegância e **

perfeito acabamento. g
^-^•WtMt-lfU.IM-.-MMflMl

IiYOED 1)11 ARTKS E OFFICIOS

O encerramento da aula de
literatura

Encerrar-sc-á amanha, ás S horas da
noite, a aula dc literatura do curso li-
vre do Lyccu dc 'Artes e Ofíicios, a
cargo do professor dr. Pedro do Couto.

A direetoria do l.yceu convida o re-
speetivo corpo docente para ajssistir ao
referido acto.
¦ '¦-¦¦¦-¦•iti ¦»>' lüiTÜ Ni- 
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VERDES

de
se
no
de

£ 640.0.54.
que, em vista

Material para insinuação de mn
boratorio pyrotcchnico. na Escola Xa-
vai, £ 26-15-00. Ajuste de 31 de ja-
neiro de 1913.

Artilheria, munições e accesforios
paru o "tender" l-ccró. £ 3.910-13-04.
Contrato dc 6 de março de 1013.

ao torpedos para submersiveis, librat

a- vencem os filhos, netos c sobrinho; dos
que podem.

Resta-me,
de protesta

entretanto, «o gozo ini uno
não para cbrlscguir vanta-

getis
acima
cia e

desprezo,
prepotente.-,
orgulho.

i para
minha

colloca
conscien-

•José Oiticica.
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Poütics dos Esteios
A politica cearense

O deputado .Moreira da Uoclra recebeu de
Crr.llic-.is, 110 Cctrtí, o seguinte tclegramtr.a;"Os conservadores deixaram tie organizar
az mesas para a eleição Je 1 dc dezembro.

O rheie delles propõz-nos um accordo
p?ra o clciç.-.i .1 bico de penna, dando um
teiço dti votação para os canditlatos deroo-
cratas, quando íenro», neste município, gran-
de maioria eicitom!.

Recusámos a indecente proposta, e exigi-
mos ci liberdade nas urnas. Respondeu que
não podia afastar-se <!as instrucções recebi-
das. Saudações. — Dr. Matheus Coutinho,
José Franeiseo c Francisco de Souza Motla.
— Dire:tsrio Doniocrata de Indopeadcncia.*

.«í(i

Ali tudo é bonito
muito bem nciibndo
e condições dc pagamento

inçoinparaveis

moderno,
os preços

são

OOXÇAI.VKS DIAS TI
UR.G.AVAXA 82

—«31 *^ft*-C?>-<V-P!rt=

XA AT.PAXDEGA

O leilão de hojo
nMoiia ria Alfnndegn,_Xa Gttard

rão levadas hoje a leilão, as seguinte,
mercadorias r..pprchendidas como con-
tragando: baralhos dc cartas dc jopar,
cordas dc metal pnra viola, charutos,
botões de madieperola. 18 i!z dúzias
de -canivetes, períumarias e mil saccos,
contendo cerca de 60.000 kilo» de li-
nhaça em grão.

MATADOURO DH SANTA CT*Ufl
Foram abatidos liontt-ni no Martidoii-

ro tle Santr. Cruz, para o consumo des-
Ia capital, 326 rezes, 59 porcos, eg enr-
neiros c 39 vitellas: sendo: d.; Uuriscli
fi" C, íS rer.e,; de Candi.lò lt. 'le
Mello, 36 rezes e 1 porco; de Ar'!nit
Mendes & C 56 rc./.es e 2 cirm 

'ru;
dc Lima »rT Filhos. 36 rezes, 6 porcosc 11 vitellas; dc Francisco Vieira Cou-
lar. 60 rezes, 21 porcos e 8 vitellas;
de João Plnicnta de Abreu, 18 rezes;
dc Oliveira Irmãos -5* C 116 rezes, 1.1
porcos; da Cooperativa dos Ketalhistaí,
S rezes; de Portinho & C 14 rezes;
dc Augusto Maria da Motta, -\S rez »;
8 porcos e 27 carneiros; de Uasilio Ta-
vares, 33 rezes e 20 vitellas; de Per»
nandes -r* Marcondes; 6 porcos; cie F.
P. dc Oliveira & C, 33 rezes; de l.d-
pnrd de Azevedo, 27 iczes"; de Alcxan-
tire Vigorito Sobrinho, 11 rezes o ;
porcos, c dc Sobreira .t C, 20 :rz.*!
e 1 porco.

Rejeitada? 14 rezes c i!i. 2 porco!
e 2.8, 1 carneiro e 10 vitellas.

KXTiíKi-osiTo dr k. diogq --•
Vigoraram ns pcruÍiu*^ preços: rc??!

de $740 a S770; porcos tie 1% a i$ioo:
carneiros a i$Soo, c vitellas Ac $(>o(
a i$ooo.

ST ATADO. RO DA IMiNITA ¦
]**t)i'a!ii abatidas hon;rm r8 rezes
AR.VJAZIIXS FRIGOHIP1COS —»
Para os Armazéns Frigoríficos dc

Cáes <io Porto, foram abatidos, em Pan-
l.i Cruz, afim de serem exportadas, ;»5
rezes, sendo uma rejeitada,

XO CEXTfiO I{El"URDTOAXO

rnangiiraçflo de nm retrato
Xo Centro Republicano do Districto

Federal inaugura-se amanhã, ás 3 ho-
ras. da tarde, o retrato do dr. Philipp.n
Aristides Cnire, e--presitlenle e sócio
fundador dessa tiggremiação politica, 1

, I qual tem prestado rçkvantes serviço»^

j- j«r*i9Lc^*.**wr'.5i ttW _-.: ...¦¦.-..- .->u';>'. .V. -».
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TRÁGICO FIM DE UM ESPECTACULO

0 ta Franco mata a
tiros o amante de soa esposa
almirante Baptis

Era publico e notório o procedimento
irregular que mantinha nime. Baptista
Franco em relação á respeitabilidade
do seu lar: dum modo geral, póde-sc
dizer que era reduzidíssimo o numero
«le pessoas da sociedade carioca, que
ignoravam o far*.o daquella senhora
trair os seus mais sagrados ilcveres de
«•-.posa c mãe. K, na verdade, mine. Ba-
ptista Franco, sem o menor' vislumbre
«le piedade para co... o noinc iliustre
que usava, tinha fraquezas absoluta-
ini-nic imperdoáveis, mareando a honra
conjugai, falseando a boa fé do seu
esposo. Ií, como geralmente se observa
nos casos du traição conjugai, foi o ma-
rido enganado a ultima pessoa a ter co-
jihccinierito disso. Mas veiu elle, afinal,
a ler seguros indícios da falta couunet-
lida, porventura sem desconlinuidade,
por aquella a quem dera o seu nome. 1.
desde então jamais teve o almirante
Haptista Franco a antiga tranquillidadc,
sú gozada, de reslo, cm poucos primei-
ros annos do seu consórcio, Dahi o
facto do delinqüente de honteirr ter ri-
peiidas vezes pleiteado jitnto aos tifií-
lares da pasta •da~Má'rrfiha encantos
que o ufastassc.irtoTflõ, oiiile" plidesse,
lanlo quanto poásiveb" escondei'_. a"Vcr-
gohtiá (|itc o dorrunãva ei contra a qu-.T
carecia da cn.-rgjca~Vtrn.adc lparjT~ãf;irS|

Esses afastamentos'' 
"repelidos 

e essa !
faltai — diga-se a verdade — de pundo-.l
íiorosa coragem, contribuíram para que'
r.iiue. Biipüsla Franco se tornasse ain-'
-.Ia mais dcscnvolla no seu procedi-,
mento irregular, assenliorcando-sc do 1
«espirito temeroso du escândalo de seu,'
marido, j

A situação moral nascida no lar (lo-
velho marinheiro ganhava uma intole-,
rancia a9pliy.xiaj.le, em conseqüência;
sobretudo, da yariabilidãde com que
«Iclinquia a sua esposa e á liceiiciosida.
«ie, com o s.icrifcio de todo o recaio,
«pie ella emprestava ás suas faltas,

O nlniiranle Bap.isla Franco conse-
Etiiu, ha poucos annos, uma demorada
comniissão tcchnica na Europa, afãs-
tando-sc do meio natal, onde se acha-
vam afogados cm lama o seu nome e a
sua reputação conjugai.

Regressou, porém, talvez no começo
do anno próximo passado. 1-1, regres-
snndo, teve minuciosa, e dolorosas in-
formações do modo como se portara a
«tia companheira, ria sua ausência. KhV
«ão se corregira, não procurara redimir
as faltas praticadas: antes pelo con-
trario, descera ainda mais, praticando
novas e mais escandalosas faltas, de
unia vuriabilidade syinptoinaticanicntc
doentia e irremediável,

Que houve, então, cntr.e os esposos?
N-iii_i'ii|'i-i o sabe; mas evidéntemuníè

(houve cxplieaçile. acrimoniosa., porque,
«i 9 de agosto de 1915, mme, Bapíis-
ta Franco abandonava o lar dc sua
família, .par.l seguY um dos seus
amantes.

Poucos dias depois, inclinou-se o ai-
mirante a tomar uma resolução sanea-
«iora: contratou advogado c, com elle,
propòz tuna acção de divorcio, al.é-gíin*
«lo c •fiuidainc.itaiidp-a com o adultério
da mulher.

Essa acção corre a.lnila os seus Ira-
miics, perante o juiz junto ao qual foi
_>.opo-.li„.

O almirante Baptista Franco tem 5
filhos, entre os quaes tres moças; Duas
«lellas eslão vivas, uma noiva do filho
do almirante José Carlos dc Carvalho
c a oulra do dr. Carlos Lopes.

K' fora de questão que o velho ma-
ri.ihei.o tinha o mais acendrado amo',
o ma. dcsvcOlado cuidado .pelos seus
filhos c, especialmente, -pelas suas íi-
lhas, que eram, como teve varias op-
portunidades de declarar, a unica razão
«le ser da sua vida,

+ -__
Franco, contava toda a gente que essa
falta de escrúpulos de mine. Sarali rc-
sultaria mal.

rO almirante, reconhecendo a extrema
ternura de suas filhas por mme. Sarab,
consentia que estas a visitassem e mes-
1110 que saissem com ella á rua. Igno-
rava, .porém, que nesses passeios mme.
Sarali se fizesse acompanhar também
do seu amante, 011 mesmo que suas fi-
lhas se encontrassem com esse cava-
lheiro,

Hontem, como por vezc9 tem suece-',
dido, a segunda filha do almirante Ba-
ptista Franco, que ora conta 16 annos
de edade, pediu para ir com sua mãe
ao theatro, ao que accedeu o aliniran-
te, prohibindo apenas que fossem ao

-*_¦_¦__! gI
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COMO SE DEU O CRIME
O crime dc hontem deu-se.no final

do espeetaeulo do thcatro Phcnix. Foi
o esperado ilcsenlncc do trágico drama
dc familia que vimos acima narrando.
Por vezes havia sido vista mine. Sarali
Baptista Franco em companhia dc suas
¦filhas e (Io sr. Carlos de Araújo e Sil-
va, parente do finado capitalista Carlos
José de Araújo c Silva, e sabido que

O almirante Baptista Franco

Phei.ix, pois lendo assistido ali a uma
peça em que sc defendia, a these do
amor livre, não desejava que suas fi-
lhas assistissem a semelhante especta-
culo.

A senhorita Baptista Franco saiu
acompanhada apenas por uma sua ir-
mãziiiha de cinco annos, indo para a
residência dc sua mãe, oude jantou,
descendo depois em companhia da mo
ma para a cidade.

Tendo, porém, a srla, Baptisla Franco
respondido á prohibição de seu pae, di-
zendo que iriam ao Theatro Carlos Oo-
mes, o almirante foi a esse theatro, c
não a encontrou iili. Imaginou logo
que tivesse sua filha ido ao Phcnix, c
quasi ao finalizar o espcclaculo para
lá se dirigiu. Procurou por toda a sala,
aié descobrir mme, Sarali e sua filha
muna das frisas do thcatro.

Irritou-se com isso, e preparava-se
para repreliender sua filha, quando esla
regressasse á casa, pela desobediência
á sua ordem. Por detrás das duas se-
nhoras viu o almirante um vulto mas-
culino, mas não ligou ao fado a menor
importância, visto que sua mulher pro-
nietfcrn formalmente nunca apparecer
em publico com o amante. Eslava a
mil léguas ile suppor que o vulto fosse
o do sr. Carlos Silva, mesmo porque
conslára-lhe lérem-se rompido as rela-
ções de mme Sarali com esse cava-
lheiro. A penumbra cm que fica a sala
durante a representação impedia «pie sc
visse para dentro da frisa.

Acabado o espcclaculo, o almirante
Baptista Franco saiu c veiu paia a
calçada fronteira ao theatro Phcnix, es-
perando ali a saida dc suas filhas. Um
¦minuto depois saiu mine. Sarali em
companhia de suas filhas, do sr. Carlos
Silva e de uma senhora edosa.

O almirante Baptisla Franco, ao ver
que era o próprio amante de mine. Sa
rah a pessoa que a acompanhava e á
sua filha, -teve um aceesso de cólera e,
sacando de um revólver de que se
achava armado, feriu fogo, dizendo:

Bandido, lu' deshonras as minhas
filhas!

E logo a seguir o almirante detonou
todas as balas do seu revólver, pondo
em grande barulho toda a gcnlc que
saia do thcatro'. As duas primeiras ba-
Ias atlingiram a cabeça do sr. Carlos

era o ciiiine do almirante Baptista Silva, que ainda deu alguns passos, rc-

cuando. Uma terceira bala locaüzoii-se,
então, no peito do ferido, na região es-
capular direita, e .essa prostrou-o.

Acudiram policiacs, que deram logo
voz de prisão ao -almirante, que se eu-
tregou preso ao supplente Dominalo Ri-
beiro.

'Muito nervoso, foi o almirante con-
duzido para a delegacia do 5" distri-
cto, já então acompanhado -pelo respe-
divo delegado, dr. Albuquerque Mello.
MME. BAPTISTA FRAXCO E

AS FILHAS

Ao lado do Plienix, bem próximo á
poria do theatro, muita gente se reunia.

Eram curiosos, pessoas do povo, ar-
listas, policia e jornalistas.

Uma poça dc sangue já coagulado
denotava o local onde o crime oceor-
rera. Depois, um auto passou, dullc
saltando mme, Baptista Franco, que
disse ao supplente que presidiu o espe-
ctaculo:

Leve-me á presença do meu ma-
rido, teiiho revelações graves a lhe fa-
zer.

Madame entrou no auto, em seguida;
rodando o mesmo, célere, rumo ao 5"
districto policial.

QUEM ERA A VICTIMA
O sr. Carlos {"..va. que tinha pre-scmtemeiUe jo c .poucos annos, cia ii-

lho do sr. Carlos José de Araújo e Sil-
va, e era viuvo de uma senhora argen-
tina, que falleceu do primeiro parto.Gastava presentemente á larga; 'e
está com grande parte dc sua fortuna'hy.polhecad...

O sr. Carlos Si>va era sobrinho do
visconde de Silva. A sua fortuna, ao
que se diz, orça por uns 1.800 con
tos. Ultimamente residlla elle com ;
amante á rua S. Clemente 11. -98,

OS DEPOIMENTOS DAS TES*
TEMUNHAS

Após haver sido lavrado o aulo de
apprehensão da arma homicida, o dr
Albuquerque Mello, delegado do 5" dis-
tricto, passou a ouvir as testemunhas
de vista*

Dessas testemunhas; a primeira a de-
pôr foi o guarda-civil que aecorreu ao
local e tentou -prender o ácciísadò, teu
do apprchendido a arma, Paulo dos
Santos l.obo.

Dísüc o guarda civil que:
Hoje. cerca dc 11 horas, da noite,

estando de serviço á porta do theatro
Plienix, finando saiam alguns espectado-
res, aproveitando uni intervallo da rc-
presenlação, escutou o estampido d-
uni tiro, que, aliás, lhe pareceu ser o
estouro de uni ptieumalico, mas, ouvin-
do um segundo tiro, viu que era o
aceusado presente que os desfechara
contra um homem vestido de branco, o
qual, caindo ao solo, ainda- recebeu dois
novos tiros pelo mesmo aceusado, que
nessa oceasião elle depoente segurou
por trás o aceusado presente, ciuqiian-
to um guarda nocturno lhe tomava das
mãos a arma homicida; que, receben-
do a ordem de prisão, o aceusado disse
ser uni almirante, chegando então ao
local os delegados do 6» e 18o distri-
ctos, que se promptifiearani a acom-
pnnhar o preso até á delegacia, virt-o
todos, inclusive elle respóndcnle, em
um automóvel de praça; que antes de
virem para a delegacia, elle respondeu-
tc intimou algumas pessoas presentes,
testemunhas do crime, á virem á dele-
gacia, o que cilas fizeram, aqui compa-
recendo.

SER.V VERDADE 1

Em .conversa com varias pessoas na
delegacia, nime. Baptista Franco dc-
clarou que o almirante vivia á sua
custa.

Ainda hontem, acerescentou, 1110-
biliei uma casa para elle. No meu de-
poimeiito farei revelações scnsaciouaes,
arrematou.

Daremos 2a edição
com todos os porme
iiores-

NA FACULDADE DE MEDICINA

A posse do professor dr. Angos-
to Paulino

O dr. Augusto Paulino Soares dc
Souza tomou hontem posse da catlicdra
dc professor de anatomia medico-cirur-
gicí. da Faculdade de Medicina desta
capital.

A promoção do dr. Augusto Paulino
a cathedratico da «Faculdade, foi um
acto justo e merecido da Congregação
que desse modo premiou o merecimento
desse professor que com o maior bri-
lho atraveSsóu as diversas etapas do
professorado medico,'Depois de um curso brilhante, no
quajl revelou ser possuidor de grande
talento e conhecimentos scientificos, foi
nomeado preparador da mesma cadeira
dc anatomia, regida pelo dr. Paes Le;-
me que o considerava seu discípulo di-
lecto.

Durante esse tempo, ao qual vincu-
lon no espirito de seu discípulos o amor
pelr. anatomia e demonstrou a maior
aptidão para ensinar, collaborou em di-
versas revistas scienlificas e deu á luz
trabalhos sobre cirurgia de grande
vulto.'Mais tarde, nomeado substituto da
cadeira que ora oecupa como caithedra-
tico, teve oceasião de leccional-a, no
impedimento do dr. Paes Leme, além
de ter regido com a maior proficencia
diversa,., cadeiras do curso medico e do
odontoiogico.

Membro effectivo da Academia. Na-
cional de .Medicina, da qual trauspóz as
portas devido a um trabalho por todos
admirado e elogiado como uma obra
prima da cirurgia cerebral, sócio du
Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Kio de Janeiro, .sempre acatado pelos
seus conhecimentos profundos da alta
cirurgia moderna, defendeu sempre bri-
Ihanles theses concernentes á .sua es-
pecialidade, Cirurgião dos mais abali-
zados, é b dr. Augusto Paulino um dos
clínicos de maior serviço no nosso

A yerdade sobre a proclamação
da Republica

-Escrevem _ios:"Sr. redactor do Correio ia Manh/I— Permitta qito um' velho apreciador
do vosso jornal, tão querido do povo,fo£fereç_ á apreciação dessa illustrada
redacção algumas considerações acerca
da verdade histórica sobre a proclama-
ção da Republica, de que se oecupou o
sr. general 'Serzedello Corrêa em seu
artigo publicaB. hontem, 26 do cor-
rente.

Nesse artigo narra o sr. Serzcdefto
que Deodoro, respondendo ao sr. Ouro
Preto, (íirando ao encaral-o dissera-lhe
com altivez, deante Ha força, da vio-
lencii e da impossibilidade de resistir,
entrego nas -m_os de v. ex. 03 desti-
nos da monarchia c do governo, repli-
cara: violência, svm, provocada pelos
governos da monarchia. que nunca sou-
lieram.que lé ser soldado. Se passas-
sem dias inteiros conto eu nos campos
de batalha, comendo milho, dariam
mais importância ao soldado.

:Por maiores' que sejam as amargu-
ras do -soldado, disse o visconde, não
podem ser maiores do que as minhas,
ouvindo v. ex. '

.P0Í9 está preso, respondeu Deodoro.
Ao que Floriano adeantou-se e pondo
a mão na frente do corpo de Deodoro
disse: não, Manoel, isso não é do tra-
to. Deodoro respondeu: pois podem
retirar-se para as suas casas soltos. -

lí concilie o sr. Serzedello: "E as-
sim se fez a Republica".

Desculpe, sr. general Serzedello, não
foi assim, não .senhor.

W Republica se fez á tarde do dia 15,
depois de muitas rieripéoiits que se 'dc-
ram e .pana ella concorreram efíieaz-
menie.

O que se passou naquella madrugada
foi o seguinte:

O presidente do conselho, não tendo
encontrado da parte dc Floriano o au-
xilio com que contava pela confiança
nelle depositada, deu ordem para «íue

meio, tendo praticado as intervenções; fosse aberto o {torrão, largo do quart-l.j
cirurgicrVi as mais difficeis e raras e 1 para a entrada de Deddoro. Este en-
por isso considerado sempre como um
mestre na clinica operatoria.

A sua posse rcvcsiiiv.se da maior
solennidade, tendo a cila comparecido
toda a congregação da iFácüldãfle, a
elite da medicina e da cirurgia e ele-
vado numero de discípulos e amigos.

A' noite, foi o dr. Augusto Paulino
cumprimentado por um grande nume-
ro de amigos, collegas c acadêmicos de
medicina, «pie foram levar-lhe os para-
bens por tão merecida nomeação e aos
quaes o querido professor offcreceu
tuna lauta mesa de doces, sendo nessa
oceasião trocados diversos brindes.

«•HB
A's quintas-feiras. Succulenta Feijoada,

is ¦) da maiiliü.. _i n_ CABAÇA GRANDE,

A INDEPENDÊNCIA
MOVEIS

RUA DO THEATRO N, I

NO MARCO <-

Agredido a pao por questões
antigas

Silva, morador no |Mal IÍBÍ ££_ á pS d- j ^^^ «*«• -"<• "-* *

tão entrou a cavailo, dando vivas ao
imperador! Ora não é crivei que elle
nessa oceasião proclamasse a .Hepubli-
ca, dando vivas ao imperador. **

A prova de que só á tarde íoi resol-
vula a proclamação da Ue. i.b.i- - é que
ao meio dia ainda se conservavam no
salão da Secretaria da Guerra todos os
ministros, constando que sc achavam pre-
sos, â espera da chegada do imperador,
ina.tlado chamar em Petropoiis.

As, peripécias a que alludo foram as
seguintes:

O imperador procurou resolver a crise,
mandando convidar Saraiva para organi-
zar ministério. Este recusou. Ouvido
então 6 visconde de Ouro Preto, aconse-
lliou este que fosse convidado Gaspar
Martins, j

Não «*_lá averiguado se o imperador
acceitou o conselho, ou se procurou ou-
vir o Deodoro. O que é facto é que os
Serzedellos e os Vinhaés, que «pparece-
ram em quantidade, encarregaram-se de
dizer ao Deodoro que o imperador havia
chamado Silveira Martins, e o castigo era
certo.

Ora, sabendo-se que Deodoro era ini-
inigo rancoroso de Silveira Martins,
consia que elle então dissera: sc eu fôr
falar ao velho não resisto, e Béiijamiii
aproveitou o dito e ponderou se não se
fizer agora a Republica não se fará mais.t*

Os

A EQ01TATIVA
Ila dia-*, achava-me em meu gabi-

cic.c de trabalho, quando me aimuii-
ciaram ;. visita do sr. Salvador Santos,

proprietário da Gazela de Nqliciasi
Recebi-o, como costumo receber a lo-
dos quantos me procuram.

Sem preâmbulos, o sr. Salvador San-
tos, me foi dizendo o seguinte: A"
Gazela dc Noticias, tem publicado ai-
guns artigos conlra as companhias de
seguros, mas vae publicar outros ainda
mais violonlos do que os precedentes;
«i.io são escriptbs pela redacção da fo-
lha, vèm dc fora c são muito 'bem
pagos (a 5$000 a linha), por um grupa
poderoso, tanto que 05 manda transcre-
ver nos " A pedidos" do Jornal do
Commercio, — li' o começo de unia
campanha muilo séria conlra as com-
...inlii; s de seguros, ou, antes, conlra
.'I Equitnliva, a Sul America c a Ca-
rautia da Amazônia, com o intuito «lc
promover a approvação do projecto de
monopólio ofíerecido ao Senado.
cia«i!'cs recairão, especialmente,
A liguitativa e seu presidente, contra
o .i-.ial, aliás, a Gazeta não tem a menor
prever, ,.'.u pessoal."

-- Porque essa preferencia? pergun-
t«i c.i,

- Porque A Equilatifa è muilo for-
te: é aquella cm que a directòria te;n
mais liberdade dc manejar os capitães;
o sr. Conde foi o unico que veiu á
-n-prensa combater o monopólio c é
11; .: das figuras mais salientes entre as
qi.e se occup.im do assunipto.

-- Bem... e depois?
— Pois, se A Equitaliva quizer pa-

t-T ;i Gazela o que lhe está pagando
e proiuelte pagar o grupo contrario,
não só a Gazeta deixará dc estampar
os artigos já próniptos, como coinba-
terá o monopólio, para o que dispõe
•le cxcellentes elementos, até no .Corpo
Legislativo. Devo confessar-lhe que a
minha situação pecuniária c actual-
merite péssima: já figuiei, já tive au-
tcmoi cl, c hoje lucto com as maiores
-iííiculdadesj tambem a Gazeta atra-
icss.i uma phase criiiea; deve dispen-
ler .0 contos por mez c não sabe como

I .agti.en.tgri até dczep)'brp_ Fe!._._jg_te.

ahi -vem a agitação proveniente da elei-
ção presidencial...

Contendo-me, ouvi alé ao fim o sr.
Salvador Santos e respondi:

Se se tratasse só da minha pes-
soa, eu não teria consentido em que o
senhor terminasse a sua exposição;
dar-lhe-ia enérgica repulsa immediata:
escrevam conlra mim o que quizerem,
ser-mc-á iiídiffcrcntc. Cumpre-me, po-
réiii, Irausinittir aos meus collegas de
directòria a sua proposta, certo, entre-
tanto, de que clies 'hão de rcpelli!-a
como eu.

O sr. Salvador Santos retirou-se,
exclamando:

"Veja lá... Sc precisar dc mim
mande chamar."

Claro é que os meus dignos compa-
nlieiros dc administração procederam
como eu esperava. Não cogitei sequer
dc mandar c'!iainar o sr. Salvador San-
tos, e, eiiconiraiido-mc com elle na rua,
desviei-me para evilar o cumprimento.

O sr. Salvador Santos esperou uns
dias; por fim, rompeu furioso contra
A Equiiativa e sen presidente.

Comprehõndcm todos que, por maio-
res que sejam as suas inveiicioiiices in-

sol,rc juriosas ou calumniosas, nenhuma res*

posia, indicadora de que se lhes prcstA
a mais leve attenção, poderão conse-

guir.
Coiiííí de Affonso Celso,
Presidente ,dVl Equiiativa.
 «¦»«¦«¦¦

GUERRA A*SAUVA

Vm novo formlclda
(Realizou-se hontem, cm Nictheroy,

perante o presidente do Estado do R o,
uma interessante experiência dc um
«íovo processo dc extineção de fornii-

' 
De accordo com o inelhodo ensaiado,

os gazes tóxicos são gerados, não -or
nm liquido que sc derrama 110 interior
das galerias, mas por um corpo solido
que 

"arde 
lentamente perto do orifício

do formigueiro e é collocado ali ao ar
livre se.u prévio preparo de terreno.

Depois dc accesa essa substancia, que
sc apresenta sob a fôrma de cartuchos,
ella é cc-berta com um abafador, sob
o qual também fica compreliendido o
bureco do formigli-iro.

Nestas condições, os trazes tox.ços
produzidos em grande volume debaixo
do abafador, não tendo por onde esca-
par, são obrigados a se escoar pela
abertura do formigueiro, >nvad.ndo,
portanto, »s galerias. O que ha de or.-
einal e eommodo neste processo e a
dispensa de apparelhos custos.os. desti-

nados á captação c introducção dos
gazes. . .O abafador pode ser substituído- por
utensílios domésticos de insignificante
valor; assim, qualquer lata vasia de
keroze-ne ou de banha, qualquer bacia
011 panclla, collocadas do boca para
baixo sobre o cartucho acceso, funecio-
nam como abafadores de gazes.

A substancia gazogenea experimenta-
da tem um poder insecticida realmente
grande, pois asphyxiou as formigas
sauvas chi menos de um. minuto.

•li' seu inventor, o professor Eugênio
George. lhe deu o nome de -.l_.ri_i.id..
Rápido ".

Uma horrível
catastrophe

Florianópolis, cR — (A. A.) — No
domingo ultimo, á tarde, deu-se . um
'horrível sinistro na bahia de F.jriauo-
polis..Na oceasião 'em que um grupo de
treze pessoas voltava de uni. pic-ni-c da
ilha de Guarazes, .mima canoa, esta vi-
rou, sallvándo-se apenas tres tripulantes,
Ceci-l-io Costa, sua noiva Alcança Ma-
eivado e Manoel Vieira, morrendo os
restaníes.

As lanchas da Capitania e da Poli-
cia c embarcações particulares .percor-
rerãiii Ioda a bahia, recolhendo no do-
iningo, á noite, os cadáveres de José
iRosa. 'Dá-rOo Rosa, -.-•Ja Conceição,
Isabel Conceição e Igncz Machado, «pie
foram recolhidos ao 'Necrotério da Po-
licia. -As autoridades policiacs mais
tarde -interrogaram as famílias de ou-
tros .mortos, que são Paula Rosa, -Ma-
noel .Rosa, 'Maria Rosa, MarC-a Santa
da Silva e Manoel Pinto.

Montem foram encontrados mais ca-
daveres e hoje um.

Todas a. victimas do sinistro resi-
dem cm Trindade, arrabalde desta ca-
pitai, tendo o facto causado grande pe-
zar.

¦ o — _ —1

Um seringal assaltado
B_._m.j_S (A. A.) — A Associação

Conuuèrcial desta iciapital recebeu um
telegramma expedido cm Napury, 110
Alio Acre. datado de 25 dc outubro
ultimo, assignailo pelo presidente da
Associação congênere daquella locali-
diitle a_T--ina e comn*,,,.i'_'.ando que o
conselheiro municipal Manoel Pereira,
foi assaltado mi seu seringal de Nova
Esperança, sendo ferido e ficando in-
ceiidiádos e saqueados cs seus tarra-
cães* O autor dessa façanha, segundo
o telcgranima referido, foi o indivíduo
Augusto Paes, acompanhado de um
séquito de cangaceiros, tendo José Gira-
dino ameaçado de atacar a cidade e
saquear todo o conimercio.

local, segundo ainda

_„" districto, por ler sido aggrcdido a
pao por um seu desaffecto, de nome
J"1'0- . •, , •

Ha imito tempo tinham tido os dois
uma questão por motivos sem impor-
lancia e Júlio guardou disso lembrança,
jurando vingar-sc. Hontem, tendo en-
contrado seu Idesaffecl-o. poz em pratica
a sua vingança e deu-lhe uma sova de
páo •

Borgc9 foi medicado na Assistência,
pois apresentava um. ferimento na ca-
licça. e a policia abriu inquérito.

¦at*» — ¦- '

NOTICIAS DA GUERRA
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A MARCHA DAS OPERAÇÕES HOS BALKAHS
A PALAVRA OFFICIAL-** ---S-----S-- ¦ —__-=-_a •

De todas as linhas de
frente

A....KM.-.NHA — Berlim, .8 — O quar-
..-_ !'• «-«nimunica cm data de .6:Alem de um avanço francez a su-deste de Boiicliavesnrs, pouco antes demeio dia, que fracassou, — uida demi portam c 110 Somme.
•Na Vallachi-a, estamos progredindo deaccordo com os nossos planos. Alexan-
,<í es,r. .'«stes a cair em nosso poder.«Na Dubrudja e na Macedonia, en-contros que nos tèm sido favoráveis."Biíuír... — Jl;,vr., .sj _ N_ r.,gi_0ue Uixniude, bombardeio reciproco.A actividade da artilheria inimigafoi particularmente activa na região deSteenstraéte e cm Boesinglie, devido aostiros bem suecedidos das nossas bate-rias.
Itai.ia — Roma, 28 — Os tiros cer-leiros -d. nossa artilheria obstarnui osnioviuieiitos inimigos ira zona monta-nhosa ao norte do valle do Ledro e dovalle do Assa.
No dia 25 do corrente, o inimigo di-r.gui violento bombardeio contra asnossas posições da linha Degano-But-tniarzo.
A nossa artilheria bombardeou osacantonanieuto9 inimigos cm Birna-batini e na estação de Metthen.Na zona a leste de Gorizia os atts-tnacos transportaram outras baterias

para a linha dc frente e bombardearamfreqüentemente a nossa rectaguarda.Respondemos-lhes, porém, com tiros«imito ofíicazes.
•No Carso travaram-se pequenos com-

bates em que fizemos alguns prisionci-ros."
Áustria — Vienria, 28 — O es! ido-

maior do exercito conmmnica em data
de 26:"O duello de artilheria no planaltodo Carso auginentou de intensidade. As
baterias inimigas bombardearam is ai-
deias que ficam alraz rias nossas linhas,
na fronteira da Carinthia.

Os nossos aviadores estiveram cm bis-
tanle actividade durante estes últimos
dias. Unia esquadrilha lançou com exi-
to numerosas bombas sobre a estação e
os acampamentos .inimigos de Primola-
no, regressando illesa. apezar do violento
fogo defensivo e do tempo tcmpcsiuoso.
Outra esquadrilha atacou os estabeleci-
mentos ferro-viarios c quartéis de To!-
mezzo. Abatemos um aeroplano inimigo
ao norte de Svistow, ua Rumania."

feita hontem, i aoite,

Sa actiialidnde; peitudo a 60$, io na CA*
BACA GRANDE: av. Mem de Sa. n—15.

OS EXAMES NO INSTI-
TUTO DE MUSICA

'Rcalizaram-se hontem, no Instituto
Nacional de Musica, os exames de pro-
moção do curso de 'Flauta, do imal e
lente o professor Pedro de Assis.

A mesa examinadora, sob a presiden-
cia do professor Francisco Nunes, tinha
como vogues os professores Agostinho
de Gouvêa e 'Pedro de Assis.

Os alumnos Indalicio (França Fonsc-
ca, Antônio da Costa Guedes, João Ca-
margo e José iPossidonio, mereceram
distineção, gráo 10, e Bencdicto Anto-
nio .Fernandes e Izidrp Cardoso de aa,
ambos, plenamente gráo 8.

«_i _ ai - 1-iili.SORTEIOS
em 29

corrente
Prêmios pagos:

441-347$500
Só NA CASA PORTUGUESE JOE'

Rua Assembléa, 40 — é que se en-
contra manteiga fresca mineira supe*
rior: liilo, ..SSnn.

Dahi foram expedidas ordens dc pri
são ao Ouro Preto e oulros niembros do
governo.

Devo aceresesntar que tanto os minis-
tros não estavam presos que á 1 liou
da tarde elles todos retiraram-se da Se-
cretaria da Guerra, como tive ensejo de
presenciar, em seus respectivos carros
com ordenaiiças alraz como andavam
sempre. Só o conselheiro l.ourenço de
Albuquerque, como mais modesto e dimo-
cala, retirou-se, tomando um bondinho
de .oo réis.

lá vê o sr. Serzedello que a Republi-
ca não foi proclan.adl na madrugada do
dia 15 de novembro de ítüSg.

Mais de espaço, se á illustrada reda-
ccão do Correio, acolher, com a sua cos-
Imitada gentileza, estas linhas, inundarei
algumas outras, respondendo á pergunta
do deputado Joaquim Osório, indagando
quem fez a Republica.

Agradecendo o acolhimento, caso me
seia dado. assigno-me, leitor constante—
P, G," ._-__,,._,

Hip! Hip! Hun-ali!
HANSEATICA !

i»«
O ministro da Marinha, por poria-

rias de hontem, nomeou os capitães 1 dc
corveta Fernando Ferreira da Silva,
immcdiato do cruzador Republica,
aclualuiente cm Santos; Vicente Alt-
gusto Rodrigues, ajudante do Arsenal
de Marinha desta capital, e Bencdicto
Ferreira da Gania, 3° pharaleiro do
pharol dos Abrolhos, 110 Estado da
Bahia.

_M>
KOKMIUU.A .'A-ÕHOAIi — O

maior amigo da lavoura; enconlra.sf
om todas as casas de primeira ordem,
desta capital «í de todos os Estados.

A SESSÃO DA GAMARA,
RESUMIDA

Sob a presidência do sr. Cosia Ri-
beiro; secretariado pelos srs. Alfredo
Mavignier e João Pernetta, foi lionteni
ítbciía a sessão da Câmara com a pre-
sença de . S deputados. A acta da ses-
são anterior íoi approvada sem obscr-
yações; Após a leitura da matéria do
e.\-[>.(..ente, oocupoil a tribuna o sr.
Alfredo Mavignier, pana, mais uma vez,
tratar da politicagem regional do Matto
Prosso.

•Esgotada toda a hora do- expediente
00111 esse discurso, passou-se á ordem
do dia. A lista da porta aceusava a
presença de 108 deputados. Foram ap-
provadas varias redaeções finaés, -re-
queriuicnlos de informações e julgados
ribjecto de deliberação os diversos pro-
jeclos, qua se achavam sobre a mesa.

l_so posto, foram approvádos em 3*
discussão, tendo o sr. José Bonifácio
•vquer-ido. c obliUo dispensa de impres-
são, para votação iuimediaia da emen-
da do Senado no projecto n. 120 A,
dc 1916, da (-'amara, autorizando _
abertura do credito de 357:717,7.6,
pelo Ministério do Interior, -para paga-
nieiito 'd. despesas feitas pela ndminis-
tração da FacitÜdade de Medicina da
Bahia, com parecer da comniissão dc
Fin.nças — favorável; em 2" dis'eus-
são, a emenda súbstiluaiva da co.nmis-
são dc Finanças ao projecto 11. 200,

Aonde sc poderá e-mer um Pi£vo iresçp j _.e ,DI6, -autorizando o governo a abrir,
i -espanhola, só na CABAÇA GRANDE.

(M 3267)*--«-»_—¦
'Requereu 'aposentadoria o conferen-

te de descarga de Ia classe, da Alfaii-
dega desta capital, Alfredo Edmundo
Danlas de Almeida,

Esse funccionario_4.e ordem do mi-
nistro da Fazenda, vae ser subinet.tido
a inspecção de saude.

T a Pnnnpp — -nxovaes para bapti-
J_a .rOUpee ^ ______ vestidos para
mocinha?, c vcstiJinhos para meninas dc
todas as ciladcs, o mais ol.ic e variado
sortimento. Assembléa :oo.

¦ I ¦ I >
DR, ALBERTO DO SEGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Viu* uri-
narias, operações em geral,
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Po líospüal da Misericórdia. Moléstias da
garganta, ii-rií c ouvidos,

DR. -OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina;
Consultório, rua Sete de Setembro .1. g«j,

(A 8104)
i-B a -» - —

O sr. Pandiá Calogeras írarisiiijrti.it
hontem a'o presidente do Tribunal de
Contas, para o necessário registro, có-
pia do decreto que abre ao seu depar-
lamento mais um credito de
6i>:654$.3o, para pagamento de divi-
das de exerckiosjliiidos. 

CIMENTOU--:
Alpha, ámc-lciiuo. — Teiephone
834, Cent.—R. Santa I«u/.iit 202

—. PAULO PASSOS & C. —
«o-*.

A GUERRA NO AR
OS ZEPPEMNs VISITAM A COS*

TA NORDESTE DA IN*
GLATERRA

Londres, 28 — (A. «.'. - Sobre a
costa nordeste da Inglaterra evoluíram
hontem, á noite, alguns dirigiveis alie-
mães, de bordo dos quaes foram lança-
das diversas bombas.

Ignora-se, por enquanto, se ha victi-
mas 011 prejuízos malcriacs.

Dois Zeppeíins abatidos
.londrcs ,28 _ (A. Mi') _. Anntm-

ç.a-se officiiilinente qifc foram abali-dos dois "-eppelins" 
por oceasião da

incursão aérea
pelos allemães.

\A nota official inglez» sobre
o "raia"

Londres. 28 — (A. ÍI.) — (Offi-
ciai) — Diversos "Zeppeíins" approxi-
niaraui-se esta noite da cosi;, nordeste
da Inglaterra c lançaram bombas nos
tuas op largo da cosia de Durham.

Um delles foi atacado por um acro-
plano naval brilojiinico e caiu em chain-
mus ao largo da codta se Durham.

Os prejuizos causados nestes dois
condados parece que não tèm impoitan-
cia.¦Um dos outros "Zeppeíins" lançou
bombas uo condado dc Midland, mas
foi _,',acado na volta pelos neroplanos
navaes inglezes c apparen leniente at-
tingido, Parece, entretanto, que conse-
gniti reparar as avarias soffridas. por-
que, chegando n costa de Norfolk, to-
inou rapidamente a direcção léste. Qua-
tro dos nossos a,eroplanos perseguiram-
no até quatro milhas da cosia, derru-
banilo-o em chaninias ás 6 e 45 mi-
nutos.

Acredita-se que o numero dc victi-
mas e os prejuizos sejam insigniíican-
tes.

tropas rumaicas que estavam em Craio* .va e de onde se retiraram na semana"
finda, afim de evitar morticinios in*
üteis, poderam levar conisigo todo «I
seu material bellico, inclusive a sua ari
tilheria pesada.
Os búlgaros derrotados nas cer-

«'.mias de Negolin >
Londres, 28 — (A. A.) — Os servios 1derrotaram uma cohimna búlgara que

procurava estabelecer-sa nas proximi-.dades de Nigotin.

Varias noticias

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANS

Os franco-servios tomam, a
collina 1.050

.?«i/o.i!'rn, 28 — (A. II.) —-Communi-
cado official servio:" Os zuavos francezes, com o auxilio
odos serviços, tomaram a iniporianlis-
si ma collina 1050, que era defendida
pelos caçadores da Guarda Prussiana,
com a ordem de a conservar por todo
o preço. . . .

Todos os ataques dirigidos pelo ini-
inigo contra essa posição foram repel-
lidos.

0 máo tempo continua a causar
obstáculos ás, operações."

Ít —
O nvan.o das tropas italianas na

Macedonia
Roma, 2S — (A; II.) _-, Coinmunlca-

do sobre as operações na frente balka-
nica:" O enérgico avanço das tropas ita-
lianas prosegue co.n -felicidade na zona
montanhosa de Pcristeri, a oeste de
Monastir, cm direcção ao valle de
Drajar.

Apezar do espesso nevoeiro que tem
havido em Ioda n região, um dos nos-
sos destacamentos oecupou no dia 24
do corrente uma eminência a oeste de
Nizopolc, enviando alguns grupos para
os cumes de Crvenastena, emquanto ou-
tros progrediam na direcção de Tmova.

No dia 26 os italianos, quebrando a
resistência encarniçada do inimigo, to-
inaram as alturas das cotas de 2220 a
2227, a sudoeste de Nizopolis, e fize-
ram cerca dc quarenta prisioneiros."

A situação militar «In Rumania
Bucarest, 28 (A. II.) —Annuncia-

sc òfficialmente que nenhuma mudança
importante sc operou ua situação mili-
tar do paiz.

Os rumaicos retiruui-so do
Craiora

Londres, 28 — (A, A.) — Um radio-
gramma dc Bulcarcst informa que as

SBl_A-BÉ0-_8., Mjl
«J CHARUTOS i

REGENTE
1 ««----«-_-_--«--»-__«-_-_««-_«__-_____^^ .-

r de Poock,
fracos o saborosos.

NAO ESPEROU A HORA.,
Mas morreu ao nascer

A nacional Eniiliá'Gonçalves,. estiarí-
do em aileantado -estado de gravidez, e
não tendo inícios de esperar a desejada" delivrance" em sua' residência- da rua
Tubias Barreto 53, foi procurar a po-
licia do 4" districl-, á qual p_Jiu guia
para recolher-se á Santa Casa.

Obtida a guia, Em. lia dirigiu-se para
ali, mas ao «chegar á portaria as dores
prenunciadoras do parto man'ifc_!aram-
se com tal intensidade que a pobre mu-
lher caiu por terra, dando ali mesmo á
luz uma robusta creança, mas que in-
felizmente morreu ao nascer.

Eiuilia foi recolhida á enfermaria 24
em oprimas Condições, e ,0 pcqitenko foi
mandado recolher ao necrotério com
guia da polioia do 5" Idislriclo,

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

O CRIME RA PRAÇA DOS ARCOS

Realizoü-se liontem o enterra-
mento da victima de Laranjeiras

Na Santa Casa, o'nde se achava re-
colhido, falleccu na madrugada de hon-
lem o "chauffcur" Antônio dc Olivci-
ra, victima lia poucos dias da sanha
assassina do desordeiro Mario l.aran-
j ei ias.

O cadáver üo infeliz motorista foi
removido para o necrotério, atim de
ser auíepliado, e dahi saiu pnra o cc-
miícrio de São João Baptista; onde se
di-u o enterraniêntq.

(Após aa cerimonias da praxe, deu-se
o saimcnlo, sendo o coche fúnebre
acompanhada por grande numero de

pelo Ministério da Guerra, o credito
especial de S. 0:000$, para as despesas
a fazer-se no mesmo ministério; -i-m 2*
discussão, tendo o sr. Josii Bonifácio
requerido e obtido klispensa de intersli-
cio para a 3' discussão, *_ «projecto ii.il-
íiiero 85 A, de 1016, pondo em dispo-
nibil-idáde o professor da cadeira de
Historia das Belias Artes, da Escola de
Belias Artes, Francisco ignacio Mar-
condes Homem de Mello, co.n parecer
da coinuiissão Ide Instrucção Publica, c
parecer da comniissão de Finanças, fa-
voravel ao projecto ;ém 3a discussão,
o projecto ii; 151 A, de iqiO. redacção
do .substitutivo approvado em 2a do pro-
..'ciu n. .51, de igiõ; ao projecto da
maioria da commissão de Finanças,
mandando contar a Horário Seabra,
coriferente da Alfândega _a Capital Fe-
(-nia!, para os effeltos legaes, o tempo
em que esteve afastado do seu antigo
cargo de «conferente da Afiaridega da
Bahia a contar de 1; de maio d-e 1804
a 24 dc junho de 1896; em j" discus-
são, o projecto 11. 244, de 1016. nuíori-
zr.ndo o governo a abrir, pelo M'nisie-
rio Ida Marinha, o credito supplemen-
lar d-e 2.3Ú1 M56.975. do orçamento
vigente.

Encaminhando a votação, em discus-
são especial, do projecto 11. 135 B, dc
i«)il, autorizando a abrir, pelo Minis-
terio «Ia Guerra, o credito dc réis
1,264:684.095, para attender ao paga-
mento das despesas feitas no Contesta-
do, precedendo a votação do requeri-
mei-ò Ido sr. Maurício de Lacerda, fa-
lon o deputado fiunínense. Postos,
afinal, a votos, foram approvadòs o
projecto e o requerimento do sr. Mau-
riciu, tóndò o sr. João Perneta reqüe-
rido e .dbtido dispensa de impressão
para o projecto. Foram ainda approva-
«los, em 3* discussão, o projecto n. 243
de 1916, autorizando .0 governo a abrir,
pelo niinisterio da Viação, o credito de
4 ;ji'3$o86, para pagamento Ue gratiii-
cações aos funcaonarias dos Correios
do Maranhão; em discussão «nica, o
projecto n. 250, de 1916, autorizando-o
a conceder ao 4" cseripturario da Di-
rec.ioria de Estaiislica Commercial, João
Ferreira da Gama Júnior, um anno de
licença em prorogação; e, em 2" dis-
cussão, o projecto .1. 49, de 1916, or-
gãnizandò a situação dos sargentos do
Exército. ,

lAnnunciado. a 3" discussão Uo proje-
Co n. 133 A, da 1916. considerando
instituição de utilidade publica o Club
dc Seringueira, com sede em Manáos
com parecer favorável da comniissão de
Justiça, oecupou a.tribuna o sr. Joa-

m 1 m »-«-'
SÜZANNÈ l.lWI-Rl-iS.VERNE-IL.

-iUGNE' POE
Os artistiis Suzan-ne Dcsprés, mlle.

Verncuil e I.ugné Põe realizam ama-
nhã, no "'Lycée Français", unia cn-
cantadora festa, com a qual se despe-
dem da noss,T sociedade,

Foi organizado um interessante pro-
gramma, 110 qual figuram poesias escri-
ptas ou traduzidas para o francez dos
nossos melhores escriptores.

Mlle, Verncuil interpretará uma "ga-
volte" de -mme. Rcgis dc Oliveira.

Os bilhetes para essa fesla, cujo pro-
dueto terá o mesmo fim que o obtido
com os recentes festivaes realizados
110 Municipal, acham-se á venda na
casa Arthur Napolcão.

A'venda na Livraria Garnier
e em. outras livrarias

ucase
_e Go-ofredo de Alencar

Ultima obra dc João do Kio
Preço 3$0OO

Terminou com brilho o curso theorico
110 Instituto Nacional de 'Musica, o jo-
ven Sylviò de Viterbo, filho do sr.
Carlos de Viterbo.

---__-____»-_¦_--¦

OS CONTRAHAXDOS DO
"S. PAULO" E DO "ROCA1XA"
Attendendo a uma reclamação dos

couimandanies e tripulação dos vapo-
res S. Paulo e Bocaina, do I.loyd Bra-
sileiro, o inspector da Alfândega; man-
rou entregar, hontem, aos tripulantes
do S. Paulo c ao conimandante do Bo-
caina. vários objectos pertencentes aos
primeiros e u.na caixa cen; dezoito bo-
lijas de tinta de escrever de consumo
a bordo do Bocaina, apprehcndidas,
como contrabando, sabbado ultimo, pelo
ajudante de guarda-mór Annibal Nunes
Pires.  -min

^>OIS MANÍACOS
A policia deu-lhes o conveniente

destino
As autoridades do 23" districto poli-cal estavam hontem em seu mio dia.Tiveram que receber as visitas dc

dois maníacos e dar-lhes o destino con-veniente.
O primeiro desses maníacos foi Edi-na Fileto, de 28 annos de edade, casada

c reSidente á rua Carolina Machado
n, 976. Edina Fileto eslá louca e tema mania de perseguição,O oulro foi Hilário José de Souza,
pardo, de 36 annos, solteiro, operário
e morador cm Anchieta. Hilário soffre
a mania de «pie está sendo perseguido
pelos seus parentes mortos.

Ambos, com guia da policia do 23",
foram mandados para a Policia Cen-
Irai, afim de serem submcttidos aexame dc sanidade c terem o conve-
uiente destino.

O NOVO ..MRAIXADOR AÜS»
TIUACO NOS ESTADOS

UNIDOS IMPEDIDO DE SE.
Ol-IR PARA O SE. POSTO

Londres, 2,8 (A. II.) _ o "Foragir'
Ofi.ce enviou ao embaixador dos ICs-'ados Unidos nesta capital, sr. Pane,'uma nota em que o governo inglez sdrecusa 't-r.iunanleni.nte a conceder sal-vo-condueto a Von Tarnow, novo em-tMi.xador da Austria-Hungri» em Was-noiugton.

A nota declara que as embaixada,e consulados da Áustria e da Aliena-nha tem-se excedido de tal modo noexercício das suas rcgulares funeçõesdip.oniaticas.que a Inglaterra podia jus-lit.car perfeitamente essa recusa, aindamesmo que a3 iej_ intcrnacioaaej nãoa perinittisseni.

O czar Nlcoltío t-ae conferência.
com o rei .'ernaudo du

Runiunia H
Londres, 28 i.\. .\.) _ E- cspera.Khoje, 1, ijirde, n» fronteira da Rumania,czar da Rússia, Nicoláo I, qu. ,„_'cunferenciar com 0 rei l-\-rnandn "'__

Ruinama sobre a situação desse reinoen lace da extraordinária pressão exer-
,-Zt'i lT"paS ^'"^''"'Saras sobreOs exércitos russo-ruinaicos, que- coin-

b?ii.íjii 
"a ra"sylvaiua- Vallachia e Do*

-.'
O novo chefo do gabinete „,ss_vae íolar na DumaLondres, 28 (A. A.) — Annuncia s«i

liZ""«'.."P0"., fa'->rá, snl.liadó pro^x mo, na Duma sobre os meios c bises
?,;,,*,?"W?WM <Ia *.*«- "'terna doimpério, de modo a se estabelecer so-
entre o governo c o parlamento, cujas
íin,"" 

' 
^'nao conjuntamente, tón. P_.lim ir de encontro aos interesses doPovo, satisfazendo as suas necessidí' '%vr*~"

«ÇPost"íazVojcf_Uint.revèl_:

,;„',','-n,A"cJnlanIia aPPr-xiinou.se offieio-'samente dos governos alliados „.«'.eurando sondal-os directamente' ,„P„d_que sem- resultado, sobre a pos ibill
a ?,-5l,..U'"a Pz N.»--«àfii. inediunt.a .icceitaçao das prineipaes condiçõeiexigidas pela "Entente" contanto o_Í
fetei,i_e5i"dí deacça° »•' -^
7, ,7.' e„na,,r''I!,crica do Sul."O Da.ly Mail» informa tfado. que a situação alimentada na At-Icnianha e na Áustria é de verdade?.,desespero, segundo soube de fome. d_gnas de todo o credito. !

A exposição de trabalhos na E»
: cola Nilo Pecanôa:.:

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Drog. Pacheco — Andradas, 45.Dcp.
1 » «*- I _-. 

Compram-se, trocam-se, vendem-se
jóias, brilhantes, ouro, prata, platina emoedas", — Teixeira _ C. — Ouvi-
dor 93. (J. 4395)¦uai-

O Thesouro Nacional pagou á "Ame-
ncan 'Bank Note C"." a «itianti-a de
_5.'.7l8_si.4t>, de fornecimento de nola.sdo Thesouro, 110 corrente anno, e aAmaro dai .Silveira, a de C4:7i5$72t,
de 'fornecimentos ao Ministero daGuerra; no corrente anuo.

 -*-»¦-_¦_ —

Comtudo, não deixe
de visitar a exposição de moveis
Mobihcr, á n.a Chile 31; verificar
preços c condições dc pagamento.-inim 

"Revista Joridica"
•Mais um fasciculo da "Revista Ju-ridicji", correspondente a outubro, foi

já distribuído.
Como os anteriores, pejado de quantohaja interessante na jurisprudência fe*

deral e local, na doutrina e na legis-lação,
O grande numero de julgados ali

colleccionados, de vários tribunaes do
paiz, c os nomes dc Clovis Bcvilacqua,
Spencer Vampré, Mendes Júnior, loãoArruda, Alfredo Bernardes, Cândido dcOliveira, Rodrigo Octavio e tantos ou-
tros na urdidura da secção doutrinaria,
bastam para dizer eloqüentemente dovalor indiscuticel da publicação, de quenão desmerece o fasciculo de agora.

Gratos pela remessa,

CANELLAS DE OSSO
Compra-se grande quantidade;offertus ú Caixa do Correio 51. m 1 — 1 _» ,

ESCOI/A MEDEIROS. E AI-
BCQUERQ-E

A cerimonia de hoje
.Realiza-se hoje, ás- 2 horas tia tarde,

na 2* escola feminina do 7" districto.automóveis c o caixão moriuario co .....
Iier:fl com a bandulra do Ceat.o dos quim Osório, que, depois de certas con-1 —- - -—.—-. -_— . o,.,-,.- ,*.,_.,„.
Chauffcurs. I sid-raçôVs. .requereu que, sem prejuizo Mia qual c d.reclora d. Sylvta-Ouette

As idespesas do enrerramento foram'da discussão, voltasse o projecto á. Naylo.r, a moAiguraçao do retrato de
feitas por conta do Centro. 1 commissão Ide Jusliça, .para estudar cila Medeitos e lAitniquerque.

O acompanhamento foi numeroso: ' os estatutos da referida instituição. I tmnpalrecerao a essa cen.non.a o
approxluiadamentc setecentos carros, e! O sr. Justiniánò de Serpa. discursan-1 prefeito muracrpal. o «in-ector 0.1 iu-

do impttvnk-ti o requerimento do depu- i strucção e aiios íunccioii_ri_s mu.uv.-A policia local, segundo ainda o
mesmo despacho, está impotente para .o::pre3_itov.teva -essa imponência com» 1 tfo im. .... .
impedir a realização da ameaça, pois | um protesto de solidariedade des collc- tado std-r.o.-f-andcnse, por desnecessa- pães
„•,.;,„*., a,, ,re, nra.-.-is havendo aDe-I E-S do morto contra O estúpido crime e I ri-o e de objectivo absurdo. Pepo:s d.s- U. ... .
nas notícia de que pí.^ _S march_™ a* perverso autor. . I . „ foi encerrada toda a matéria de «lis-1 ci-ferecido pelos funcc,on;ar.os que ser-

soldados, pcrte-tM-^a 4 Prefciiura ! Havia também uma grande quantt-1 mssão constante 00 avulso e a sessão

Ò ret-sto que vae aer rnau_urado foi

37
da Alto Acre. 1 dade dc coroas. 1 le\ anlada.

viram com o homenageado na Directo*
7__iria .Gera. djs Instrucção. PubKca.. __,_

Aos cofres do Tliesouro Naconal fo-ram recolhidas hontem as quantias dcSoo :ooq?ooo e 45o:ooo$ooo, .remcttidas'respectivamente, pela Delegacia Fiscaiem b. Paulo c pela. Alfândega de San-tps, importâncias provenientes dc saldos da semana íiiida.

t^Ç>. .

muito
Como nos das anteriores foi, hontem'visitada a exposição de traba-

™?_ n™.1103 _'"!,as "'-"«"as da tEs-cola N1J0 Peçanha, dc-Alice Der. iiiã"c^oT " "'""^f
f.ssa exposição, que continuar.. frim.qiieada ao publico hoje, da, 7 ás 9 __»«;e..scrá encerrada 'amanhã. 

, %*&uma interessante festa. ...
camsfL03 ,raballl0S exP°sl°s destá*.'ca.u-se os seguintes: .

Guarnição completa para quarlo, feita'pelas alumnas Hilda'.Mendes e R „V.e.ra ..lachado; almofadas, pelns _ ,.'
Mar!#p^0"' Sol,za' «ita'Mac,,,do VMa .a Rodngues; almofada de lingcrie,'
b-ordá"'".? 1"aCy F0Sta' e u»'a ""'rabordada ,a seda, pela al.iuna Marina
or,!lVa" .e*Caryall.o; „¦„ porftjoriiaes, executado pela aluiiiiia Rita;Vieira Machado; um •'abal-jour" ii_ _alumiia Noemi Gouveà'; quadro plSm.ma.iira, pela alumna Josephi,,aP Ro-drigues; porta-camisola, feitio borbole*ta, pela alumna Marina dc Alvarenga',t de oulros feit.os, pelas alumnas Siel*Ia Ramos, Rita Machado; guarniçãode copa e cozinha, pelas alumnas Zul*-

®¦!LtT,S• ^"eCy Pot'<Z™™. Helena'Ranos, Elza Comes c Juracy Fcinán,es, 
ç outros, além de muiios irabaihos de roupas 'brancas, como sejam {toa.-has, bluzas, liabadouros c cauiis....I-oi muito admirada uma linda alnio-tada, feita pela alumnas Jurema Silvei-ra, f.lha do sr. Alfredo da Silveira;que e-ntrou para aquella escola, no cor-rciije anno. ,

Todos os trabalhos expostos forani'executados pelas ahnnr.as, sob a hábildirecção da professora sra. Maria The.reza Amaral Valle, auxiliada .,_•adjunta professora Odette Ramos

MoDiun 
uma sala de visitas ou unigabmete sem analysar a linda ex-'

riNS ft C, a rua do Ouvidor 91 c o<e nos antigos armazéns Ourives 39 a 43.

1 Temos sob medida pelos ul-
timos. figurinos de casemira
de cõr, azul ou prelo. Teci-
cidos Inglezes Old-Engláhd.
22 — URUGUAYANA — 22

O Rio tem uma pastelaria

A's 5 horas da t.vdc dc hontem, iiiatt.
giiráram os srs. 'Pinto & Alves, sueces-
sores dos srs. Camilo 'Pereira Sr Pinto,
as novas installações de um novo esta-
belecimento sito ú Avenida Salvador
¦de Sá n. 1S3 e destinado á fabricação
de pasteis, com diversos recheios.

O novo estabelecimento está inslalla-
do com todos os preceitos da hygiene
moderna e apto á fabricação de 2,000
pasteis á hora.

Toda confecção dos pasteis é prepa-
rada em machinas especiaes, e que são
movidas a electricidade.

Após a cerimonia, offcreceram os
srs. Pinto (r Alvea um co_to d'agua •
•eus convidado*... .>-——— "-'<

Morreu Verhaeren \
Paris, 28 - (A. II.) _ o graíid.

Poeta belga Emile VcrfiSeren morreu
hoje cm Rouon, victima de um acci-
dente, ^

Vtr_t'aeren caiu quando subr-a a uni
trem em movimento, sendo esmagado:
pelas rodas dos vagões. , |

A noticia da morte de Emile Verhaé-i
j-cn causou aqui o mais profundo pezar,

 «-__-_— _,1

S. Ex. íoi, via e prometteu \
Os jornaes tém publicado diariamem

te reclamações dos moradores da zona'suburbana da Leopoldina, entre as es-tações da Penha e ;BrsB de Punia, mui-tas das quaes solicitando a continuaçãode uma parada de trem entre essasduas localidades, foram dirigidas aaministro da Viação.
Honiein, esse ministro, tendo resol-vido verificar o fundamento dessas re*clamações, visitou aquella zona, dc a.u-tomovel, acompanhado dc seus offieiaesde gabinete drs. Sérgio 'Barreto aH.iiil Maranhão, e do dr. Aguiar Mo-reira, inspector federal das Estradas,engenheiros fiscaes da Leopoldina, drs.Sylvio Gentil e Abel de Mattos, doengenheiro da Leopoldina dr. Oscar\\ emschenck c do deputado iPiragibe..
O ministro da Viação seguiu, en_trem especial até a Penha, tomando ahi -

um automóvel que o conduziu a 13r__ d.P.nna.'Durante o trajecto. s. ex. foi in-terrompido com ma-iifestações dos ha-b.tantes, falando vários oradores,
O ministro da Viação ouvindo ós mo-.radores da. zona suburbana, proihctleuestudar dois pedidos importantes quelhe foram feitos: a concessão dc ill.i.

minação. aquella zona e ordem para, a
Leopoldina tornar permanente unia pa-rada de trens, de que se serve essa!
empresa nos dias de festa da Penha.. I

Sobre a iristallação da. agua em Brai
de Pinna s, ex. já providenciou, i

O sr. Lyra, de volta da excursão','
expediu ordens ao inspector federal dai
Estradas pára que mande fazer imt*ie-!
di.-r.os estudos afim de ser dada .o*
moradores da zona entre Penha e Braa
ue Pinna, uma parada jut_3_£',H__U -«

1 f!_!_i M*í.5«l.^" ^ . -¦
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•SOBRE 0 MATERIAL
PARA A MARINHA

•(CONCLUSÃO)

Folhetas para turbinas do Rio Grande
Vo Sul, £ 132-00-00. Ajuste de 29 de
jKlcmbro de 1915.

Munições de guerra para a ílotilha
Vo Amazonas, £ 37-00-00. Ajuste de
I19 de julho de 1915.

Machinas para virar tubos dos en-
icouraçados, _ 1.391-13-05. Ajuste de
gi dc dezembro de 1915.

- Uma macliina "Leme", para forjar
parafusos £ 2.810,00, £ 619-02-11.
Ajuste de 24 de setembro de .915. ¦-

¦Signaes submarinos para o "tender
'Ceará, £ 3.000-00-00. Ajuste de 3 de
dezembro de 1915.

Dois periscopios "Gallileu", para o-
fcubmcrsiveis, £ 2.320-00-00. Ajuste de
ei de abril de 1916,

Duas lanchas-automoveis para o
""tender" C-arii, £ .66-13-04. Ajuste
Ue 1016.

Transporte de 2 lanchas automóveis,
*do "tender" Ceará, dc Glasgow a Spe-
glã| £ 180-00-00. Ajuste de 1916.
^^tdvação do seguro do dique ,"A-
«Mio Penna", cujo prazo terminou a
S «e julho ultimo, £ 2.334-00-00. Con-
«rato.' -Despesa provável com a conservação
idos navios carvoeiros c uma cabrea
íluetuante, ma Hollanda, á razão de
f£ 360 mensaes, de julho a dezembro
Be 1916, £ 2.520-00-00. Ajuste.

500 coberturas para bculares de lu-
Sleias e telemetros da Marinha, libras
Éo-oo-00. Ajuste de g8 dc fevereiro de
Iioifi.
t—Juros por atrazo

de pagamentos ¦
até 4 de outu-
Uri) de 191a
(frs. 190.927,05)

f—.ürffcrcnça de*
cambio (francos
¦24.062,80)

*— Aiiginento de' 
preço do ma-
terial e mão
de obra (fran-
cos 600.006,00)

Total, fran-
«os 814.989,85= £ 32.599-n-io

TT
Total. ... £ 196.288-17-06

Conversão da im-
1 portancia totalN d a s despesas,

|£ 196.288-17-06,
ao cambio de
27 d.= . . . • t.745-008$ 103 ouro

¦ __________________ t I

PERfUME SELPfi
A mal* recente novidade em perfumaria. — O Perfume Selda nio é

um perfume para o lenço, mas de toilette, destinado a perfumar o corpo,

depois do banho, impregnando a pelle, profundamente, de um aroma

delicioso. —FRASCO GRANDE. ..... 10$000

A' venda nas Casas Bazin, Fazendas Pretas, Exposiçáo, Ramos Sobri-

nho & C. — Depositários geraes — COSTA, PEREIRA _ C.

EM D. CLARA
"Aquidaban" pintou o

, sete
A decaída Maria Cecilia, preta, de 33

annos de edade, moradora na estrada
do Octaviano in. 36 é muito conhecida
na zona do 23o districto policial pelo
vulgo de "Aquidaban1'.

Suas diabruras em Madurcira e im-
mediações são celebres.

Hontem, muito embriagada, resolveu
ella que devia «comprar varias coisas a
credito num botequim de D. Clara. O
botequineiro, porém, não concordou
com essa liberdade da " fregueza" e
mandou-a por para fora de casa.

"Aquidaban" -ficou indignada c re-
solveu "bombardear" o botequim. As-
sim, arihòu-sê de uma porção de pedras
e foi ttm Deus nos acuda...

¦O botequineiro, vendo que não levava
a melhor, resistindo, pediu 9oecorros á
nolicia, e dahi a pouco checava ao local
tinta patrulha de cavallaria, que a custo
conseguiu prender a desordeira, que
foi levada para a delegacia, não sein
dar muito trabalho, e, depois de autua-
da, niettida 110 xadrez:

w a _» 11 me

A INDEPENDE™-!*

~f- 
Importância da»

', despesas a at«
, «tender
ts- Saldo existente

1 11a Delegacia d»
T h c s ouro, lem
Londres. . ¦ .

Ourí

1.745 :oo8$io3

¦453:221 $090

Credito neces-
sario. . ... . • ,29l*.787$oi3

FuJ! desconto de 10 % ""°* vendas
dc Iodos os moveis no próximo

mez do dezembro.
— KUA DO THEATRO N. 1 —

1» » »w 

XO MEYER

Uma qulnquagenarla aggredldft
Foi aberto inquérito na delegacia do

19o districto contra os indivíduos de
nome Alfredo de tal e Pedro Gama,
dois "valentes", aceusados de haverem
aggredido a quinquagenaria Maria do
Nascimento, que apresentou hontem
queixa ao commissario de dia á dele-
gaoia.

Os aceusados estão sendo procura-
dos pela policia.

A velha aggredida diz que o Jacto
oceorreu á porta de sua casa, á rua
Gallileu, no Meyer. e que os aggres-
sores se serviram para a bravata de
uma correia.

¦ i ¦ 1 

Sociaes
»- "IL  ¦¦¦' ***)

I

RAIOS X—ELECTRICIDADE
MEDICA

Exames, photographias e tratamento
pelos raios X. Applicações de electrici-
dade nas moléstias em geral. Dr. J.
de Toledo Dodsworth — 108, Avenida
Central (ao lado do Jornal do Brasil —
Teleph., 2326, Central.

«l»l» *

í6p:iSo$,'00

532t5oo$ooo

J*).«
ledo
encir
tro;

•

mu*

O saldo, de 453:22>$ooo, ouro, e exa-
retamente o que re9ta da importância
dc recursos anteriormente concedidos,
sendo de assignalar que o ultimo cre-
dkil, dc ,2.701:7to$74o, ouro, de 14
de janeiro de 1914. teve a seguinte
distribuição:
»— Entregue á Contobi»

ildiide da Marinha
para oceorrer ao pa-
iratuento das i" 02"
prestações do tender
P Ceará'", c da i*
iprestação da nova
secção do dique "Af-

íouso Penna", confor-
mie comniunieação da
iDii-cctoriii Geral da
Despesa Publica, -em
.officio n. o, de 27

. de março dc 1Ç14. .
»- Pago no Thesouro
' Nacional, aos constru-

ctores do tender "Cea-

irá", pelas 3" e 4*
(prestações respeeti-

1 vas •
•— Entregue á Delegacia

do Thesouro em Lon-
«Ires, para ir oceor-
rendo ao pagamento
de novas prestações
do tender, da secção
«Io dique, o das outras
encoininendas, que se,
f o s s em concluindo, ,
conforme coninuinica-'
ção feita pela Dire-
cloria do Expediente
da Marinha, em offi-
cio n. 523. de 31 de
janeiro de 1914. de-
«tarando que nessa
data o sr. ministro da
Marinha providenciava
junto ao da Fazenda
.para a distribuição da
somma 1.500 :ooo$ooo
Ha despesas que ainda figuram na

íelação que acima publicamos, porem,
de facto, já se cffectuaram, como, por
¦exemplo, .ts referentes ás prestações
ifiivacs do tender e dos hydro-avioes,
mela praxe, por certo, irregular, dos
Sdeiintanientos feitos pelo Ihesouro,
aliás, em regra, para evitar prejuízos,
ie sob a presutupção de que o Congresso
não deixará dc conceder o credito, quan-
do cnlão sc compõem as escriptas, a
respeito dos taes pagamentos. Por ou-
Itro lado, é justo que 'se abata, -na rela-
ção alludida, a quota, de 600.000 fran-
cos, a titulo de indemnização á casa
_i;u. contratante do feiidcr, sob pre-
•texto de augmento nos preços de nu-
iteri.i! o mão de obra, por influencia
da guerra, pois é muito dc prever que,
sc em logar do augmento, tivesse ha-
vido baixa nos referidos preços, a casa
construetora, com certeza, se acnstel-
larra no contrato, para nada reduzir do
que, cm rigor, fossemos obrigados a
¦pagar-lhe.

Trata-se, em summa, como se está
vendo, de compromissos externos. Ha,
ac ordinário, em semelhantes ajustes, a
cláusula pela qual se determina o ven-'cimento dc juros para as prestações cm
átrazo, cláusula em quç, não raro, in-
felizmente, andamos a incorrer. E' nc-
cessario, portanto, que se habilite o go-
vemo com os elementos precisos, pa,ra
.tinte possa agir com segurança, como
convenha aos interesses públicos. Ha,
actualincnte na Europa, um competen-
ie official da Armada que, em corre-
spoiidcncia constante com o -Ministério,

que o commissionou. vae encaminhando
com proveito a, solução das questões,'attincn.es aos encargos, que nos provie-
«ram de contratos dc material para a
Marinha.

A coníniissão de 1'inanças, bem co-
rnlieccndo dos factos, que ahi deixamos
expostos, acredita que procede com
'acerto — no que diz com r, mensagem
do governo, sobre a qual ora emule
parecer — aconselhando a Câmara que
adopte o seguinte projecto de lei:

lArt, i" — Havendo material, pcrlen-
tente ou cnconiiiiendado para o Minis-
terio da Marinha, c que este considere
dispensável aos serviços que lhe são
attrilmidos. como. declaradamente, a
iio\n secção do dique flucluãnte Affon-
So Penna, o governo, acautclados os
Interesses públicos, poderá cf-fectuar-
lhe, do modo c nas condições que se lhe
afigurarem rasoajveis: a), a venda: b),
a recusa, por accordo com os respeeti-
vos contratantes, á semelhança do que'iá se fez com o terceiro encouraçado e
os monitores; c), a troca, sem augnien-
to dc despesa, por outro material, qne
seja de maior utilid .de para os reter:-
dos serviços, como, declaradamente, as
tubulações para os navios, que delles j.i
precisarem. ,

,.\ri. 2° — Sc, da execução do ::rt.
"1°, não auferir o governo, dentro do
tempo opportuno, os recursos precisos
ou bastantes para oceorrer, com pon-
tualid:',de. a todos os encargos resultan-
•te» de ajustes ou contratos, actualincn-
He cv st eu tes. de material no estrangei-
'ro para o «Ministério da Marinha, c em
fciuc poderão ser applicados os alludi-
Uos recursos. — fica o, governo auto-
irüãdo a abrir, para satisfação de taes
fehcargos, de uma só vez ou parccllada-
imeute. sem prejuízo das providencias
fcòiistantes do dito art. 1". o necessário
bu os necessários créditos, comia, to
nue na somma, não excedam de
a otS:tS7?6í3. ouro.
? X,.,' 30 _ Revogam-se as disposi-

(Ções em contrario.

VICTIMA DE UM TREM

Morreu un Santa Cusa
«Foi -hontem recolhido ao Necrotério

Policial o cadáver dc mais uma victima
dos trens da Central,

Chamava-se o infeliz Cicero Cláudio
dc Souza Rosa, era operário e residia
á rna Rio Grande do Norte n, 88.

Quando atravessava o leito da estra-
da na estação do Meyer, foi pilhado
por um trem, que o atirou a grande
distancia, Soccorrido pela Assistência,
íoi levado para a Sanla Casa, onde deu
entrada em estado grave, fallecendo
ainda cedo, hoje.

O reconhecimento do caadver de
Olaudio deu-sc, depois qtte -elle foi re-
movido da Santa Casa para o Necro-
terio. Antes de scr feita a autópsia,
apparccerani duas pessoas da familia,
que fizeram o reconhecimento.

Diversas noticias do Ministério
da Guerra

Por ter dado parte de doente, foi
mandado á inspecção de saude, o 2°
tenente do 13o regimento de cavallaria
Heitor da Fontoura Rangel,

 Pela 5" região estão marcados os
seguintes embarques:

Para -MattoGrosso e S. Paulo, no dia
1» de dezembro, na estação Central da
Ií. Ferro e para os porto3 do Sul, ate
Porto Alegre, 110 dia 8, 110 antigo Ar-
senal de Guerra.

OS UADRÕES NOS SUBÚRBIOS

Uma *"nsa da Villa Proletária
assaltada

A' policia do 23° districto apresentou
queixa o r,r. Manoel Apóstolo de An-
drade, residente á rua S. Carlos n. 143.
na Villa Proletária, contra os ladrões
que lhe visitaram a residência.

Os meliantes, pela madrugada de
liontem, penetraram, por arroinbrimen-
to, na casa do queixoso, c de lá rouba-
rain objectos, roupas c i3o$ooo cm di-
nheiro.

O commissario de dia ouviu o quei-
xoso e prometteu as providencias pe-
ilidas!

DURANTE O MEZ DE mWÈÊÈ
Teremos cm exposição nas nossas vitrines, 110 interior do armasem e na

sccção dc Roupas feitas, grandes-SALDOS de camisas, cernidas, pyjainas, rou-

pinhas de creança, roupas para homens, collarinhos c ciiapéos, mercadorias to-
das de primeira qualidade, que venderemos por preços baratissimos. -

AU CARNAVAL DE VENISE Rua do Ouvidor n. 136*

AS COMMISSÕES DA CÂMARA
REUNIÃO DA DE FINANÇAS
Sob a presidência <5o sr. Antônio

Carlos e com ia presença dos srs. Ga-
leão Carvallial, Barbosa Lima, Antônio
Mangabeira, Monfz Sodré, Balthazar
Peneira, Augusto -Pestana, Alberto Ma-
ranhão e Justiniano de Serpa, esteve
liontem réiuüdla a commissão de Finan-
ças da Cantara. Foram assignadios os
seguintes pareceres: do sr. Alberto Ma-
ranhão, favorável á emenda offerecido.
ao projecto n. 225, de 1916; favorável,
com uma emenda, no projecto autoti-
zundo a abertura do credito de 350:000$
parti attender ás despesas com ia exc-
cução da lei sobre o. alistamento ciei-
foral. podendo-se augmentar o pessoal
«lo Gabinete dc Identificação; não só na
Central dc Polio'.-i. como na imprensa
Nacional; do sr. Galeão Carvallial, au-
toriznndo a abertura do3 créditos dc
899iS48$ii3, 'Siipplementar á verba 13*
(material) do orçamento da Guerra,
em vigor, para transporte de tropas, e
de 20 :ooo$ ouro, supplenientnr á veillia
14" (coníniissão cm paiz estrangeiro),
para attender á differença de venci-
mentos de officiaes e pagamento de ou-
trás despesas; contrario á emenda of-
fenecida a«o p.-ojcclo 11. 233, de 1916,
autorizando a abertura do credito de
8:800$ rara pagamento de 10 pro-fes-
sores c -uni adjuneto da Escola Militar
do Rio dc Janeiro.

O sr. Oclavio Mangabeira leu, em
seguida, o pa-ncer que 'Publicamos nou-
trn local, referente ao Ministério da
Marinha. ,1

Foram ainda lidos e assignados os.
pareceres do sr. Augusto Pestana, fa-
vorav ei á .emenda of ferecida ao proje-,
cto autorizando it revlgòração do credi- j
to especial de 2.044 :.320$476, destina-.
do a pagamento de compromissos assu- MiSOLVE-SE,
nulos pela E. F. Oesle dc Minas, aber-'
to pelo decreto n. 11.865, de 5 dc ja-
neiro de 1916. autorizando a abertura
do credito do 311:5«j8$oo3, ouro, c I
311:59S$o93 papel, supplementar á ver-
iia io" do orçamento da Viação em vi-1
gor: . 1

Por ultimo, a commissão tomou co- |
nhccinrehto, travando-se largo debate, do .
projecto do sr. Barbosa Liniíi, conce- ,
dendo ao engenheiro Augusto Ferreira
Rainos, ou empresa que organizar, o dl-
.reito ile -contratar com os funecionarios
públicos federaes ci\l'-9 e militares, ;
aclivos e inactivos, que o , desejarem, ;
mediante a consignação até um terço ;.
do.s scus vencimentos, durante os pra-,
zos de cinco, dez c quinze annos, a ac-
quisição iiiuncdiata dos inimoveis que i
escoMierem para a sua habitação c de
sua familia ,sendo 'o pagamento de taes I
predios realizado integralmente pela j
empresa, como adeantanvcnlo feito aos ;
mesmos funecionarios. O projecto e |
longo e foi assignado pela commissão
com pequenas modificações.

» e» m —

A COLÔNIA CORltKCCIOXAIi

Os que vão e os que voltam
Deixou hontem, ás 9 lioras da noite,

o nosso porto o vapor nacional May-
rinlt que, de viagem para Laguna, em
Santa Catharina, passará cm escala por
Dois Rios, na ilha Grande, deixando
na Colônia Correccional numerosos de-
tentos.

Em breve aqui chegará o Laguna, que
trará da Colônia outros detentos que já
cumpriram pena,

A chegada do Laguna é bem possivcl
que se dê hoje.

¦ t B> * mm» "'

DATAS INTIMAS
Fazem annos hoje:
O sr. Car)os Rangel da Silva;-
a senhorita Lenita.de Almeida Rocha,

filha do ar. Antônio da Silva Rocha; ,o sr. Auto Teixeira, cirurgião-den-
lista;

senhorita Guiomar, filha do capitão
Augusto Nogueira Gonçalves, despachan-
te geral da Alfândega desta capital.

—o galante menino Norival, filho do
sr. Manoel de Sá Ferreira-,

a senhorita Francisca Braganci
a sra. d, Roza Guimarães Macha-

do, esposa do sr. Álvaro Gonçalves Gui-
marães Machado, official inferior do 53°
batall- ,o de caçadores.

o 3° anuista de mediojna Athayde
Basttis; .

a sra. d. Lúcia Siqueira Cavai-
oanti, iprogenitora do tenente Luciano
de Siqueira Cavalcanti, funecionario
dos Correios;

Fez annos hontem a galante Zilda,
filha do sr. Pestana de Aguiar, funecio-
nario da Junta Commercial.

Passou honltem o dia natalicio de
d. Hercilja de Araujo Bezerra, espo-
sa dio dr. José Bezerra, ministro da
Agricultora.

Por esse motivo a distineta anni-
versariante recebeu das sins muitas
relações dc amizade inequívocas pro-
vas de admiração.

• • *
OASAMENTOS

Realiza-se lioje o enlace matrimonial
do dr. Joaquim da Silva Duarte Filho
com a senhorita Adelia Faustina de
Araujo; servirão de padrinhos: por
.parte do noivo o sr, Gustavo Sampaio
e sua progenitora, e por parle da noiva
o sr. Braulio e esposa.

Realiza-se no dia i" de dezembro
o c.iisaniento da senhorita «Margot Alice
Saint Clair com o sr. Domingos Fer-
reira Martins. A noiva é filha da viu-
va Saint Clair. Servirão de padrinhos

.03 srs. Anacleto Taveira e esposa, por
parte do noivo, c por parte da noiva
o sr, Daniel dos Santos e a viuva
Saint Clair. A cerimonia religiosa será
cffeetuada na egreja do Parto, ás 4
horas da - tarde, saindo o cortejo da
residência da .noiva, ú ¦ritnj Evaristo da
Veiga.

*
«Realiza!-™, amarthã, na cidide de Pon-

te Nova, n«o Estado de Minas, o casa-
mento do dr. 'Maurillo Mod.*s:o dc
Mello, conheoido clinico nesta capilal,
íélHio do dr. Modesto de Mello, com a
senhorita Ita Vieira Martins, filha do
dr. Francisco Veiira Slartins.

Serão padriailtós do noiva o profes-
sor Abreu Fialho e o dr. Jarb'e>3 de
Carvalho, no religioso; no civil, o dr.
Gustavo Modesto de M«ello, irmão do

noivo, e *o dr. Fnanciscro Vhira Mar-

tins; por parte *d_ noiva, no religioso,

o dr. José Vieira «Martins e c dr.

Urban Woolman; no civil
Vieira Martins e o dr.
Mello.

«
¦Realizar-se-á 110 dia 12 do próximo

mez de dezembro, o enlace matrimonial
da senhorita 'Hilda Hllarião Alves da
Silva, filha da viuva Hilariao Alves
da Silva, com o sr. Arthur Leal Nabu-
co de Araujo Filho, funecionario da
Repartição Geral dos Telegraphos.

* * *

NASCIMENTOS
Com o nascimento de sua primeira

filha, que receberá na pia baptismal. o

nome de Elsa. acaba de scr enrique^

To venturoso lar do sr.. Francisco
Graell, industrial desta capital, e d.

Alexinda Pereira Graell.
m # *

CONFERÊNCIAS
Na Polielinica Geral do .Rio de Ja-

neiro, o professor dr Oscír de Souza11n.ro, >' 1 . .-.,„.,•„ 1lrjrns da noite,
de

ULTIMAS NOTICIA
o Báptista Franco mata a

tiros o amante de sua esposa

o sr. Luiz
Modesto de

MELISSA 1 ilillVIi
| ã^mk ¦ Erneslo Souza

I GERVÂb'

i 
"ANIZ 

i

í

lnappetencia,
Hii Halils, Mi liinHH,

Oôrn di Cabeti.
f i-i„ Sitf-mntids.

Urinas Turvas,
FilpittfíB it tllitl).

TÔNICO DO SYSTEM*
NERVOSO

_B™_™_0_G.-l.'dl--mN

eiilizará lioje. ás 8 i|a lioras da noite,

a ultima conferência do scu curso, de

clinica therapeutica. no corrente anno,

Será objecto dessa conferência o es-

tudo clinico-cirurgico dos pleunzes.
ít $ $

VIAJANTES
Parte lioje nàrn o norte, em c«inp«-

nhia 'de sim familia. Pe>9 *fot ?<""£
o sr 'Manoel Carlos P. Pdlar de Al-

meidà, operoso rcprescnlante da ..mpor-

íànte fabrica de tintos "Sardinha .

nacional Ceara,
vae

tratar de assumptos «políticos, o dr.

OS ORÇAMENTOS NO
SENADO

— |

COM A POLICIA

Uniu estação que não c ppliciiidu' 
Pedem-nos os moradores da estação

He Vigário geral, na Estrada de 1-erro
leopoldina, chamemos 11 attenção da
feutor!.! a.e competente para a, gatuna-
Sem desenfreada que ali campeã, eom
fcriiiide prejuizo dos háveres e da tran-
. Mülidadè doj babijantea ca locali-

,#(!¦Aqui fica 9 eed«4«*.

DE MODO FRA-
TICO E ECONÔMICO,

RECENSEAMENTO GERAL DA
KERUBIilOA

Ainda hontem esteve reunida a com-
missão de Finanças do Senado, em con-
linuação dos seus trabalhos sobre os
orçamentos de 1917, fiuiccionanda sob
a presidência do sr. Iineno ãe Paiva
e com a presença dos srs. João Lyra,
Aliicdo Elüs, João Luiz, Erico Coelho,
Francisco Sá e Leopoldo de Bulhões

Antes de ser tratado o objectivo prin-
cipal da reunião, o sr. Erico Coelho
apresentou o seu parecer favorai cl,á
abenura do credito especial de réis
-i*7 779?6lo, para auxilio ao Hospital
de Tuberculosos, em Cãscadura. E a
commissão assignou-o unanime.

Quanto á matéria orçamentaria, por
unia inlerpellação do sr. Soares dos
Santos sobre se os senadores podiam
renovar perante a coníniissão, uma vez
modificailo o art. 14a do Regimento,
as emendas que eni virtude do mesmo
artigo a mesa recusara, a coníniissão
resolveu que nenhuma emenda recusa-
da pela mesa, em 2" discussão, pode-

, ria ser renovada, senão na 3*, e que
só assim ella as encaminharia.

O sr. João Lyra apresentou a seguin-
! -,c emenda, que a cominissão.approvan-

rio-:*., deliberou ofíerecer ao orçamento
. dá agricultura:"Fica o poder executivo autorizado
t a entrar em accordo com 03 governos
I csiaduaes no sentido de scr realizado
' oor funecionarios locaes o reccnseaiiieii-
j io geral da Republica em 19-0. niedian-
. te auxilio, cuja importância deverá ser

proposta ao Congresso Nacional logo
que esteja orçada a despesa."

O operoso representante do Rio Gran-' 
de do Norte justiiicou-a de modo con-
ciso e completo.

Além de scr determinação constiui-
1 eioual expressa, disse s. ex., o re-

ciiiseamento geral da Republica impõe-
se, especialmente naquelle anno, .por-
riiianto é ciuprcliendida a coniruemora-
çãn do centenário da independência na-
tional, para cujo realce e significação
devem os poderes públicos esforçar-se
resolutamente.

A experiência tem demonstrado que
é dispendioso e incfficaz o serviço .feito
por funecionarios sem nenhum tiroer-
nio, que são escolhidos, com exagerada
complacência, em numero que excede
evidentemente ás exigências do encar-
go, entre os milhares dc candidatos que
as injúneções partidárias levam os che-
íes politicos a defender.

Havendo, como ha, cm vários Esta-
dos, regulamento organizado, e em ai-
çutus até C™n,rriativa perfeição, o scr-

-, ..... .„..-. 1 viço th estatística, é patente que os
ao poder judiciário, nega-se .1 Passar {u7lccioIlarios respectivos poderão in-
as certidi.es nccessatias parn, ri defesa , *uml,ir ,„ com p'rovcitoi .fos trabalhos
düF,;;,SüSlS! 

^'próprio Ministério da U* «ecnséamento. diminuindo, por eu-

Wndo a grande demora por tro lado, cous.de.ave rncrUe. a desPe=a
eptirtiçòcs que lhe são subor- nue .lera dc =er feita.

Central, em rc- 1 Fo* ainda acceita uma emenda do sr.

A
VIDA

RHÜM
II

• • DE -

Ernesto Souza
Com lodo,

Glycerina e Hypo-
phosphitos de Cal-

cio e Sodio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
ctilose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

BRBHIDO S C.-1-0 d_ HaFes.»

\

NA CENTRAI. DO BRASIL

Os prejudicados já
não se podem de-

fender
•O sr. Arrojado esti indo por mio

caminho. lAlini dc demiltir injusta-
mente empregados antigos dn reparti-
ção que dirige, quando estes recorrem

¦A bondo do paquete, nacional 1

segue 'hoje para «Man-ws .onde
dc assumptos «políticos, «

Erihigen-lo de .Salles, deputadto federal
X -Wzouas. O embarque do itlus-
tre viajante reailiza-se as 11 horas da
manhã no Cáes do Porto, defronte do
armazém 12.

# # *

ASSOCIAÇÕES
Em segunda convocação, reune-se

amanhã, ás 8 lioras, em assembléa ge-
ral a Associação Prolectora dos Cegos,
-om sede á rua Real Grandeza 142.

para conhecimento das despesas feitas
com o festival de 17 de setembro ul-
timo.

* * #
MISSAS

Foi celebrada hontem, ás o i|', a
missa ma!nda™i rezar pela familia Silva
Mello, por alma da veneranda senliora
d. Francisca da Silva ..Mello, viuva do
coiiiincndador -Adriano de Mello.

A cerimonia revcstiu-£e da maior so-

lennrdadc sendo o officio religioso cc-

kbrado nio allar-mór da matriz da Glo-

ria, a elle assistindo pessoas de repre-

sentação social, entre as quites nos foi

possivcl notar as «seguintes:
Familia barão de Lucena, familia com-

iiicndador João Vàlvefde de Miranda,
dr Américo Firnivano de Moraes c se-
nhora, conselheiro Catta. Preta e senSto-
ra, dr. Lour.ival Souto, dr. Floresta de
Miranda e filha, d'r. Hugo Martins
Ferreira, dr. João Tavares 1'ilho, «Ir.
¦Uiiz C. Cintra. M .-A. Tavares Fer-
rcira, dr. Honorio Bapitisfa Franco e
senhora, d. Amélia LouiV-Vo de Andr.-i-
de, dr. J. Leão, Ernesto de Sòuza.Oon-
çaives e' fnmiliJa, d. Amélia de Souza
Santos, dr. Eduardo de Souza Santos.
Manoel .Dantas Junior, Armando Dan-
tas dr. Attila Infante, dr. João Paulo
Filho, dr. Isinaiel de Souza e senhora,
Luiz Valer™ da Silva c senhora, dr.
Heitor Tellcs, dr. João Paula Mendon-
ça, íRcdrigv.es Barbosa e familia, maes-
tro Alberto Nepomuccno, Roberto Go-
mcs. Alberto Parente da Costa e senho-
ra. capiiião-lenente He!'l-o Sayão «Ve Bus-
tàniatifce c senhora, dr. Oscar Pclemcc.
te. dr. Bandeira dc Goiivéa e familia
dr. Faria «Rocha, dr. Gusmão Junior.
dr. Fernando de Magalhães, Rodrigues
Barbosa Filho. Davil & C, dr..;Adal-
berto Forreira e senhora, dr. Ernesto
da Fonseca Costa, viuva Mariz ,e Bar-
ros e filha, viuva. Suokow, d. Luiza Na-
varro, dr. J. H. de Sá Leitão e sc-
nhora. viuva Aluaro SatUmrni. dr. Satr-
lamini e senhora. Eduardo Sattamin:,
d. Joãqiiina dc Figueiredo Gonçalves
dr. L#tit2 'PtíH-pipe -tle Sõii™.a Leão, tnnio.
Leitão <la Cunha. 1'lvira Leilão (Ir
Cunha, coviinel João Pedro CaintWia ¦'
senhora, d. Maria Thereza rGariiiinha,
conde c conrlcssa «Mariano Boselii. Agos-
tittlio Medrei; d. Maria Amélia de Quer-
roz Barros. d. Maria José d-e Queiroz
Barros. Constantino Paranhos. d. Mar:;.
Eugenia RebelXi Pürèsj dr. Ernani Cha-
gas «Moura, ele.

$
iReálizal-se sexta-feira .próxima, ús 10

horas na egreja dc S. Francisco di
Fatili!, á missa de 7a dia que. .pelo cter-
110 repouso «lo pintor brasileiro João
Batista! Bordon, fallecido cm .Madri'.
on>ie sc r-icharvíi ootiro ¦péitãi.-in.ista *-!"
Escola Nacional de Bellas Artes. Esse
caridoso neto é mandado executar pele
sr. Adriano Srintes. que nos pede tornar
publico e pedir n comparecimento
scus collegas, amigos e admiradores

O ALMIRANTE E IA FAMÍLIA

De quando *m quando registravam
os jornaes este ou aquelle escândalo,
em que o nome de mme. surgia, ora
envolto nas dobras de um mysterio pas-
sageiro, ora descripto com todas as cô-
res de un. drama de adultério. E se
os jornaes registravam o caso com essas
cores, appareeia sempre, em campo, pa-
ra defender nime., um ou outro cava-
lheiro, com ares de parente. O sr. Car-
los Silva, nestes últimos tempos, mos-
trava-se disposto a abandonar a aman-
te, porque, arllegando diBperdiço da for-
tuna, affirmava a situação precária que
disso lhe adviria e depois o seu nome
Jançado ao ridículo, quando os amigos
o vissem prompto. E, quando no ac-
cesso das discussões o sr. Carlos ma-
nifestava á mme. Báptista Franco o
desejo de separação, ella o ameaçava
com o fruto dos seus illicilos amores:

— Bem vés, Carlos, que estou gra-
vida,

E mme. está, realmente, em estado
interessante. .

Quando aqui esteve a companhia Es-
perança íris, era de ver o luxo, a pom-
pa .mesmo, com que mme. Sarah se
apresentava numa das frisas do lado
direito, acíenpanhada pelo amante só,
umas vezes, c outras, entre as filhas
e cavulheiros que se diziam amigos do
casal. O almirante estava afastado, de
ha muito, da familia. Dava-se apenas,
com o irnião, o dr. Báptista Franco.

iCommientouise, Ina "delegacia do 5°
districto, hontem, uma scena oceorrida,
ha rteinpos, no Passeio Publico, antes da
separação do casal. O almirante dis-
cutiu com a esposa houve um tiro, o
almirante surgiu ferido na mão direita
e tudo explicou como um 1'geiro acci-
dente, affir.mando outros a hypothese
de uma tentativa de suicídio. Este caso
provocou o divorcio, de que foi advo-
gado o dr. Frederico Borges.

TESTAMENTO DA VICTIMA
Soube-se. á ultima hora, na delegacia,

do 5° districto, que a victima fez o seu
testamento ha dois mezes, no tabellião
Castro, deixando tudo quanto possuía a
mme. Báptista Franco.

MME. BÁPTISTA FRANCO E
AS FILHAS

Mme. Báptista Franco chegou na de-
legacia do 5o districto pouco antes dç

hora. Pouco depois de 1 c meia ali
chegaram suas filhas Mntlnlde, Sybile,
Maria Amélia, Sarah c o menor 1- lo-
riano. Mine. Baplista Franco ficou 111-
communicavel, juntamente com as fi-
lhas, pedindo, ás 2 horas, que a ouvis-
sein.

CADÁVER NO NECROTÉRIO

O cadáver do sr. Carlos Silva foi
recolhido ao Necrotério pouco antes de

hora da manhã. Pouco depois, ali
compareceram vários parentes, que ve-
laram o corpo até ás primeiras lioras oa
manhã.

OS SOCCOKROS AO FERIDO

Foi logo chamada a Assistência. Mu-
nicipal, que mandou uma ambulância ao
local buscar o ferido. O estado deste
viu-se logo ser desesperador, pois a
localização dos dois tiros na cabeça,
além da do peito, que varara o pulmão,
mal permittia que o ferido respirasse.

Levado para o posto de soecorros
da praça da Republica, foi ali o sr.
Carlos Silva pensado carinhosamente
pelos médicos de serviço, que emprega-
•am todos os esforços para flval-o.

Foram, porém, baldados todos os cs-
forços desses clínicos, pois as 12.15
da noite o sr. Carlos Silva expirava,

quasi sem agonia. O ,seu passamento
foi logo communicado a policia do 14
districto, que meia hora depois fez re-
mover o cadáver para o necrotério da

policia.
A CAUSADORA DO FACTO

Mine. Sarah Báptista Franco perdeu
o seu chapei) na barafunda do "iMiicr,-
to do delido, refugiando-se na caixa
do theatro Phenix, muito nervosa, e
tendo a seu lado suas filhas, uma das

quaes. a mais pequena de todis, estava
tomada de pânico.

Ali foi mme. Sarah convidada a com-
parecer no 5" districto, para onde se
transferiu, momentos depois, cm auto-
movei, acompanhada de sua ftuiinl.il
menor, da senhora edosa a que nos
referimos acima, do supplcmc Domina-
to e do commissario Jajmis.

Muito tremula, trajando uma elegan-
te toilette de tafetá azul-inarinho, ma-
dame subiu as escadas amparada ao
braço do supplente Dommato, dirigiu-
do-se á sala dos fundos da delegacia,
onde ficou, com a cabeça reeostada a

parede, numa attitude de grande esgo-
tamento nervoso. íi'".:". e;i„.

Ao saber da morte de Carlos bilva,
foi atacada de ligeira crise de nervos,
que cedeu aos iminediatos soecorros
que ali lhe prestaram. -

A's 3 .horas da manha, preparava-se
para depor.

UM BILHETE

O almirante Báptista Franco escre-
veu um -curto bilhete sobre a mesa do
delegado Allbuquerque Mello, guardan-
do-o d'epois em sua carteira.

Momentos mais .tarde chegaram duas
praças de marinha, ás quaes entregou
o almirante o referido -bilhete

Para
sabe.

entrega* a quem.-'

O FLAGRANTE

Não se

Argemiro Pires do Couto, ' ebauf-
fenr , .resfdente á rua da Prainha, 55,
disse que entre 11,10 c 11,15 da noite
de hoje, aichando-se defronte do Phe-
nix, de serviço no Seu automóvel, viu
atirem pela porta .principal uma senho-
ra acompanhada de «in homem vestido
de brainco, rindo ao seu encontro o ai-
mirante Báptista Franco, que depois de
profcrlV aigumas 'palavras que não pôde
apanhar bem, mas que faziam referen-
cias á fifíia, desfedhou contra este ho-
mem um tiro de revólver que sacou do
bolso, e em seguida inais tres, sendo
qne os dois últimos depois de estar
caido por terra o offendido.

Iiumediataimente um iguarda eiwl aii
rondante segurou o tflmiraiite pelas
costas, idaaido-lhe vóz do prisão, em-
quainto um nocturno tomava-iíbe a ar-
ma, s*éndo o preso «conduzido á delega-
cia em companhia, de dois cavalheiros.
Não sabe o que motivou a aggressâo,
conhecendo apenas de vista os seus
protagonistas.

A's duas horas da manhã depoz o
chaiiffcur José Manoei Teixeira, de 39
annos, .portuguez e que reproduziu as
declarações das outras rtcstcmurfhas.

MAIS DEPOIMENTOS

Depois, foi ouvido o dr. Francisco
Eulalio do Nascimento Silva, delegado
do 6o districto policial. S. s. disse que
se achava hoje, á noite, no theatro Phe-
nix, cerca das w horas, no íntervaalo
do 2" pira o 30 aeto, estando no cor-
redor das frisas, ouviu quatro estam-
pidos consecutivas, pelo que desceu pre-
cipitudamente as escadas, ganhando a
porta, principal do theatro, quando , se
deparou na rua com uni indivíduo caído
de bruços, trajando um terno branco,
que lhe parecera gravemente ferido, e,
muito próximo, viu um guarda-civil, a
quem cllc declarante perguntou se o ag-
gressor se achava preso, apresentando-
lhe então o guarda o aecusado presente
e declinando o seu nome e a sua pa-
tente, disse ser o almirante Báptista
Franco, que pela sua qualidade de nu-
litar graduado não podia ser preso por
um guarda-civil; que o declarante, en-
lão, cxhibindo o seu distinetivo de au-
toridade policial, cffectuoti a prisão,
convidando o almirante Báptista Franco,
isto em companhia de seu collega do
18° districto, dr. Ferreira Cardoso, a
tomar um automóvel, o que foi feito,
c, chegados á delegacia, apresen-
lou o declarante o aecusado ao dr. de-
legado.

A seguir ao delegado do 6" distri-
cto foi 

"ouvido 
o dr. José Ferreira Car-

doso, delegado do 18° districto. ,
No seu depoimento disse o dr. José

Ferreira que se achava no itheatro Phe-

nix assistindo ao espeçtaculo, quando,
no inimallo do 2" aeto, cerca de n
horas, ouviu quatro estampidos, conse-
cutivos, junto á porta principal do rete-
rido theatro, dirigindo-se ínimediata-
mente ao local; que já ahi encontrou
o seu collega dr. Nascimento bilva, que
conversava com um guarda-civil, per-
guutando quem tinha sido o aggressor;
que lhe foi apresentado, pelo referido
guarda, o aecusado presente, almirante
Báptista Franco, o qual nesse momento
dizia que, attendendo á sua alta pa-
tente, não podia ser preso por um guar-
da-civil; que, então, o seu collcga açi-
ma referido, lhe fez ver que era dele-
gado e que em sua companhia, tam-
bem como delegado, o conduziria a de-
legacia do 5o distrioto policial. U
'o^dr. 

Albuquerque Mello ouviu de-

pois o sr. Stephen Sçhaefer, - "

•negociante nesta capital.
Seu depoimento careceu

tancia. , „„,„¦Disse que ouvira, após o segundo aeto
da representação no Phenix, quando
saia desse theatro. os estampidos dc
uns tiros e qne, acudindo no local, vira
caido por terra o sr. Carlos de Araujo j
e 'Silva, seu conhecido e que se acliava -

vestido dc branco; que viu-junto a yi-
ctiine, de pé, o aecusado, que gesli-
culava com algumas pessoas, sendo o
almirante por essas pessoas condiiziuo
até tini automóvel, que os transportou
até á delegacia.

No mais, as suas declarações care-
ciam de firmeza e a todas as pergun-

allemão,

de impor-

ções torna-se cada vez mais segura,
graças aos esforços notáveis dos allia.
dos'.

*

A nota official sobre o bombar-
deio aéreo de Londres

Londres 28 — (Official) — Um ae-
ropJano allemão voou a grande altura
sobre -esta cidade, hoje de manhã, lan-
çando seis bombas. Ficaram feridas
quatro pessoas, entre as quaes um»
mulher, que so acha cm estado grave.
Os «prejuízos matcplacs são insignift.
cantes.

•

0 raid dos Zeppelins
Londres. 28 — (A. 11.) — Informa-

ções recebidas durante a tarde aunun-
ciam que os dirigiveis allemães lança-
ram cerca de cem bombas sobre divi-r-
sos pontos da costa nordeste da lngl.i-
terra.

Até agora saoe-se que apenas ha a
lamentar a morte de uma pessoa; fi-
caram, porém, feridos inais ou menos
gravemente, umas dezeseis.

ivv-.

,tas do delegado o declarante respondia j samc.1,1-

que não se lembrava bem. que na con- ¦ '!"¦

fusão não prestara bem attenção c por
vezes a falta dc memória do depoente
impacientou a autoridade.

DEPÕE O ALMIRANTE BAPTIS-
TA FRANCO

O p inrofi
francez das Quinze hora

Paris, 28 — (A. II.) — Conimiiiiioa-
do oCficial das 15 horas:

"Um ataque inimigo durante a noi-
te. contra uni pequeno posto a léste de
Mavsons-ilc-Olirinr-pngne. Poi facilmente
• pr-ili:lb. Noite calma íio resto da
ffcnt«é.

Exercito do Oriente: — Antc-hontcin
um 'bíilliíiiité ataque idos zuayos. em
collaboraçãii com os servios. na regrai, a
nordeste de Moiiasl''r, deu-nos a posse
«ki cota 1.050. Apezar dos seus insis-
tentes esforços, o inimigo não conse-
giiiu expulsar-nos desta posição impor-
tanlc. que elle tinha fortificado pndero-

Repr.llimos succesíivaiiieiile
lüatro còhlKi-ataques germano-bulgni-osi

infligindo aos atacantes perdas sta-
grentas. "

«

Ouvidas as testemunhas do¦ i agran-
íe o delegado Albuquerque Mello rç-
dum. a .termo as declarações do alim-
rante Alexandre Báptista Franco, liste
official estava agora mais calmo, rc-
sponidemlo com precisão as perguntas
da autoridade. Começou o almirante
por declarar que pela sua profissão era
obrigado a estar separado sempre nas
suas filhas. O almirante Baplista Franco
disse ina(«s «pie prohibira rtermM.iu.te-
mente ás filhas de vii-ein ao theatro em
companhia «do amamte de sua mulher.
Que as mesmas, illudindo-o, foram, ao
envez do Ca-rios Gomes, conforme com-
hánarain. ao Phenix, onde as foi pro-
ourar. Ali as viu e á saida alvejou o
er. «Carlos Arauio Sito», a quem ex-
probrou o procecTiiicnlo, pelo facto de
levar suas 'filhas a um theatro onde se
¦representaram picas «pouco moraes. O
sr. Carlos respondeu e então, perden-
do a calma, sacou do revotlvèr, desfe-
chando-o contra o mesmo, que o pro-
curou aggredir com uma bengala.

Após esle faioto, recebeu vóz de pri-
são dc um guarda, a quem fez sentir

sua qualidade dc official de Marinha.
Quanto á sua arma entregou-a a unia
pessoa que lli'a tomara, seguindo dc-
pois .para a, delegacia, acohipltnhaitlo por
duas autoridades civis.

O ALMIRANTE VAE PARA O
ARSENAL

A's 3 horas da manhã foi o almirante
Báptista Franco removido para o Arse-
nal de Marinha.

Acompanharaiii-n'0 o seu advogado,
o capitão de correta Carlos Soares,iF'i-
•lho e o comniissario 

'Ameno Ribeiro.

MME. BÁPTISTA FRANCO
DEPÕE

A's 3 e 10 da manhã começou a dc-
por mme. Báptista Franco. O gabinete
do delegado Albuquerque Mello encheu-
se. Mme. eslava pallida, os olhos razos
de lagrimas.

Daremos na 2' edição o depoimento
de mme. Sarah Báptista Franco.

d-

lhe"' So i Francisco Sá .10 orçamento da. Guerra,
,1a - de qne s. cx. é relato'-, rectificahdo a

Viação.
parte d
dihadas e entre cilas :
mcttei- as infornifljçSes que
nclidas para defesa dos direitos ,,.. ...,.., . ...'não eni aeções judiciacs que lhe são ; distribuição da verba - Expedient

propostos, fezlcxocdir «nergien circii- Ao se encerrarem cs. trabalhos do

far. rccbimnchdnndo urgência 110 des- dia, o sr. Bueno de
• |.s-,-- t-icís ! convocou uma nova reunião pnra-ama-

''rípòr acaso, estará o sr. Arrojado, em , nhã, afim dc se votarem os ultimos pa-
1.. autoridade administrativa,; reeeres dor

Reza-se hoje, ás 9 lioras, na cc
dc S. Francisco de Paula, missa
alma do velho funecionario da lmp
s.-. Nacional. Jeãa llsnto Moura.

por

A GUERRA
Uma denuncia dada
"World", d. Hova York

Londres] 28 - (A. 11.1 — O "D-V-

lv Chrbniclc", desta, cidade, ívcebeu
lioje um telegramma comniun:cando-l-iic
que-, o "Wo-rM", de Nova York, .publi-
cou hoje ao meio da sua pagina de
honra uma denuncia formal dras cruel-
dades ãiléhiãs, seguida dé 11111 appello
vibrante, 'lançado pelo mais conceitua-
do romancista 'dos Estados Unidos —
Robert Chambers — pedindo a todos os
americanos que requeiram ao .presiden-
te da Republica e aos membros üo
Cmgrcsso a adopção de medidas un-
uirediatas que .ponham termo á infame
deshüniahidáde allemã.

Merecem a gratidão de todo o mim-
do civilizado o "World" e Robert
Ciiiiinbcrs, pelo seu vibrante manifesto
em que fnía bem alto a vóz do povo.
exprimindo a .firme vontade de que o
governo executivo e o .parlamento pro-
cedam .prompta e efíicazmente.

O appello intitula-se "A vósl , c o
titulo vem impresso a letras negras de
uma pcílcgada do aluíra. Pergunta
Cliiambers se a nação americana vae
.;:erin.inccer confortaivelmente sentada
110 primeiro camarote de freute. em-
quanto na arena sangrenta, sob os seus
olhos, os bandidos prussianos irirrastam
os seus escravos belgas para um Cal-
vario trágico, onde já a estas horas sc
erjtá .representando o ultimo aeto da
cruciftcação em massa de um povo. in-
teiro! Faz um dramático quadro da
lamentável situação dos belgas atira-
dos á escravidão c acompanha-o dus
seguintes palavras:"Não estou fazendo um trabalho dc
imaginação, nem estou descrevendo um
sonho fantástico. O que digo é o que
está hoje acontecendo a um povo, á
mesma hora que vós 'ledes tranqutlla-
mente o vosso jornal, ou vos adoraie-
rer-s com elle, satisfeitos com a vossa
conscíeincia de americanos...

Não haverá neste paiz «una vóz que
se levante contra essa .infâmia, contra
esse trafico dos bralncos, promovido
pôr ifciicnzollerri & C.?

Não haverá uni homem ao menos que
levante esta nação contra o monstruo-
ío negocio em que traficam aclu-almen-
te esses prussianos, acorrentadores de
lionieiis?

O que se es'á perpetrando acíiialmen-
tc não é nem allçirãrõ, nem mesmo prus-
siano: é hohenzollciniano e inferna'!.
li' á obra decadente de um cérebro que
sc foi decompondo até chegar á denien-
cia: é unia crueldade unica, produeto
rlé tinia inie!li.geno:a uierguiliada numa
estranha loucura, que se estorce em
"-:',¦. ulsões c babuja dc pèçonha a
«ronte d.i Civilização!

Pelo amor de Deus! Antes que este-
ja consumiaado o hiassaçne ~\c unia na-
ção inteira, endcreçr.e uma duzia de

A questão da deporta*
:ll'as, e que, segundo o declaram, offe-' ataques a granadas levados a effeito
rcoeu ás autoridades franeczas oceasião pelos allemães .
;!c lhes patentearem uma aniabilidade,
«tma gentileza e cordialidade incompa-
"Visitaram 

as usinas de Paris e árre- \ çgjj jJqjj __y\_ feelííaSdores, 'os estabelecimentos militares do- ¦" " *a*,a "•*»a*J —*-*«"•*

noroeste, do oeste, do centro e do sul
Ho paiz. da região de Lyão, onde rece-
bcnani as melhores impressões. Veriíi-
caram com pasmo e admiração que a
nfobilização da rectaguarda franceza é
lão .formidável como a das linhas de
frente e 'Observaram que o quinhão de
trabalho assumido nesta guerra pelos
eugcnlielros, pelos operários, pelas mu-
Iheres da França excede tudo quanto
r;e pudesse suspeitar. Prevêem, para
quando todos, após a guerra, lodo.-, os
es-iibelecinientos se acharem adaptados kição suissa que reprova esse
ás necessidades da industria, um renas-
cimento economioo de unia pujança
sem precedentes.

™

Um avião allemão vêa

Ecos do "raid" dos turpedeiros
allemães a Inglaterra

Londres, 28 — (A. 11.1 ¦- O Almi
raiilailo allemão disse rccenteuiciíti
mini ciminiunicado que mila parle da*,
forças navaes que praticaram um finV
contra as costas de I.o.wèstoft cajr.tur.ii-
ram um! navio.

A esse propósito observa o Almiran
tado inglez que só sc pode tratar da
chalupa Narval, que fazia serviço (li*,
patrulha na data de 26 do corrente -
da qual não ha noticia.

*
Os allemães oecupa-
ram Curíe-de-Arges
Nova York. 28 (A. A.)— Uni radit.

gramma de Berlim publicado pelos jor-
nacs vesperlinos annuiieia que as tro-
pas allemãs apoderaram-se dn cidade d(
Curtc-de-Argcs.

Nenhuma cominiiiiicaçilo official ou
de outras fontes veiu ainda confirmai
essa noticia.

*

Os austríacos nreparai™ a oíien*
siva 110 Trentino

Roma, -*S — (A. A.) -- Segundo na-
ticias aqui publicadas, ficou averigua-
do, por depoimentos prestados pelos
prisioneiros ultimamente feitos, que os
austríacos estão preparando uma nova
e grande offensiva na região do T.ren-
tino. Nessas declarações dizem os re-
feridos prisioneiros que o serviço de
concentração já' começou a scr feito c
que da Garlicia tem chegado vários
contingentes para reforçar as linhas na-
quelle ponto.

Nos círculos inililarcs dcsla capital
affirma-se que a offensiva projectada
foi imposta pela Allemanha,

Toda a imprensa 'mostra-se confiante
na acção dc Cadorna. dizendo " il Mcs-
sagero" que os italianos aiiceiam pela
realização desse movimento.

IPclos últimos coinmiiuicados sabe-se
que a artilheria de ambos os lados não
têm descansado um instante naquella
parte da frente de combato, sem que,
entretanto, tivesse havido nenhuma
acção da infanteria digna de menção.

No Curso a luta pròsegué com regu-
laridade. obtendo os italianos, cada dia,
novos progressos.

sobre Londres
Loiulr

inimigo

ilade!

ao nosso presidente-, rogando-
.".mo a semelhante nionsiruosi-

i, cS (A. A.) — Uin avião
oou sobre esta capital, tentaii-

do .bombardeai-.".'. Seis bombas que eon-
seguiu lançar cairam na parle stibiir-
bana, não causando o menor damno.

Perseguido pela artilheria de terra e
pela esquadrilha aérea encarregada da
defesa desta capilal, fugiu sob cerrado
fogo.

*

O governo do rei Constantino
protesta

Nova York. 2$ — (A. H.) —A Asso-
cialed Press diz cm tclcgramma de
Athenas que o governo do rei Cons-
taillino protestou junto dos paizes neu-
tros contra ns medidas de coacção que
lhe têm sido impostas pelos aluados.

™

Uma rennião secreta no Palais
Bourbon

Paris, 28 - (A. H.)
parlamentares explicam

— Numerosos
hoje nos jor-

tf
Paris, 28 — (A. H.) — Informa-

ções procedentes de Berna annunciam
que o «Conselho Federal Stiisso encarre-
gou o ministro da -Suissa em Berlim «te
chamar a altenção do chanceller do im-
•l.ciio ajlomão para a impressão desfa-
viivavel que causa na opinião publica
suissa o transporte cm massa á Allemã-
nha dos operários da Bélgica.-,

O "Journal de üenéve" decktrn que
a altitude do Conselho «Federal corre-
suotide ;«,o ardente sentimento da popu-

teto :ibo-
íiiinavel coninieltido com violação ex-
pressa dos tratados da Haya e das mais
elementares normas de humanidade!

O "Petit Parisien" fa,z notar que a
Allemanha sc está chocando com o qua-
si unanime protesto dos neutros, não
poderá resolver agora responder pela
iudifferença e pela ironia ás censuras
severas que de Ioda a parte lhe chegam.

O "Journal" considera que essas ma-
infestações dos neutros são preciosissi-
mas, ainda mesmo consideradas como I
meras manifestações de sympathia pia-
tônica. Por ellas se vê, diz o "Jour-
nal", que 0 desprezo pela barbaria ai-
leinã matou o respeito pela força alie-
mã.

«
O canhão troa no

Mosa e no Somme
•Piirí-r, 28 (A. A.) — O canhão con-

tinúa a troar na frenle do Somme e
cm Verdun, ¦ mas o niáo tempo e ,0 nc-
voeiro que persistem, impedem que si-
gani o seu desenvolvimento normal, até
mesmo as manobras preparatórias,

Os zuavos, combatendo com os scr-
vios, obtiveram uma importante victo-

O caso do "Britannic"
Londres. 28 — (A. II.) — Os.in-

queritos abertos acerca da destruição
dos vapores "Britannic" e "Bmeninier-
Castle", não conseguiram estabelecer sc
estes dois navios foram torpedeados ou
sc bateram em minas.

*

O novo embaixador austríaco
em Washington

Londres. 28 — (A. Il.i — Seguindo
o exemplo da Grã-Bretanha, a Fraiiçr
informou o governo dos 'listados Uni-
dos de que 'tiáo concederá salvo-condii-
cto ao sr. von Tarnow, novo cinbaixa-
dor iiiistro-linugaro em Washington.

ESMOLAS
Recebemos de unia anonyniii cm in-

tençnii ri alma de uni ente caro. a quan-
tia de 5$ooo, para os nossos pobres.

¦ e ¦»««¦«

EXAMES NAS ESCOLAS SU*
PERIORES

ESCOLA NACIONAL RE RIU.LAS-
A-RT.RS — Realiza-se hoje, ás u lio-
ras, a prova pratica da cadeira, de Oco-
metria Descriptiva applicada, sendo cha-
mados todos os candidatos iuscriptos.
Amanhã, ás mesmas lioras, terá logar
a. prova oral.

FACULDADE L1VRI*. DE DIRIU-
TO. — 3" anno — Serão chamados

,..  , hoje á prova oral ns seguintes.-nlttmiios:
ria quando, depois dc renhidissimo com- Nelson da Veiga. Marcai Ribeiro, Hon-
bate, conquistaram a cota 1.030 ás mc- j rique Wkidimiro de Abreu, Oswaldo
lliores unidades allemãs, Fssa enta era j
a ultima posição elevada susceptível dc
oppõr unia resistência efficaz á pro-
pressão do exercilo servio naquella re-
gião. Os recentes comniunicadõs alie-
mães com evidente saiisfação, tinham
insistido na impossibilidade, para

itaes as razões que tornaraiii «indispen- I aluados, de sc apoderarem dessa altura,
savel .->. .reunião secreta da Câmara: a! mas apezar da sua tenacidade e obsti-
necessidade de ouvir -o governo expli-1 nação e da importância dos scus re-
car a situação militar actual, de pro-1 cursos, as forças inimigas tiveram mie
curar por iodes os meios apressar u ceder. Dcsapparece assim um dos prin-
viçtoria, dc responder ás medidas alie- i cipaes obstáculos que ainda vedavam o
mãs e de encetar como que uma guer- j caminho entre Monastir e Prilep
ra nova com a totalidade dos recursos
nacionacs.

Os membros Ido parlamento são una-
nimes em declarar que a Câmara não
terá preoecupação alguma nem ministe-
ria! nem anti-mini'sterial. O seu unico
intui.o i?.:rá dirigir os trabalhos da de-
fesá nacional e o seu objectivo consis-
tira lão somente na viçtoria e 11a paz
prrln viçtoria.

Os jornaes demonstram a urgência de
limo. cólláboraçã'0 cada vez mais estrei-
ta entre 10 governo, o Parlamento e o
Excreto na actual guerra de libertação.

A ordem do dia da sessão foi volu-

*
As operações na fren*

te rnmaica
Londres, 28 — (A. II. > — Uma no-

ta da Agencia Reiilcr acerca dos acon-
tctómcutos ua frente ruinaica de-
clara:"A despeito das noticias do avanço I G. Machado Ncito e 1
allemão na Rumania durante os ultimos j 2" turma, á 1 hora

Machado, Octavio de Almeida Gama e
Carlos G. Monte Vianna.,

Turma supplenientnr—Francisco Pot-
tier Monteiro, João Báptista Lussardo,
Edgard Ferreira Lio:,, Julio Ccsar, Ta-
vnres, Fernando Barreto Graça e Fran-
cisco Borges Junior.

4" anno — A's 2 lioras — Antônio
Ferreira Soares, -Albino Marinho Pei-
xoto, Aihilar Belmonte de Rezende e
Aramis de llrilo. .

Turma siipplemsiHar — Agenor Fcr-
reira ítalieüii, Antônio Gonçalves Leite,
Ahféro Moreira Leivas c Arestipho CStor-
di.no.

— Serão chamados hoje, ás 3 horas,
á prova oral do 50 anno (1* turma)—
Joaquim B. de Mello, Ariiòbio de Al-
buqticrqite Silva, Albertino F. Dias. Car-
los Freire Zenha e Denictrio Mercio
Navier.

Turma supplementar -- l.imlulpho M.
Lima. João A. Figueiredo Rocha. .leão

(1. Snrurco.
Ulysses B.

dias, ns circulos rumaicos encaram a I Linhas. Pedro F. d-
situação com confiança no resultado fi-1 de Menezes Castro
nal das operações. Pessoas autorizada,s Machado,
crêem que não passará ,muito tempo | Turma supplemcntar

I-ALI.ECIMF.XTOS
Falleceu

matéria .
acima do ministro da \ laçao .'

foi», « n-o e assim, pareça

lir.-n'1-in, ri
Mc.-.and™ Atv,

Parva, presidente. | pae do dr. Afaandrrè' cstiajão do Riachuclo
ü enterro Tcalirra-sir

da tairde, saindo da ru

1 hora da
ê Itibciro (
Cirne. cÜnii

Viação e Agri-
,-cult
1 tot-

ra sobis a* r:sp:ctivos otçauien-

•ilolt.

mero -75, pa
cUzn Xavier

•ri o cemitério

; - hi
Maio
S. Fi

Impressces dos adriitlos muita- Ia ii^ha de Ypres bom*
em Franca •! íarfAea?f

FOOTBALL
)Ã«

vaelua
í . 2S — (A. H.) — Os addidos
res estrangeiros, entre os quaes

Br.isil. <!r> Chile, :1o EquaÜór, do
dos E

'ceia
ru dc

Ire

stados Unidos, da Suis»a,
da Noruega, da Hpspinhá

chegar r, Paris, dc
em de cstifilo!

regresso
uito inie-

res.san.c, qne consumiu cerca de. doze: ta, çon£qlidi!.iido-nos ahi, apeza_r de trei

mosa, figur.r.ilo nella 30 interpellações 1 sem que os formidáveis esforços dos i Mendonça, luslino F.
reforentes aos assumptos seguintes: st- russos produzam os scus effeitos. | dc Oliveira .- Cumerfluaçao no Oriente, questões navaes, ma-i o facto dos allemães se terem visto -*.™™>
terial ,'effectivos, alto comutando, ques-'-. ra impossibilidade de tomar o material !
toes econômicas e questões financeiras. I de guerra dos rumenos e dc fazer grap:!

de numero «le prisioneiros, demonstra |
que a Rumania agiu em harmonia com :
o plano exigido pelo novo estado de jcoisas naq-.iella 7011a do theatro da
guerra. lE' certo que as informações re-I
cebidns ncata capital deixam a situação |
um tanto obscura, iras não ha o menor;
motive parn nerder a confiança na ais- -.
sistencia da Rússia, que já influiu na ;
situação na Dobrudja e que, é de es- j
perár, sc fará brevemente na região do
norte da Rumania. Além disso, a si-
tuação (los rumaicos do ponto dc vista
dos seus. recursos, «n, canhões r, muni-

Carvalho, José E.
Antônio da Cunha

— Osmar, P.de
Pi-.cnibo, VírgiHo
ndo F. Ribas.
-*^P_n»—¦ .i ^

Commu-Londres. 2%
nicado Òfficiail"A nossa linha ao norte dc Vprcs
tem sido continuamente bombardeada
com extrema violência. As nossas per-
dis. no entanto, .ão ligeiras:

.Fizemos explodir uma tiiiiia a sudo-
de Souchez e occtipáinos n, crate

OONVEDUKA1
l)E Di'

Está marcada ;
do mc/ vindouro
dora da Con fei
Desportos.

íí .ASUiisrr.Alírios
*-'\Íino dia 5¦'.'..'¦.-¦. installa-'. isiléira d;

LIGA MKIIOPOLITAN _ DF,
SPOIiTS ATHLETICOS

Reune-sçi hoje, ás 8 horas da noitt,
e ç<-is_£_ djrí«_t de_â___^,- 
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_É_ralEIf
UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4IO -JURAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus cigar.
ros por melo da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1B16,

_1 PRÊMIOS constando cada prêmio da
iima bolsa de prata contendo

feHWROS&ClMEnAS/

'!__- * wf1

'_".*"W-MBB

PRIMEIRAS

LIBRAS IO
EM OURO

' Que serio entregues a quem apresentar bilhetes _r necldos pela «¦- .
VEADO com números eguacs «os primeiros 41 prêmios maiores da Ls-
(erla Federal do NATAL de 1818.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Assemhl.a, 01-99 o coupon

aqui junto acompanhado de 10 vales das nossas carteiritihas de cigarros,
receberá em troca um bilhete numerado cujo numero corres, ondenda
aos primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro At
1916 teri direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em IS de Dezembro d.i
1016. Serão attendidas as remessa; peio .. rrtlo quando acompanhadas _
vin sello de 100 reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição ias TitrinesJfEÀBO '

Corte este coupo;»,

Junte-lhe IO válrç,
dos cigarros

"O CAPITÃO SUZAMNA". NO
..S. JOSÉ1

Apezar de conhecida já -pelo publico ca-
r/oca, a opereta nacional "O Capitão Su-
ziiiina" conseguiu deliciar os innumeros
"habitues" do .S. José, na primeira que
(oi Iiontem levada a effeito.

Não resta duvida, que a companhia que
representa a_ora essa opereta de suecesso,
dispõe de miclhores elementos que a que
adoptou primitivamente. Por isso mesmo o
effeito d'"0 Capitão iSiizaniia" i muito
niiior, sendo o seu suecesso verificado cm
toda a linha,

Alfredo Silva, faz o Sargento Bonifácio,
ura typo cômico que lhe vae a -calliar; Vi-
cenlc Celestino, o Capiião 51111311113, do qual
lira magnifico partido, pela sua voz. apre-
clave! j Asdrulial Miranda, o primo Frites-

¦to como convím ao .papel; l'c. Delgado,
a IMcrcêdcs Prazeres, com, irreprelicnsivcl
correcção; I,ino 'Ribeiro', o "Coronel Alfrç*
do"; 'Suzanna, Cândida I-eal; Mmnie. tio-
rolhéa, lilvira Mendes; Convidado» I-dro
Pias e -Celeste (creada), Juditli Uastos.

O 1" c ."í" actos passatn _e em casa de
Mme. Dòrotliúa coo" num quartel de
_.ivp^'nr;a. Os scèíiarios são novo» c o
guarda-roupa limpo.

A musica dessa opereta que é original do
maestro -_lip;*e Duarte, foi corr_b tom ente
interpreta da i»_i_ orchestra dò operoso ri_.es*
lio Jo _ Nunes.

ta, elle commove.se. Inesperadame^
Paulo toma ares de 0T*KdJ?_l'___L das.ursos, mostrando a meonven enua das

^retenções Uterarias de uma-- mulher.
Aquclla «er__ toda, foi, porim* uma
agem. Volta logo a pedir o ?*_»»;¦£<§¦

aliás, já Mie eslava concedido. Keconci-
liação." v

it»- __ _fa

CARTAZ DO DIA

Beflucçío
«nos

T>A.ÍÊ
i PERFUMARIAS

CAMISÃRIA Ê PERFUMARIA
f-MIQ** SOBRINHOi &;0-
fiu_sdoH08picion.il

;ri e Rosário iv 64**-ltio

tSEROÜlAS
PQRTUGUEZAS

^^mÍ«RO_E_0" 
"

Artigo superior
3 ceroulas por 1?$OO0

S_ _-:_*«''_-•«>

CARLOS GOMES — íesta artística «lo
C0__í_Cn.TiTKATR.-Mi. .)m %rib (illusionisino e prestidiRitaçao'. as

__ÍÍNÍX'_ A fitinha vermelha (come-
.*__>>_»_'£: „A - _„¦. d0 a,, Ta-

(re-
11ECUEI0 — -.-,-_,,

harin" (opereta). A o «.}I4. «
S JOS . —• O capitão Surana

vista). À's 7, 8..U e 10 li .
?.'*.:.*

Cinemas
""ÃMÍTuiCAXO - "I.uias de amor» e
«Aventuras de Elaine' («Ira »*»»•,, 

(dr_.AVENIDA  "Mulher oiwaciosa «''(•<
m_Nl'PVI,\IS — "Sepultura l'»1*""
(dra._)^ -orá.5o cm torvelinho» («tra-
11 

.'kcr.i.sion - "Emr. a "te e °
ami'Í._ 

\. 
'-"'"'O 

seeredo «lo escainilari^
(dwnm).! 

"Mulher "audaciosa" .(«Trama) ,
.__Ía_onal Jornal" (do natural 

^1UIS -_ 'IP-* _í,uíKs de ,ale-
(coiucíia) ,

dos a interessante «media da P**^**^
__ "Soldadinhos de chumbo.", Dela nçlru
llernard, da Comedic lrançaise, e o tra.-
miuense lomal".

IE' constituído uor dois films dc tv^a&t
niclrair.ni e Que são ao mesmo tempo «.iras
m_r_Il_os_ concepções .ciMmato^pmças.
o pronroiiiina que nos offerece hoic o cie-
e-iirte Ciiu_\_b. A .runcira dessas com-
Sós - "Sepiltura branca" é um pim-
Sm™drama de omor. em cteo viRoroa».
mos actos nos qu.ies fülee como ororago-
nista a fliierida o «rocios? ««U-M.
Visconü Bripione. ".oração ."•*•""'
„lio" — c o ütulo do senundo f''1"-..^. "1

.rosas scenas de amor. cm tr« belsM.no
actos, jogados em seus principais ve^oui
cens por mlle. Claitdine l-erdmaii
Koiisstle, da ConieJie Kançaise.

•M.

*
Xo Avenida, o

avenida Rio Uranco
daco:itorta\-cl cinema

continuam as exaioi-

ra fi

o troque por um bilhete numerado da cas.

nara so habilitar ao GRANDE CONCURSO Co

A PEÇA
PHENIX

DE HOJE, NO

IUNDO DE OURO
____

jiuu _ ü «io 1_ !!_ji
SO LIBRAS

ecorre entre
a_ ([üc frcquciiiá

Gon.

¦_.__-.'

.ais uma ronda nocturaa do
inspector da Alíandcga

De vez em quando o inspector «Ia
iiosíh Alfândega fnz uma ronda no-
cttirnii aos postos fiscaes da sua re-
iparlição e aos navios surtos 110 nosso
porto;Na .penúltima dessas rondas, o sr.
(Paula e Silva encontrou dormindo n,l-
fcinis dos seus subalternos; eniquanlo

§0$, 6S E 70$
_____?__:

**_5BBjS—g_S__JES—SS—S

0 CRIME DE S. PAULO j

U_a luta enire irmãos,1
saem dois feridos

_•. Paulo, 27 -- (A. A.) — O
preto 

'Ludovico Antônio, dc 15 nn-
nos de edade; morador ;t rua Uni-
.lierto I n. 5, expulsou lia tempos
«le casa, sua irmã 'Maria Gaetanà
MaiilíM-, por ter desconfianças da
coiidiictn da mesma.

Na madrugada tle 'lioje, Liidòvi-
co, regressando para sua rcsidcii-
cia, encontrou ahi sua irmã Maria
Cactana, Esta circuriisliincià indi-
gnpú Ludovico, que dirigiu toda
sorte «le iinprapcvios á sua irmã.
il'm defesa dc Càclana, surgiu cn-
tre ambos Cesafino Antônio, que
logo se empenhou em lula corporal
com Ludovico. 'Km meio dn luta.
fcòsárino sacou de uiiin faca qne
trazia á cinta c desferiu dois gol-
pes conlra o irmão, alliiiginclo-c
na perna esquerda, sentindo-se fc-
rido, Ludovico arrebatou a faca
«Ias mãos do seu contendor c gol-
ceou Cesiirino ua rc_ião infra-cla-
vicular.

O 'facto foi commuuic-nlo á po-
licia, comparecendo ao local o «Ir.
.Mascarcnhas Neves. -'" delegado)
i|iic so achava do serviço nn Rc-
partição Central, cm companhia
«los drs. Marcondes Machado c
José Luiz Guimarães, aquclle me-
«lico legisla c esle medico da As-
.MHtencia Publica.

No local do crime os dois facul-
inlh-os dispensaram a Ccsarino os
soecorros mais iit-gcntbs, pois o
seu estado era gravíssimo, cm vir-
Imle de ler sido penetrante na ca-
\ idade thoraxien <i feriincnto <iue
recebeu.

Km segiiitla 05 dois feridos fo-
ram removidos para o Hospital cia
Santa Casa, onde continuam cm
tratamento.

O inquérito iniciado prosegue na
delegacia da _ circnniscripçãò.

velavam os guardas da policia do Cáes
do Torio, conforme noticiámos, o que
muito contrariou s. s.

Na ultima, .porém, s. s. encontrou
tudo cm ordem, o que o satisfez, con-
forme tambem noticiámos.

Por isso, talvez, o sr. 'Paula e SU-
va espaçou ali hontem, isto c por mui-
lo tempo, essas rondas. *.

Na ronda de homem, s. s. verificou
o que constatara um:» vez: que alguns
officiaes aduaneiros dormiam, emquau-
to os guardas da policia do Cães do
Torto velavam todos..,

'JtTiiii.* «Io cnseiiiiííí iii_«'zn. iiiirn
18, nr_o ou ile et-ir, sob mrtlidn.

ALFAIATARIA PAUIS *—
8 — Tina VvuaHnvnna — 78
.:•;  (Xão t.1'1 filial) Si —

A cc.mpanliia Adelina-Aura Ãbrariclicsaclualmcnte no Phenix, com suecesso, d/ilioje, cm recita da moda. a "oremiérc"
da comedia de Flcrs c Caillavet - "A
litiina vermcllia", traduecão de CoelhoMartins, dc — "I.e bois saerd.,." A «e-fiur. damos o- entrecho da excellente peca(jtie muiio deve inicie .ir a fina plat&ldo 1'henix, pois a acçüo
gente de sociedade, comoo lindo theatro da rua Barão* de St;«iio."A honra pertence ao homem e á 1io-nçítidade a mulher. A "k-_i.ii. d'íionra"e, pois, |>ara o^seso forte e nunca parao Iracoi Assim parecia pens.ir a lione^-11 1-raiicinc, o3criplorti de romances atéao dia em qüe soube ser indicado o 110-me de uma cii!lcs;:i para rccelicr tal dis-tinccao. A vaidade c o amor próprio fa-laram mais alto que os Hicorias e o liomsenso, e 3 l-rjineinc enirircsa todos os c«-lorços: para desliaiicar a eunilidau n lãoalta (lisluicçaó, Irrequieta e fala.lora. pro-cura convencer o marido dc que é ellequem deve ser condecorado. Francine vea dircetoria das .Ilcllas Aries apresentara sua caiiiiidiiiiiia, aproveitando á ..mira-(lc que tem com a esposa ilnsic, c o di-rcçtor proinctte dispensar lud.i a ma in-llr.i-cia e hons Cíforçós, para que sejaservida na sua prelenção. n-.as .rànciuc

quer rocttor-sc a "cíKpictle" c prcga-llieuma uotetada, cbmpromcttendo assim oexilo da sua candidatura,
. Adriana, qi-.c é unia crealura fncil pelofraco que tem por qualquer homem, as-fim «pie vê Paulo—marido de Frnnrinc—fica apaixonada por elle «.rdidauieiite.l-.stc, porem, ama sua mulher e não quermetter-so, cm complicações'.-", amorosas:Mas 1-ranclne que tudo vê é a primeira amdiizilo ,1 que aeceite a curte de Adria-na,« com a condição ..clin se interessarnela candidatura c assim é a própria nm-
lher do direclor oiicm faz n maior ores-
são para que seja servida, Vae terminar
o 2" neto, quando so annuncia a rival-tle
Fraiicine e um liabil "truc" fecha o vc-
ja.rio ,e elle c priinòrbsò pela novidade e
interesse,

Voltamos «á casa -le Frnnciíiè, onde
sé realiza nxx ensaio para uma festa de
caridade"

Francine anda desconfiada c ttu|.fío(a.
Ha «livcrsos episódios, até que 1'ranei-
nc ncskroljre que está sendo cnfj.tn.ida
pelo c.pòso. Scena de ciumesi Ella cho"*

Vampiros" (drama),,
ca... cabeças dc tnullier.
"^^. 

_rÍ_ _S^>livci?s"(dr,

n.VKl'3 — , n -iH.i-ite" (comedia) !"Amor c conta «jo, auai.iii. >

"d -o dadiilliõ de cjuimbo comddia) ,
«Fluminense Jornal" :.<* . w. ?'

# «s St

mats

RECLAMOS
Theatros

Tem correspondido ¦ plcnamer.le Ã espe.
ctatira do publico o representa.ao «Ia ope-
rela —- "A Duquéza do Bal Tabarin , no
Recreio, pela companhia A.cvedo e ber.
ra. O e-:ilo torne, se rompido c o; ar-
tistas receberam todos, do publico. s.mce-
ros e prolongados applausos. A peca esta
muilo liem traduzida; a montagem t ri-
gòròpà e rica e o desempenho e c
afinado que sc poderia obter.

Um espectaculo soberbo, emiitn. .
lioje, nova repre-ctuação da deliciosa

opureta.
...

Fc: Iiontem suecesso egual á primitiva a
opercia — "Capiião Suzanna , em re-
prisc" dada no S. Jo"ié.

A interessante peça dc J. Praxcdcs, 11111-
sicada por Felippe Duarte, vem no pro-
secnio do procurado tlicatro da praça 11-
rndcntès coiltiiuuir <i sua ja longa serie
de triüniphbs e applausos.

?ura hoje. e.-tá amruaiciado o (..-.iniao
. Suzanna", nas ires sessões,'-.

* *

ç_es"do drãinã''^"'iiiulíicr audaciosa", 6»
e 7» iêrics. cm que tem o nao.-. de prota-
gnnistu Flcna lioUues.

«1

No Ideal teremos "O segredo do esca-
pulario", cín seis longos c;; vibrante^actos.
lorrerão «ilida no. ."ecran" ** <='"!*.
ma as ã" c I* svries <lc "Mi-llicr aiwa-
ciosa"! o inconceliivel drama de aventuras,
__iihio c íilq fundamente; já em^felo
vibrar da mais intensa emocSp o nosso PU-
blico, o o "llitcrnacimial jurual

^'0110 o publico carioca conhece de so-
bejo o nue representa dc audácia e de ar-
roio o drauia de temerosas aventuras, que
c o wajcaifiso film — " Vampiros . 1 ois
o cinema Íris fará próiectar lioic. na sua
lóia, mais dais clcctrizantcs episódios, os
H° c 9o. dessa innarravel pcllicula. ft-
como se não bastasse es-e film deveras cm;
liolgante, liara attrair ao conhecido cine-
ma da rua da Carioca tun imbhco avulo
de íortes c violentas emoções, a empresa
Cruz Junior txhibirá. como fecho do pro-
eraiuina. "Mulheres de cabeça... cabeças
de. mulher', c a comedia — Autora e
actriz".

íí
l*ítão hoje de narabens ns "haliuiés" dos

salões de urujecções cineinatograpliicas .00
1'aris. 12 íssü par uma razão tr.uilu sim-
pies- porque jeinoa ali urogrr.nim.a magiu-
fico.' llastii aue enumeremos o titulo dos
fiims. para oue se possa fazer uma idea
do nue v.-.e ser o espectaculo dc noie.
K_.05-. "Darba roxa", surprcheiincnte (Ira-
ma em sete extensos actos, trabalhados coni
incxcc.iivel carinho ar.lislico «ela acreditada
fabrica Flllll d'Arte. dc Faris; '.'Amor c
conta do alfaiate", comedia; "O cuco Jyol-
Uno", comedia.

peuho s6 tomam parte os beneficiados, isto
éi os coristas. , . ,

Os dois «luadros da peça denominados —
Nas hortas e Fica « Brasil!, são origuiaes «lc
diversos autores e arreglo- Ae Jayrae, hiiya,
com musica dos maestros Bernardo 1-crrcira,
Del Negro e Alves Coelho.

O rtsto do progranima esta assim organi-
" 

.im concurso, «c fados á gttUdrra, .pela
actriz Tina Coelho c pela carist.t l>racin*j
Alves (Severa): uma palesta. pelo pro-
fessor Albino Valla-Jas, subordinada ao lhe-
ma _ Saudades de Portugal: disparate
cômico cm um acto, de l-.duardo t-.«™.°. —
__iiri'(i roíoilt», e da revista - A» pais do

" 
_>Xa próxima sexta-feira realiza sc 110 Car-

los Comes, um grande .festival, cm com-
iiiemoraçfio ao 1" «le dezembro de «640, tra
zendo como consenucncia a reslauraçao it«-
Portueil. Será representado, nesta uoitc, o
______ cm haeld» Os, lirróes proicrl-
Mos portiiaticscS. Sao or_nuadares «lesse
festival, lirtlstas sobc.iaiiicntc conhecidos pc-
*V"üosn,«!isiii.ctos ar.ist_ Enrico A.

Valle c Maria Ivanisr, da companhia Caram-

lia, que hontem seguiu para S. Paulo, rece-

hemos delicados cartões de .despedidas.

A Deverá ser estreada lioic; no Poly-
terTia Ae Niciheroy. a burleta Çltôro na
cstalàoem. original de Ileniioiie Junior..^
¥4% Raul _are«, o estimado nelor. que

conmosco convive lio muito' aiinos, vae
. _r para Lisboa, contratado, por um»
empresa teatral daiiuell. «'idade Iara
despedir-se, Raul Soares organizou >ara
domingo próximo, uma 'icllissima (esta
dedirada aos seus collegas brasileiros c ao
publico carioca. „ .

O programma dessa "mnlincc c»ta sen-
do organizado com pro lindo esmero. Uo
acto Sc variedades, segundo nos infor-
mam, tomarão parte entre, outros nrtist.».
loão Barbosa, (fec recitara — -O ^Ariis
ta" e a graciosa aciriz Bclmtra de Almei-
da, num interessante numero.

Á Deve realizar-se amanha. 110 «.arlos
Cumes, a festa .'do ,'lÍ3'i'u''V,'.^'0'dor da coniptinliia du . <len-1 neal.ro,
'' 

___¦ «lÍTSfrtcs do nrog.am.ri .desse cs-
„ecw_ta será conuiosla ^""'SS'¦cnlacão 

do aproposuo em doa «-.nieltos _/»ja
lortitàucsa _ Octavio Kangel, niusica .dç
__&£.foiâ-rte hi', csia a sua distri.I.u.íao
._inlioi.Me.inii de Souza; n 

;nrauto..>

va"T_!ii, A. Co.. , c ltnssia, A. Pereira.

CasiiioThcatro Flieniac
companh/a Adolina - Aura Abranclies

HOJE -- A»s8 3l4 HORAS - BCOJ»
Primeira representação da finíssima e encantadora comedia

cm 3 actos do riers e Caillavet

A Fitinha Vermelha
(X_e Boi» Saorè)

Absoluta novidade para o Rio
DISTRIBUIÇÃO

Vraiii-inc M;ivgcric Aura Abranchcs Me Fargcttçs
.Adriana Cliampimircl llcrlh' .Vlbuqncniuc Chainpmorel
Mine. l''auclicl il.aura 'Fernandes llcnjaininc
Mme. Tern.iy Antonia de Souza Coiirlot
I.uzia Irene Vieira Duricu
Paulo Margcrie iMario Duarte Bonari-I
Kákoüskine «'-rijo bilgeito

"Miscfii-sccne do actor SACRAMENTO. —'¦•
VITIN11A VI-KMIÍUIA. — Doiningo, "iiialinee

A SliClUR — O maior
exito ila companhia

Preços do costume — Ililhclcs i venda no theatro.

Alfredo Aliráiích.s
Aiigustb 'Maclia.lu
Augusto Torres

il.uiz Augusto
Mário Pedro
J. Stontcií'0
Saiiuie! U'Ar.cv.d.i

Amaiihã, ás S 3l4 — A
ás -' '!-'•

A GAROTA ;
..Ó(>0 .1)

; ensaia*
de Lis-

*
Cinemas

No Odi_ flfosegiunio liojç .as exu] •
cries ido droína de fina e ortistica urdutu-
ra _ " valle das oliveiras", repassado . «10
mais suave scnlimcntn. romance dc paisao
c sacrifício, duc lerá como Protagonista
a seduetora actriz Helena I.ínlovvsUa. engno-
min.- -a "a bclla sereia de olhos verde-.. -A

rematar o nrograimna. teremoa íbis
romance policial - "O sr. Ç'™»»^
clive". de lances coniinovcntes e uiua. cs
afriscãxlas.

t.
"O cspoliador", í o drama empolgante

em extremo, que figura no c.in_ «Io Ja-
H-c. (luaiito 110 scu desempenho, basta dt-
zer alie íi principal papel esla conliailo -11
Williain 1'arniiin, o artista 'dc. máscula il-
Vàn e «lc raios nrcdicados ,irtist,cos, para
mie iif.o k lenha a menor «li.-ida oe nw

ria elle o mais lirilhantc c «.«..rro; Alei?
. -L „• niiihicnfa I_'. serão am Ia exlubi-

O Americano, o bcllo cinema nue tem a
freqüência assidua da " _ilc" dos morado-
res do aristocrático bairro dc Copacabana,
vae hoje dclicial-os com a cxhibiQao . «le
um rirogramiiia arrcliatador c altraentissi-
1110. Eis a sua conCeccãor "Lutas de amor ,
da VoM-Vilm. cm cinco netos, maravilho-
so trabalho dc \V. .aruiiiii. e "Aventuras
de l'!.-,inc", em duatro actos empolgantes.

Iii I. *

Varias
.m —r ^^f -'

A FESTA DAS CORISTAS DO
CARLOS OOMES

¦lí' em beneficio do corpo coral da compa-
nhia «lo ÜdenvThcatro, de Lisboa, o c&pc-
ctacúlo de hoje. 110 Carlos Gomes.

Queiii irm frcouciitndo a aciinl têmpora-
da"dli(|liclla íiolipc, bem sabe o quanto o
•disciplinado corpo de coros tem contribuído
para 11 cxcclleucia dus cspectaculos, cuia se-
ria está ti 'findar-Se. :

Insto, pois, é (|iic esse moileslo pessoal
artístico, que representa uin grande cU-incr.
to dc suecesso lia talirníe nuç ao llra-il esta
fazendo n companhia «lo I-.dell-1 hcalro. «Je
Lisboa, consiga «lo nosso mímico a proteccão
de que é digno c merecedor.

O espectaculo tem um procramnia ai-
tnt-tite. ¦ , , - .•

Na primeira Parle, que e o fio» do icsu-
vai. será representada 11 fantasia cni 1 acio
à . ,.,.,lros — .-1 oiiiíarra. cm cuio (lesem-

CÍNEMA AMERICANO
(Copacaliaua)

HOIÊ — Soberbo proexaninia novo com-"posto 
pelos Èéçiiiitç. films maravilhosos 1

AMOR DE MESSALINA
em 5 grandes c empolgantes actos ..

CRIME DO LAGO
drama cm 3 actos c GICETTA E

OS ANJOS DA GUARDA, come-
«lia cm ;i actos

¦_¦_.. ,_.__.' ¦ —1 *

A CASA CINTRA, àiitigá Confcila-
ria Castcllões, na Avenida Kip Uranco,
è .-vctualniente nma <1_ melliores ca-
sas desse gênero. Ali se encontra sem-
pre. uma concorrência seleeta, apre-
ciando os fm_ sorvetes c especial sa-
Inda dc frutas, e_ das 12 as 6 delicado
c variado "lundi".

 ¦«,_«*¦ —

A ESCÒiiA PK APRENDIZES
m vnixiriíiKOS no ma.

RAXUAO

Seus piofesBorca querem honras
inilítares

Os professores da liscola de Aprcn-
«lizi-s Marinheiros <ln 'Maranhão, dirigi-
ram ao Congresso Nacional, unia re-
presciitacão solicitando 'honras 111'lila-
res e outros favores a «111c sc julgam
com direito.

lionlem. o ministro da Marinha offi-
ciou ao 1" secretario da Câmara (los
'Deputados, enviando esclarecimentos
sobre a ..Iludida prelenção e dando a
sua opinião absolutamente cm conlra-
rio, acerca do pedido daquelles íunecio-
navios.

OS _EQUF_OS COXTK.\l..V>*!>09

Xo Oies do Porto e a bordo cM
rnpor "S. raulo"

Os officiacs aduaneiros Ignacio Co-
mcs «le Siqueira e Álvaro do Nasci-
mento, apprehondcram, 'Iiontem : o pri-
meiro, auxiliado pela policia do Cáes
do iPorto, 110 posto fiscal existente cn-
tre os armazéns 5 c (i daquelle cáes,
de vários estivadores, ,|4 pares da
.meias e 1 ..1 baralhos de carlas, e o se-
gundo, de um estivador, lambem,, a
¦bordo do . Paulo, doze pares de meias.

Como manda a Consolidação das Leia
das Alfândegas, os contrabandos foram
rcmcttidos para a Guarda-mória da Al-
.andc_a, e instaurado processo a rei

I peito,

Cinema-Theatro S. José
T_1'R1'SA PASCUOAL SECRETO — Companhia nacional,.fundada cm

1 de Julho de .1911 — 1'irccção secnieá do aclor Kduaido Viciru — Mães-
tro da orchestra, JOSI.' NUXF.S

HOJE — 29 de novembro de 1916 - HOJE
i STvSSOHS — A's 7, 8 }U c io i|_'. ~ .|", 5". c (<" representações.

j>or 
'esla 

companhia, da lindíssima opercia nacional, cm .1 acloi, urigiua.
do escriptor J. Praxcdcs, musica do wacslro Felippe l>arte,

0 curso da Escola Veterinária
do Exercito

Foram mandados apresentar ao gene-
rol Ismael <la Rocha, clieifc do serviço

Ide saúde do .Exercito, afim de servi-
rem como examinadores dos candidatos
á matricula <lo curso dc yetcfrnaraos, o
capitãii-incdic. dr, Anionio Alves Ler-
queira c o veterinário Ernesto lilo <_
Fonseca.

0 CAPITÃO SDZÃM
Sobre a peça diz "A Noite'.' de iii—6—oiO: " 15' uma interessante opc-

reta da lavra do já conhecido escriptor llicatral J. Praxcdcs, cujos pro.
«ressos sc àcccntiíani cada vez mais, deixando prever que elle. cm breve,
oecupará um dos primeiros lugares entre os nossos, nhas escassos, quito-
rri do genero. "O Capiião Suzanna" ii unia peça interessante bem urdi-
da, repleta dc trocadilhos c — o que <:• mais importante, -- tem graça as
pilhas, muito sal e nenhuma pimenta. A opereta, a cujo poema, da. muito
realce a musica que para ella escreveu o maestro 'Felippe Duarte esla inon-
tada com muito decência."

iflrilhaiile desempenho por Iodos os artistas. A maior victoria do Ihcalrc
popular. Os cspectaculos começam pela cxhibição de íihns clneiuatograplli-
cos, Amanhã, 0 CAPITÃO SUZANífA. Rm ensaios: MORRO DA FA.

(5701 .1)\liLLA.
*-_'_»

^^j?______i__«á^

O Gommerciò em Portugal._ iy»iciic .
__- i Ver. i_cira cura ila •

R3-*1 f^ __§ Q &
te_ f__ k:'-;-S H tf A

ou
qucliradura

(_ii_or>tr-*t__-i*_'_r*iBK_Ma*ir*^^ ;

GRANDE HOTEL BORGES
POItTUG.Ui — LISBOA

(Recommendado pela Sociedade
Propigadora de Portugal)

Hotel de i° ciasse inteira-
mente renovado. Luxo c cou-
forlo. Aquecimento geral.
Banhos cm Iodos os andares

e quartos com banho.
Hotel sempre preferido pc-

Ias familia brasileiras. .
Punsão, tudo i''oni|irp*hen-

«lido a 1.600 réis.

_9_a__ Consulta tías
(j á3 u e

das 2 ás 5.

«lirccl.-ra — Adalgisa VeHoso,
Dulce iM. Le,. eátoiir, Maria I'or-
lio, 1-lipipe Malafiüa c Fii-ancisco
Gomes, distinc. o c .louvor. Ju-
dhh Baindcira, Flavio N. Xavier
c Oscar Fragoso, dislincção. fíu-
ij-diçc Paula e Silva, Ary Mar-
ques, Maria _e Souza. Isabel Ma-
ria Dutna, João de Souza; Olinda
A. de Araújo c José A. da Cos-
ia. plenamente.

¦_. _»_¦

i Sem operarão. Patentes tic lírusellas o Argentina
nÍ_liil.l>ti'.do otivoi. 1'ivrls

¦ Ouein compra um CINTO «;ue .não seja -fei-
I to sob medida conforme a grosstira da Hi:,-
| NIA! mi maioria das vezes expõe-se no et-'. 

trangltlãiiietitb do intestino c cone o perigo
I da morte enlre hõrrivcis dores. .

Xo grnnde estabelechneiitb do I rofessor
! LAZ7.AP.INI; todos os nppnre:hos sao i.i-
' iirie.-idos sob medida, conforme o case e a
i enfermidade, não lendo nenhuma . mola de

lerro, são leves c invisíveis, garantindo 11:11.1
I contenção suave c perfeita, lamb em das
! Hérnias 05 mais volumosas; podendo o doente Irabaiuar,' Ae ci-niiiastica ou equitação, ficando complçtanieutc curado,..-

.Igiiml. As pessoa, que, ..óllrcin dí Iteruia «creram hoje mesmo
]>rofi Lazzarini, • ofim de obter o t raianiento gratuito.

Declaro qüe fazendo liso do CI MO. do Prpiçssor I.A/./.ARM
! nuci cóm. Icrnn-.ciile curado de. uma Hérnia Escrota. quç soi.ria lia lon

Attcstaudo essa ema. tom bem renovo .
Cónlra-mes Ire da Fabri

CÃES DO PORTO
Relação r!o_ vapores c embarcações .que re achavam

trecho cnlrcstic a Conipagnie du tort;
fis 10 horas ,d:i miinii."u

traçado j tio
Porto (110

_8 do novembro de ipi-c
dia

O domingo
ate meio

dia.

fazer oscreteins
cm operação

A me-
lhorMassa de Tomate--

n da Compnnhmé _ llanufacloni de
Conservas AHinenticiãs,"g™"fSl"~

ripsnmíi dos prêmios do plano

go:* anno?.
noel (I.ircia

ti-

minha gratidão—Ma-
de Tecidos " Corco-do Amaral.

Rio" OlGJANKlIíO-r.AIíGO DE S. FRANCISCO N, *2

__ ¦_o__i.7-*mra---T_r'-t-iJ

COMMERCIO
Rio 29 de novembro de ipiC.

XOTAS DO DIA
Hoje, á 11 hora da tarde, devera

rcalixar-se a assembléa di Lompatima
Industrial Santo Ignaclu.

Na Estrada de Ferro Tc-.', ral (lo
Brasil, termina hoje. no uicio-din, o
praso paia o recibimento de propôs-
tas para o fornecimento de 250 tone-
ladas de mil kilos, «lc creozoio para

- - , - , - - inicecão dc dòriiientcs, c uo bcgtinuo
n. _5l_..Iisa_l cm _ novera- Uatalliüo (lc Artilheria (le rosiçao;.*.
IJ!'0 (Io 1<-G. 110 Fortaleza dc S. João, ao meio-
IMIF.MIOS l-E 20:0003 A liljiODSOOO dia, para o lorncomcnto ^.gêneros

vend. S.Paulo 20:0005000 eòmbusivcis c lubrificaiitcsi
_0ü0S'.n0! :

JiOOOSUOO O corretor Javinc Ksnaly. niiton/a-
do por alvará, d? jtuzo. vendera, ho|e,

151Í0
i .131
*7s_i

! «1/1O.
103!r>í.

\M wj/}^1'131^^^ ' «o;io

1:00050
1 :OM$Q00

I .KMIOS nlí 20Ò.ODD
SS.*;í. G60I-Í r0.2 4SS86 S6.7

H102 W30T 170Õ9 509W C52Í
G72SG 4Í3G0 40589 H-.7I 2479
51009 41-1.1 310.7 24744 35232

PÍIUMIOS DK 100:O00
4.7:!

31133
54122
19515
1Í245
30313

17003 42522 5Í0S2
C7S7Ü (150:15 (ifiifl:'

•ililó „077á 59352
4Ò3W 09034 5017"
11430 T7.*;0

1007 Íili7tlii
457(12 10.17. 10295

APIMUlXn.i.UOHb

.111 leilão nar.BÓÍsa, 3 apólices dc 206$
juros (le 5 "[", liiiilormirad.i.s c o
eorrctof Manoel Murtinho. 1-ilbo. 2
ditas dc 1 íooo$ooo, uniformizadas.

ASSI5-MBL-AS COXVOC ] DAS
Dchcmbro , ,.•Companliiá Industrial Çompis.a, dia

5, ás 2 horas.

!COXC0RREXC^NUXr,ADAS

", -»•_; :*i«- ___nri»vJime^i^í^ís^tí^^^oi^^i^

r,Mr.ARC.\ÇAO

P. carvão !
I I

2 IVripor..
,l—7 leiiniasf:
4—S I \ apor..

5 |.,.6—- | vapor...
6—7 (Chatas..

dos

27938

Pu.
ohje-

lira-
s fal-

riim.it' SemiUn do Havana
í- tpv a sensação «lns libras.

15111...
4432

OI_BNAS
15140
1110

CENTENAS
15200 
4500

Todos os números terminados
em 40 têm _$i'U0

Todos os numoros terminados
em 0 tOm 2$ excoptuando-so os
terminados em 40.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O dircctor-assisteiüo, dr. Auto-
uio Òfyiilho dos Santos Pires, vice-
presidente.Ü director-presidente, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino dc Canlua-
ria. -—_-.«__¦— 

dia

; ara

Minific.io da Viaeao e Olv
-.licas. «ara o fornecimento c ...•ios -lc expediente e aílmpí «le ca_-
plorio. dia 30, As 2 natas ¦

listrada de berro Lentrai
' __.il. nan o foriiccime-ito de.

200*1000 nuejadas de iiisdoir." de t _¦
ÍOÍISOOOj ao meio-dia. ¦-¦- , . ;,.rfB.

/lÓSOòb' o . _n._imc.rtó""_ malcriaí; dia .,

2OS0OO as i lior._

I Inspcctoriii Federal- dc ,';'•"•;:',.•
SS00O rara o fornecimento dc 5 «••"-•»'-
^^^^^'¦e^tirclotli

_,-,.• „ va_ cs fichados para carga,
7 "Ihcrlos para carga c 3 para animaes,
dia s, ao meio-dia.

Iuspectoria I:cileral
para o fornecimento de
dia ._ RO meio-dia.

l'o'rlè dc Copacabana,'Para
nccimciii.) . dc.gêneros «".V."'.^1.'

Os exames na 2J escola filügâ
tio 12' districto

IReaüzaram-sc nos «ü_ '"• '^-
_. 21 c ee do comente, o:; ¦exa-
_03 dc promoção de clr.síc, »a 2
t=cela elementar mixta do 12°

-Ftricio. sob o ma_is.te.io da dts-
tincla professora municipal d. ata-
rietla Bpirbosa da Moita.

li _i o seguime o resultado: _
1" anno médio, sob a direcção

d. professora Josephina «lc Sou-
. . Neve; — Aupusla F. Mourão
<• Júlsa de Agiriar, distiitc.ão e
lo.i-Ar; Dja/aia Bai-Osa da Motta
e Angelina R. dc "Moraes, dislitt-
c;ão; lHaydée >>'. iRodrigues, Ma-
iria M. «ic Barros. Olgn Rilieiro.
ffyair Pereira e Rubem dc Alinci-
d.i. plenamente,

.. anuo clenfenlàr. sob a dire-
dos San-

Cur
ovíirios,

de Erncs-
to Souza.

5 do utero,
iiriiia.s c u própria Cyslite.

AVISOS
CORREIO — I*sla renirticio ex.

Iicdirá malas pelos sestuintcs paeme-
!f« I .

l.wcr. rara Santos e. Rio da Prata,
recclienilo impressos ale.as 7 horas da
mochã, errtas para o interior ate as
71!.-. idem com porte duplo c para o

exterior ate ás 8
Ilitpacv. para Cato "-ri

Caravellas. Illieos. Bahia,
rvcclicndo impressos atç n .
urde cartas para n interior ate.
,'¦!.' idem com porte duplo ate os. 2

registrar ate jo meio-
dia

i, Victoria,
c Aracaju*.

1 hora da
ás

10; p;
"Seara, 

para Victoria e mais ;P_rtós
mo norte, rcvebeivdo impressos ;ilc ns.*

.io dc An- j |.or:l5 ,]a manliüi mte-CÇão d.i professora Kair
tos Bittencourt — I-Mi_rílo dc An-liõrã. dá manhã, çjrtas nara,
_a-e, Cariou de Aguiar c Oswal-1 rior ntc ás SU-, idem com porte du
dc dc Aguiar, distiix_.no * lou-\v%%fj.sras'„attl Ushoa e Inulatcr.
vor; Amélia Pereira e Açrario.l Dcmsrm.. _-_¦*¦
SDomingtie-, dislincção: José dc .
'Paula c Silva. Mario._(!. 

"Mptirâp, 
] ^ •

recebendo Inipressos nt-- ás S lio-
manhã, cart-13 para o exterior

....  ,„ o c objectos para registrar ntt
.leilia da üBvcirn, Maria _ iRo- _, - ,1,1 noite dc hoje.

tírigues, Onrlin.. ,F.. Rarros.! Amanhã' P.-.rani'i Sanla
do Sul, rece-Edlard P. Matíosò, Alberto ORou- _*W-™&i ^Tde. do Sul, rece-

_mont. Alice UbaWo, Cecilia da' gra»"«a 
c R.o Gra..^ ^

Silva, Üóra L. Barrelo. Antenor.^0, '"'-tas 
para o 'ftc"otltll. 

„
C,.'.'.5:-r_io « iPalmiyro Dominguez, sila. idem com porte «»:*« »J

íien.i.inentc.
sr* anno clemen.»r, a

,r nhieetM . r» roriftrar até íi 7
cargo «Ji noite de hoie.

c listradas,
locomotivas?

for-

CAMBIO
Ainda lionlem c-lc mercado abriu

estável com os banco; sacando a ...
11 c7Í,i- c 11 ;|S d. c cm seguida a
11 f|S. e iici)!.!2 d. e comprando ns
letras de cobertura n 111 :ii.i2 c 12 d.

O Itanco do ilra*sil ao encerrar tis
trabalhos sacava ii 11 29I12 A. e os
restantes 11 n ?|8 d. .

papel particular era adquirido a
11 1 s; 1 o c 11 31Í.1.1 d,

Os negocio; conhecidos foram re-
guina-.

.uani aí fixadas «as tabell
bancos :

A «o dias :
Lomlrea. . . .
Hamburgo. . .
Pariu

Al vista :
J,. mires. , . •
Paris
Ilunilitir^o. • »
Itália
Porlut-at . . .
Kova York. . .
Motitcv.dêo. . .
Hespanha; . ,
iluenoj Aires. ,
Suissa
Vales do caiu. ,
Vales onro. . .

O.- soberanos foram
riSooo. "íictitido coi
preço e comprado

As leiris papel foram cotadas aos
nibates de 4 a (í por cento, .icandó
com vendedores, conforme a d.-.la de , n
cmiísão, aos csircinos de 3 a 5 por ; ,i
cento c compradores no3 oc .1 a O •
iidr cento.

Vai. IChatas..
, Slag. ('Chatas.'.

T. 10 l\':i|'or...
IO !í)CSlT03;C

V.11 
II 

P. 13 [Vapor'.-,15 
1O—3 1 Chatas..,.

17—7 \'apor.V.
íS Chulas..

. Muita 
I

...I . . . .
,..[

..JSüeco. • t
, .pNíiciohncs
./'.IlL-lfi . .

1... -¦?¦¦: .
,.jN;icional .
.; INaciogacs

. .'.Naeionr.C3
..! Nacionaes

 .1 \'aso.
Vago.

l'-(l.-_-ar rrcdrik-I.Serv. pelo itrm. 3
(Diversas (...|C|c. do -'lowan'

ucralcs* t
..Ivago.-S. Paulo''

Diversas..

í.nciòiiíil
Nnciónal

.íXacio uai

.1. . . .
. INacio_íu*_

.. Fráncea
.. Naçipii tes

|C|c. do "UíboI".

IDese. 

de gen. da
tabeliã II.

T.-cp. dn mangancí.
,,.,,.._,.,.,  Clc. dc v. vaporei

IVágo".
. f"Caranpo!a" ICallolagcin.
, j. latiu"("russo"... 1 K.c. car«-ão.
,- Vago.
. .Vaso.
. .-Hõciilna" IDesc. de triiio.

IVaso. ;
. Iliivcrsas (Ce. do "jiuigslio-

I ved".

VÃrOl'1. A SAII*
Ríciie c esc-., "Sargento Albu-
Partos dò Norte, "Ceará". ... . .
Aracaj;;' «¦ eses.. " liapacy ..
Inglaterra c esc?., .Demorara .
Uio dtl Praia "l.iRer'. . . .
S ridclis eeses "Caraiigola . .
Poi los dJ sul, "Itapuca". . . -

Dcacmbro .. „
Inglaterra c eses.. "Amittpn . . .
Santos, "S. Paulo .( . • ;¦¦•'. • .'¦•
Kio da Prata ".Bocaina . . , .
SttntQSt "Mossoró^
Santos, " Piraii.y". • •.„• • • •
Recite e eses., -'Itassucc . . . .
Portos do sul. "Itajiiha ._....
Portos do sul. "ll.ipoan^ . . . .
Pernambuco. "Araguary , . .
rimarracSo c eses. "Pyrinçus . .
Rio da Praia, "Zcelandia . . .
Kio da Prata, "P. de Satrttstc-

Kallil 
'«¦ 

èses., "Itaubii",. .;;¦-,. .
Now. York c eses., "Vcidi . .
.Çalláo c eses.; "Oronsa . ... .
ardnlcvidéo c eses.. "Sino . .
Pelotas c e-os.. "llapcruna .
Kio da Prata "Descado". . .

"ífilp 
ÃNNUNGIOS

29 —

."Wg-r".. ;
lUivcrsas. "Desc.

.. .-IVago.
dc bagiigcm.

11 i.iliC e 11 jyl.iJ
S745 a ?l"o
$733 a ?<3S

11 6|jG a 11 **«;.í-'

.;i= a $751
$750 a Çrl-n
Si.ir. a $704

!>._(>. a eS. .0
,;.>.!•*• _ .lS,.6í)
^ji.oo a .571.Í

ÇSjS a $'ji0
l*_í)20 -X ÍS930
SS4- 11 . ..
f;.|i a ?7_.

m cotados n •¦.
vendedores neste

3 no dc **o$í)oo;

Desde 1": 1.133.271 suecas.
Saídas: 42.047 saccas.
'Jisistenciai- __(...,_-So saocàs.
Preço por i" kUos: 5?"01'-
Posiçüó <lo mercado: cabiio.

ASSUCAR
I.nimdaa ctu 27'. 2.405 saccos.
.1li.de 1": 1S6.674 liilos-
SaidiiB cai -';: 5.70J saccos.
liefdc* 1": 103.304 ditos. ,'líxisteiicia cm -S, dc tarde: 314.S_2

sncccs.
Posição do merendo: finnc.

COT..COF.S _- ,-Il-.iacn crvslal. . . . f,-»" a f""0
Crvstol amarello. . . • $!'.¦¦¦' a ?5-"
-Mascavo f.Si a %4fip
Uranco, V sorte . . ¦ ?,.*»" a $~?9Q
Mascavi ?i|7» a .300

Al.('.(l».\i.l¦lintrndas en 27: 1.304 fardos;
Desde :": 121366 diir>_
Sãidarí cm ^7: 3-4 fardos.
]'c_l. i": 9.550 -dito- .
J. .isuiict.. tni 28, c'm tarde: .5*644

fardos.
Posição do mercRdo': firme.

COTAC51.
Sertões soâoop a 3i$òpp
I _i:iiv_i':is sortes . . aSíoon a ~'n.'joy

Ferre:

PINTO, L01_S (S* O.
Rua Marechal Fioriano, . 174.

Cóiiirais-ario. de café, manteiga c
cerciics. ¦- ¦¦..¦'..- -¦

,*io meto-ilia.coiiilnistivcis. di:. .. .
Hospital (entrai do l-.xcrcito. para

l_kfi-.riieeiir.enlo dc Bcncros .ilimeiiti-
*So.- c outros artigo.-, (lia O, ai '°
ll0'l?s_da 

dc Ver,., Rio Douro, para
fornecimento de 1.000 tone,-;!..- U<

carvão .Cardilf, dia 7- ao niçio-di.i.
1-strada de lerro Cen ral .0 Bra-

sil. pára o fornecimento dç artigos (li-
versos, dia 11, ao meio-dia..

ICStrada de Vem, Oeste de 'Minas,
p-.ra o fornecimento dc impressos, li-
vros c materiacs dc escriptorio, dia 12,
á 1 hora. ,, , , p__

listrada dc Ferro Central do Bra-
sil para o fornecimento Ae sobresa-
lentes para couros, bitola de mn me-
tro. dia 13, a" meio-dia.

'listrada de Ferro iltaptira a t orum-
bâ, para o fornecimento dc lenha, dia
' 

_s_da10_" Ferro Oeste de Minas,
para o fornecimento tle óleos luiiriii-
cantes, cstppa c graxa, dia i-l. ai 3
h°Í_raJa 

de Ferro Central _ Briisil,
paru o fornecimento dc 150.000 tone-
ladas dc carvão americano, dia 15, ao
n.cÍo*dÍa. _, r,-,.«.

Estrada dc Ferro Itapura a Con ira-
bá. para o fornecimento dc óleos, lu;
bríficantes, estopa c Ijrax.i, dia 13, a

Estrada 
dc Ferro Orsle de Minas,

para o fornecimento dc diversos ma-
dia 16, ao meio-dia.

CAPE'
MOV.iUl.XTO DO MERCADO

Kiloi Saccas
llixistcncia cm 26,
larde .'',0.416
liutradns cn: 27 :

lí, )'. Central. . —
S li. 1'. .Leopoldina

Cabotagem. . -

Total. . . •
Tíniímrqucs e;.i -7

Ritropa
Tiio da Praia. • •
Cabotagem. - ¦ •

630
4011

13-0U.1

360.3S1

!0.7:9

15GJ.SA
Ilotó.-f.í ,-, Boba funccinno-i anima-

l.i. Ici-.io sido reali_do rcsidar nu-
nero dc _ci*actof*.

As apólices _cr..cs. as populares,'1 Municipaes e ;:* necões do Bafico
Urasil, -iear_m sústcníadr-l ns das

l/iícrias du Bahia,' as dns Minas de
.S. Icrõnynió c ns _ lí !'*• (>oy_,
mar_i'í!ú.: as -anoliccs Mineiras; em ai*
ta, c as acções «bis Docas da .alua,
mttntidas.

VÈXDAS
. Apólices:

Geraes. ir-cúdas. ,- -500$.
1 lilás fie 1 -000$, 16 n.

1, 1
2. 2. 4. 4. 2

9. 10. it». 14.

Ditas iderii,

ti.'

7-joâooo
gioÇpoo

<lc ro. 3.

IO.

20 a .
C. de li

10 
Ditas idem. i, 2.
Ditiís idem; o. ., . 1
('. do Thesouro de :

5 a.
Ditas dc 500$, i a;
Ditas idem. ia...
Ditas de i :ooo$. r,

50í 100 
5. da Baixada, io ...
Municipaes de X. 20

, -,„ rr,-1 co n. • . .s ,,..;,*?,.- DiUs de ..oti.
1 Ditas úlciir. _.',

Existência cm 27. Ae .
l'"ntraram desde o dia 1 de jnllio

até hontem 1.2C16.70+ saccas c_ çm-barcaram cir. egual período nobS.Mi
ditas. . , I Díias dc 1014 port.. 30,Iiontem, esle mercado abriu fraco, ..... ,.., .,;
com 1-oucos lotes expostos a venda c 1 ^.^ (>lc,J_j , ¦ a< 6...
alguma procura, tendo sido rca.iradas ]; (lo Kj0 (4 <-[-¦), 2 ,
dc inaiihS operações dc ^--'ÍP saccas, I Qitáa idem. ii a. . .
aos preços dc !i$|oo e Pf.-oo, a arro- 1 nauCos :
ba, pelo...ypo 7- , Commerciai, ri a. . ¦

Al tarde, foram cfiectuados nego- Brasil, 17 
cios «le cerca du c.000 saccas,_ nos, ]inil\ Tndustrial, ü.i a

Pcbciiturcs

teriacs,

Caixa de Conversão
PORTO _ O.

São quem melhor ag;o paçam.
_ AVENIDA RIO BRANCO, 49.

IrÊÍXIõES DK CJIEDOKKS
Deícmbro: ,.

Vaücncia de Oliveira c Filho, dia
13, 

'ái 
= horas.

Fallencia dc O
dia 1 ., •** • hora. ,.

Valíencia de Cullhernn Carreira, dia j
iS, á 1 hora.

Filho,

de Souza 5c C.

mesmos preços da. abertura, fechando
mercado cm posição sustentada.
A Bolsa dc Xo va York abriu com
a -. poritoj do ni:-i.
Pas.. um por Jundiahy 37.30o sac-

Cl. .
Xão houve entradas.

<*>. . , . . Oi70'-X 1 03- OU
Çt?400 0 O-50O

K. , . , . , 9S100 c oj^oo
6S3oo e SI90Ò

Irmãos cammtyilcam que as
da café são as seguintes:•_

S15S100

P-l,._OO0
S04SOOO
8o3$oòo

7Ú*;J.*'on
76a$òoo
7(,;$ooo

¦jioSooo
19..S0OO
193.500

:o.t>ooo

iS3$ooo
183_500
S35000
835500

172$OÒO
2O5S000
185SOOO

Ditas dc Bcllo Ho.
rizonto
fianeos-,

Cumiiicrcial, . • •
Brasil
Lavoura
Nacional
(Mercantil ....
Commercio, . . .

C. as Seguros:
Brasil
(Minerva. ....
Garantia
Integridade'. . . .
i/arenistas, . . .
Confiunen

Estrados
M. _. .Teronyrno .
_\ÜI'ÒC-.t_t. . . . .
C.oyoz
líêdc Miiícíra. . .
Xurto no líra -I. .
f. Botânico . . .' C. ,te Tecido'-:
Cor. luJustrial . .
]'. Industrial • •
S. Felix
Alliança;. ....
Coreovado. . . .
Pciropoüii-na. . .
Carioca'. . . _ . .
America Fabril.
Magéensc ....
Comct 
Tijuca
In.!, de V.ilcn.a. .

C. fUversBs:
Docas da Raliia. .
J). de Santos, nom.
Dila- ao port. . .
Loterias.....
T. c Colonização .
Centros Pastoris". .
YTo.Ui. tlí* Maránliãp
T. c CVonizacSo .
Mclb. 11.1 Hrasil. .
I.r.v.l. Confiança .
Cervei, Iíralnna. .

Ocbentiires:
Docas de Santos .
America lfabril; .
Hrasil Indnistrial .
Tecidos Carioca .
Merc. Muiiicit.al .
ProRt*. Indus1 trial .
AntarctÍ.-a Paiu, .
Tecidos Alliança .
I!. V. S. raulo .
Tecidos Magceúsc,
Bom Pastor. . . .
Ind. Mineira. . .
Conf. Industrial .s
Coreovado. . . .
Como. Uralima. ,
Tecidos Tijuca . .
Kiiv. Costeira. .
'Tccã.los Bolai oço.
í.iiz Stcarica. . .
M. KUmiinense. *
llv. d> Sãpopcinba
7. Campista . • •
S. Felix .

i53$i)Q0 -Soçoõo

1?S$ooo
210S001)
rSoSooo
aooÇoòu

174S000

1;o$ooo
iiOjSooo
i.|0. joo
175Sn00
_ro7$(ii)0
r;p$Ó00

39S00H 35í>ooo
40$il.ii, —

3;oS.ioo— 5*$ooo
!3o$oob j-toSooo8o$ooo

sSírioo r;$ooo
.-.0$0'..0
305ÒÜO J4$;i00
,.-¦_ 100 3^Sooo

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
ÍAXTKSATj il)O^I.iUiStóOHAnÓ

li' o melhor remédio, por .via
paslricn, para curar a sypliilis.
IC dc gosto agradável e não iem
dieta. Vende-se cm riualcjuerpliar-

| macia.

DK, LKOXiniO 
'llinEIRO

lispecialista na cura Ae .iialquer
l-.y.irocele pelo scu processo «le cura __
radical c iraraiitidíi. sem dor. nem fe- "
bre e rem operação cortante, , ja rc-
jrrcssotl da sua excursão clinica aos
lislailus do Sul, tendo reaberto, o seu
consultório, á rua da Constiliucan n
lj (1'iiarinacia Mello), do meio-ilir *
2' hora.- da tarde.

RODA DA FORTUNA

x>. o.
Club dos Democráticos
ASS_»ni_.i_._ GERAL OU-

DINAltfA
Dc ordem do sr. presideníc, e

dc accordo com o art. 30- paragra-
pho 1" dos cjtaiutos, convido os
srs. sócios quites a reunirem-se cni
assembléa geral ordinária, quinta-
fc.lra, 30 do corrente, ás 8 1 j2 da
noite.

Ordem do dia:
Leitura do relatório,
Interesses sociaes.
'Eleição «Ia nova directoria.

Rio de Janeiro, 24 dc novembro
de 1916. — Joaquim Guimarães,
_ secretario.

5331 G9ÍJ0
531" 06G~6« ~~ ccT

as

175^000

143?. 00 i

SIKI,LK. MATTOS
MANICURE

Para senhoras c cavalheiros -
Oiiit.inda. _.

_a > « 11. 
OS 1>0IS vnOSORlPTOS

Um porlufiiiez. inlcrprelandó «.-, . .-¦
i sc-nl'memos «Ia còlonip, *ptxic. as | cictç-c

tlicalracr, nara ns leva-

3138 8171
138 4.1
38 71

01.IIAM HON.'KM

I empresa
1 1 _i á scena 110 1'

para
dc dezembro,

(J S59.
l-f^^R^"*^*!

Co$ooo
íSoSoòí.

.I70SOOO
1-5Ç000

i6:$òoo
1411. *iO0

A "Etmilsãb dc Sr
garantia paia a sr.tid
usa esto maravilhoso

I ".Ailcsto ter colhido (

1:osooo ;
1S0S000 iòo$òoc i
400$ooo 3405(10(1

_4$Ó0Ó 2Í2$50Ò
470S000 46o?ooo
47ÒS000 .iííóêouo I
i.-Sr. i;Sooo
SSõcof 7$350

co$*,/io'-- —
-— 4Ò$ooo
7$*,oo ;?i"»no

rjo$ooó
SJO^OOO 200$0pp

140*000

MfíA

•'. __

1 o. uma
Jc quem

preparado.
mai-í eíti-

3rÍE$biJd I <_ Tcsullnilo nos casos (lc Ivin-
¦i.*iSooo I çhalisinoi enfraquecimento pul-

niònãr, rachitisnío, com o empre-
go do 'excellente preparado "K11111I-

são „ Scott!'. "Atlesto mais que I «ffii|.i-*-f 
|»

(ocl-a sua bem cuiilaxla maniptíla- *j]«|m|^;
ção e'.'la. é Kipportoda pelo. esto-; j;:íi.í^iàl'^,
ínhgp mais fraco que necessite da
sua acção. Tslo c rcs-.ili.ulo «Ia
observação do longo empreso <iuo
tenho feito nos casos siipra-ntcn-
cíciuilos bem como nos casos <le
cnfnãqticciiiieiit. geral, não res-
sando <lc rccommendalro sempre.

"Dr. Augusto Ribeiro da Silva.
"Bali ia".'

SOCIEl)..!»'* UXIÂO ritOTI.
ctora dos rktalhis.
tas i>m cai.nks ver-
j>i:s

uua luiz de camões. ..
De ordem do sr. presidente,

peço o compareciiuento dos srs.
sócios quiles á assembléa geral]
ordinária, em continuação a de .7

do corrente, que se realizará na
próxima quinta-feira, 30 do cor-
rente, ás " lioras da noite, nesta
secretaria. exclusivamente para

do conselho adminislratj-
vo e tlicsourciro, etn consenucncia
da nnnulla _o tias realizadas na-
qiiella asseniblía;

Rio, _ de novembro de toiG.
— /. Monteiro Guedes, secretario.

Anligo,
Moderno ...
Hio
Salteado..;
_ piemio
3' .
4- •

231
083

Coelho
Cnmollo
Tigro
Jacaré-

431
354
140

. 373

SIONAROHICA 1).
MAXOKIi II

Afim dc coinnieino-
ur a i!'!',*. histórica
dc iu _e Dezembro

de ííi-io, a CVmimisstíõ
Admiiiiíitrtitiva desta

AgãVi
A Hora
A Real
arantia

198
94.

,1 5G40

195S01 O

S02-OÓÕ
200$Opu

200SO0O
fi;_ ....

i:;$ooo

loSíooo
ioo?oon

I„-ee
cotaçSe

Typas Por 13 kilos

... ". T 1 ToSrOJ
4. ¦ .¦ .- •' 10$400
K, -, v t ¦» I0ÍI00

-. pSSoo
7. . . • ó5soa
8. . . r ,1 píaoo
o. ...... .' Pjooo

Banco" União S. Paulo,
70 

Docas dc Santos, _ a • • • 20
Ditos idem 15 a ••••„..

Vl-iXDAS, POR; AIA.ARA'
1 apólice do C. do Tb espe

ro. _e "íoo$ a. . . • •
a ditas ôc C. da .. dc Fer

to. 
85 ditas idem, a. . . •

f,.?oori

í;Sooo

SoiSooo
6'j-i$ooo

OrFERTAS

SAXTOS
Em a? :
rjntrndas: fí.cop saccas

Arolices
Geraes òc i :ood$.
O. (lo I'crlo. . .
C. de E. de Ferro
'C. do Thesouro ¦
S. da P.aixada . .
Provisória:-,. . . .
Ií, do Rio (4 "i")
lí. do K'.o. dc 300.,
nom, . . . . .
iDito de "Nt. Oeracs
lutas do E. Sar.io
Mtinlcip. de 1906.
Ditai; nom. . . .
lli-.ai io'i. port.
I _«, nom. . . .
Ditas de 1904. . ¦
Diias í.t. port.Dif.s de Mace. .

rv,i,
Sji')$000
O5OS0OO

Comp.
S: C.$noo
O4?5000

S05SOOO S04SOOO
Bo3$ooo 800S000
So.-?ooo

845000

ipí$600
1p4$0oo
3_à$obfl
3iS$ooo
iS.Sooo

1 iojoSooo

SniSooo
8c,;Sooo
Sj?ooo

45 .000
i.;7?O00
69íSOO0
10.. ;oo
IÇi.OOO
31.5000

2ooSv*on
173SQOO
IQOÍOC.J

íofi^oo
igS$ooo

i88560o
.lofií.noo
iii^Soito
20üSoOO
ioC'$noo
;í-íoüo

Í05$OQO
!95$o6o

rno$noo
2005000
lijl>$000

75$oòo
lliySooo

::S 000

REXDAS PURTilOAS
AT.FANDEGA DO 1*10

Remia ,1c hontem:
Em ouro 8S:or'--so.--
Em papel  i..o:6--5. _

Total
Retida dc 1 a _8. . .
Em ccual periodo de

1915. ....

Dlffcrença a maior
cm 1916 '

•RKCHUli-.llOIUA DE
Arrecadação do dia -*S.
De 1 a r8
Mm egual gerindo do

nnno passado. . ¦ .

ni):2,l.l5u"
.12,9 :oo:$3_S

4.J10 -o8fi$257

-o.-.S :i..;Si3t

•MIXÁS
t4.:o**'C$t57

...lO -. 355 -
-41 -786*055

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos (lo Slll "Lacuna"
Portos do norte, "Pirangy". . .
Portos do norte, "Mossoro . . .

DEZBiBRO t
Rio da Prata "Aniaíon". . . •
Portos do Sul "Sirio"
Portos do norte, "Obtida . . .
Amsterilam c eses.. "/celan-lia .
Vigo e esc?., "P. de Satrustegm"
Rio da Trata. "Vcrrli". •_•"••
lni;laterra e esc?., "Oronsa . . .

iS;5',oo Portos do norte, "servnlo Dou-
j5"00 rado" • ¦ • ••• •
— In_'.aterra e eses., "Descado . . .

AO KXMO. OCOMSÍA SR.
DR. XKVIIS DA ROCHA

Consinla s. s. que o mais
obscuro liomeni do campo, sem
Rrande _u_çã'o, mas que sabe
ser grande" venha á imprensa ren-
der-vos um iotn «lo mais profuti-
«lo reconhecimento e gratidão pelo
¦bem f|iie lhe acalmes «le fazer.

Vim -cép-i da Picüatle' de .oro-
caba, onde resido e para ella vol-
lo com a vista c ji-ossiiido da mais
verdadeira alegríj.

Vim cm trevas, conduzido por
um parente, e volto, enxergando
perfeitamente, diripinlo-me ipor
mim mesmo, ip.dendo já trabalhar
c ganhar minlia subsistência;

E todo rste bem devo a vós, á
vossa dedicação, á vossa scicncia,
ao meu bemfeitor, o ilViio. sr.
coinmen_a«Jor Paradai ^Bu vos agradeço tamanho bene-
ficio.

O trabalho qne prestaes a quem
rerorre á vossa, proficiência, pôde
ser retribuído, mas a vontade, a
delicadeza e o interesse com que
a todo. altendeis só {iodem ter
por paga um. reconhecimento cíer-
no, egual ao 

"que 
vos protesta,

Joaquim Pnifis.
S. Paulo, 20 dc novembro de

s:r.S k) -9161
Toma.

agui de
Melgano

ÕLOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-

a-sociação realizará cm j _a nas loterias e offerece mal-
seus salões, no dia .1° j ores vantagens CO publico.

Casa malriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" dc Mar.o 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo,

de Dezembro pi f.
ás 8 1 i _ horas da noi-
tc, unia scsííão solcnne

c convida p.ir.1 assistirem tv cHla .so-
Icnnidadc todos 03 senhores sócios cm
geral o suas exmas. famílias, — João
Almeida do Amaral, secretario.

(5?11)

"A, RIO DK JAXIilRO"
Rio de Janeiro, cS de novembro

de 1916.
lllmos. srs. direciores da "A

Rio de Janeiro".
Amigos c srs.
Tela presente agradeço-llies a

clareza e pontualidade usadas na
liquidação da minha apólice 11. 237,
premiada no 28° sorteio da Secção
Pecúlio-Predial.

Sem mais. sou com estima c
subido apreço — Dc vv, ss. am".
ali", e vc.nr. — Victorino losê dc
Mello.

LOJ. :..V OA'P.:;.; 13 RIA S
Quarla-feiva, 29 do corrente,

ses.ão de finança.'. — Lopes de
Sousa, Secr.:. (.1 5 .0"círãto 

iu. santa cruz
IR.MAXDAUli DE \\ S. DA

cqxcJiiçAp
Terá logar n 10 de -U-zemhro

jiioximo, precedida de líovena, a
festivBdadc dc N. S. da Concei-
ção, com o programina brevemente
annunciado. (5<5'J7 J

Propaganda
743

Rio -23-11-910, j li 567$"" 
I. abhbuía"""*

S86
_o-28-lí"_0

flllll
201

llio 28—11—016 J .654

nn
619

Hio S8-11-016. J Í.641

Diabéticos!
FORMICIDA MERINO

.0 unico exterminado, das for-
migas, Merino & Mativy, rua do
Ouvidor n. i6_.

_SSOCI.\r..O DOS EMPRE-
GADOS -ÍO COMMERCIO

DO RIO DE .TAXEIRO
RECEPÇÕES A'S QUARTAS-

FEI RAS .O conselho administrativo da
Associação dos lvmpregaJ!os na
Ccmmercio do Rio dç Janeiro
aguarda hoje, no edifício, social,
das 20 ás 2- lioras, a visita dos
srs. associados.

.Rio dc Janeiro", 29 de novembro
dc 1016. — Pedro Xavier de Al-
meida, 1° secretario.

O !

GÜARATIRA
O typo de canalha que anda com

intrigas c anonymalos para com-
iuíro. que tire a mascara, não se-
ja covarde. Morro Cavado.

José dt Sousa Barros.
.8* J

CONGRESSO REXE1.CEXTH
CAMPOS SALLES

RUA I.ri/. Dl* CAJIfiES, ifi
Sessão do conselho administrativo,

hoje. ás 7 horas da noite.
Rio. 29 de novembro de _9.fi, —

Joaquim Lui_ Pereira, secretario.

«O QUADRO»
Resultado do hontem:

Antigo. . Macaco,
Moderno Veado
Rio Tigre
Salteado. Vaçca

Variantes
00__G-_-?,2-5_

Rio, _-.ll.r- '-'16 R 5674'

A Or>uzei_>o
913

Rio, 28-11—91*.

^llfíliÉiri jft I III miíT I 
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m CORREIO DA MANHA — Qtíarta-f*. ira, 29 de Norembr© de 1916
PPffflf '^*: !t_>

_______________S___________5_H'__e-_===='*____________^^

COMPANHIA COMMERCIO E NAVEGAÇÃO 
"404"

11ao 'V.A.FOXt.BlS  S5500 TONELADAS
ísí csrvlço regular de transporte de cargas entre os portos de todos os

 Estados do paiz
Movimento de vapores

IDA
ARACATV
C.AiIYBA
TAOUARY
JA-OA-IB .
JACUHY
PAPIVAKV
ASSI!"'l'UPY

PIAUHY
TIJUCA
CORC0VADO
TJUAC.Y
GURUPY
IM.UCURY _

«ntrar
entrar
entrar
entrar

a entrar
entrar
«ntrar

a entrar

em Novo York
na Rio Grania

cm Montcvidéo
na Bahia
cm S. Vicente
no Recife
no Rio Grande
em S. Vicente

VOLTA
a sair de Macio
a entrar em Cadiz
a entrar em Cadii
em Newport Newj
no Ilavre
em Marselha

hoje
hoje
a 3?

a ií
• ifi
a i D
aa D
ll D

hoje
hoje
hoje

0 PAQUETE

MOSSORO
Sablrá no dia 1* de

Dezembro para

Santos

0 PAQUETE

nu i
Sahlràno dia 2 da

Dexembro para

SANTOS

0 PAQUETE

ARAGUART
Sahlrànodia3 da

Dezembro para

PIRNlili

0 PAQUETE

GOABYBA
Na volta do Buenos Aires

sahirá depois da indispen
savel demora para a
ÁFRICA

IOO SUL

PIRANGV'MOSSORO*

Rio àe Janeiro
«esperada do norto
esperada do norte

l 3«>
í 30

Recebem-se cargas desde já pelo Armazém n. 14 -- CÃES DO PORTO
Attenção. — Previne-se os srs. embarcadores de que as cargas s<5 serão recebidas até á véspera da saida.
Ordens de embarque e mais informações no escriptorio da companhia a

37 - AVENIDA RIO BRANCO ~ 37
AVISOS MARÍTIMOS fl _____ B3 9-Jl

LLQTD BitAUO
Praça Servulo Dourado

(ENTRE OUVIDOR E ROSAHIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

CEARA'
Sairá hoje, quarta-feira, 29

d'o corrente, ás 12 horas,
nara Victoria, Bahia, Maceió,
iRecifi.-, Cabctftelld, Natal, Cea-
rá, 'Maranhão, Pará, Santarém,
Übiiloi, Itacoaüára e Manaus.

LINHA AMERICANA
0 PAQUETE •

S. FÉ
Sairá tio dia 11 (Ic dezem-

bro, ás 14 horas, para Nova
u York, escalando em Bahia,
j| Recife. Pará e San Juan.

L1KHA DO SUL
U PAQUETE

SÍRIO
Sairá sexta-feira, 8 de dc-

zcnibro, ás 12 horas, para
Santos, Paranaguá, Antonina,
São Francisco, Itajahy, Kio-
riano.olis, Rio Grande c Mon-
tevidéo.

UMI.l DE SERG1PB
O PAQUETE

JAVARY
Sairá i|iiinla-fcira, 21 de

dezembro, ás 16 horas, para
Cabo Prio, Victoria. Caravel-
Ias, P. Areia, Ilhéos, Bahia,
Aracaju, Penedo, Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo do» paque-
tes levar 011 receber passagei-
ros deverão solicitar cartões-
de ingresso, na Secção do tra-

f ego.

EN5I2I-LOL
'iWÊKrb À*W/àwW'/ ^___k____L \W-.-*-V__. --.J////__________í

'dcpij-quApipiuo*. 
1

Faz desapparecer com so-
gurança Je r.ipidez os cabel-

los supérfluos do ROSTO,
COLLO, BRAÇOS.elc. Inftil-
livel e absolutamente inof-

fensivo. Vidro, õíOOO. Pelo
Correio, 5,

•N. B. — Devolve-se n
importância não dando

f} resultado.
Deposito geral: Pharmacia"' Tavares, Praça Tiradeutes

n. 02—-Rio de Janeiro.

A IDEAL
985

l.iO-28- 11-910 J 5646

Americana
869

Hio.-28-n-l.U6 J 0-23

BOLSA LOTERICA
QUERKIS TRAVAR RELA-

ÇôES COM A FORTUNA?
Comprae bilhetes nn BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Branco
u. 142. esquina da nm da
Asseiu~Mía. Ini cncontrnrets u
realização do vosso ideal.

Águia de Ouro
080

20-14-2'2-ü
Rio—23—11-91(5

Caridade
176 •1)056

Fluminense
0B42

J 5657

Operaria
6110

J 5ü!i8

Variantes
42-10-75-49- 93

-110—28— 11—916 J 5659

A Favorita
862

Uio 28-11-916. J 5634

ROYAL PENSÃO
Alugam-se vastos aposentos, ri-

camente mobilados, com todos os
melhoramentos linodernos<| «está
situada 110 largo mais aprazível
dn praia de Botafogo, com bella
vista para o mar, cozinha -e pri-
meira ordem, grande parque, boa
illtimiiia.ão electriea e ventilado-
res. Praia de Botafogo, 252. Te-
leplione 1.460, Sul. S "25

QUEM QUER ?
Canibuquiia, Lambary e Saltita-

ris, dnzia ..$000, caixa i8$ooo,
Caxambà . duziá G$ooo, caixa....
211*000. Vichy dúzia iliíooo. Eu-
trega-se a domicilio. Teleph. C,
2.091, R. Rodrigo Silva 9.

S 3.66

I ATTENÇÃO
Prccisa-sc saber do paradeiro do

sr. Caetano Nogueira, antigo mo-
rador em Palma, Kstado de Minas,
para negocio urgente. Informações
com Granado & C. — Rua i° de
Março, 14, Rio. (R5563)

Moveis a prestações
Querem vv. «ex. comprar mo-

veis em melhores condições e por
preços báratissimos. pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
bio ns. 117 e 119, telephone 5209
Norte. J 3041

LANÇA-PERFÜME
ALICE

0 unico rival dc Coty
Lança-pcrfume NEW-YORK
CONFETI-SERPENTINAS

PKRFUMARIAS
NACIONAES E ESTRANGEIRAS

Vsiiüns por atacado
PEÇAM TABEI-IjAS

• EXPO 5 ICÁO Ã^BRANCbr\%

LAPA
Aluga-se 11111 bom armazém ú

Avenida Mem dc Sá, 14. Trala-se
110 mesmo. (5691 J)

BANCO LOTERICG
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 7G"O PONTO"

. 130 — R. OUVIDOR - 130
São as casas que offereccm as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

1 •••e9ce«(*o-«o*9«t«O0»
AO MONOPÓLIO

DA FELICIDADE!
INATA I_

MIL CONTOS
Os pedítios do interior devem
ser acompanhados tle mais 700réis para o porte do correio.

, HíiHilitiie-Vns nesta feliz casa.
R. SACHET. 14 _ Francisco m& Comp. 5

l/l II; m mijiiiiijui
106—KUA DO OUVIDOR-106

Filial ã praça n ile Junho 51—Piode Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Oa prêmios são pago.no mesmo dia (Ia cxlracçiio.
FERNANDES & C.tt

Tel. 2051, Norte

DENTADURAS
______"*¦•- '!__¦ «!_____B*^

ALUGA-SE
Um espaçoso e esplendido arma-

zem com duas portas, com todos os
requisitos da hygiene, á rua Sc-
nhor dos Passos n. 11S. As chaves
estão 110 próprio armazém, onde se
informa. (J 559<>

BOM TERRENO
Vende-se uin cm Copacabana,

medindo 10,50x50, iua Bolívar
(antiga Guimarães Caipora), entre
Marechal Floriano e Pereira Pus-
sos, preço razoável; para tralar,
rua da Quitanda 46. 5430

TINTURARIA RIO BRANCO
29 --- AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende immediatamente aos chamados pelo telephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$ooo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇO!- MÓDICOS

A confecção nioilema dc dentadura
obedece a um PROCESSO INTEI.
RAMENTE NOVO, de fôrma a ha-
ver perfeita imitação dos dentes na-
turaes, além da belleza. solidez e
uarantia do trabalho. ESTE NOVO
PROCESSO concorre para que a
pronuncia das palavras seja clara e
a mastigação completa. No consulto-
rio ilo ESPECIALISTA DR. SIL-
VINO MATTOS, ha uma bclla e
custosa exposição de trabalhos den-
tarios, cujas explicações são dadas na
oceasião sem nenhum compromisso
para o visitante, pois não se cobram
consultas. Pede-se, portanto, a todo
aquelle que desejar trabalhos de tal
natureza, o favor dc primeiramentevir examinar o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos
preços estão ao alcance de toila a
bolsa e cujo cffeito c deveras agra-
davcl.

3, RITA l-Rl.(;_.\Y.\NA, 3
Cimto da run da Carioca

CJ 5505

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer q'-uni lidado —

Consultem o* nossos preço*, que cn-
Contra rão vantagens,

1». SOUZA & c. —
SI. Itua dn Mis.ric01.li11, 51
Telf-ilion. Central 11. .'MG»

CR j4.ii.)
"LA HACIENDÃ"-

•Revista mensal, ilhstr.icli. -obre
Agricultura, Avicnltnra, Criação de
Gado c Industrias Ruraes,

AGENTES GERAES

Ulysses de Oliveira
Caixa Postal 468—-Rio de Janeiro.
Rua dos Ourives n. 89

GRANDE HO Tir
I.AU.GO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros
ie tratamento. Optinio. aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssórcs, ventiladores e cozinha
4c *.* ordem.

End. Tclcgr. "Grandhotel".

EUftEKAü!
Roubo dos

20 MilhOes?
CASA

Prpcisa-se de nma -.wa nova ou
quasi nova. preferindo-sc nas ruas
Mariz e Marins c S. L-YaucUco Xa-
vier ou uas suas immcdinções, com
nada menos de 6 quartos c algum ter-
reno. Paga-sç Wmi alugue!. Quem
tiver nas condições queira deixar car-
ta, eom preçtí» e niai-" iufonuações 110
escriptorio desta folha com a-s ini-
ciaes XX. (5ÍH4 J)

FRUTAS
Comprm-se maracujá, figo, caju,

Mcego. marmeüo, manga, goiaba,
Mc. Rua D. Manoel, 3i-Coiii?a-
ahi» dc Consciva»

Cura radical
Dn (ÍOXOKHHiíA CURONÍ

CA ou RECBNTK, em poucos
dias. por processos modernos, sem
dôr. garante-sc o tratameniò. Ti
tamento «Ia syphilis. App. 606
014. Vaccinas do Wright. Assem-
bléa ;.l. das S ás 11 c li ás iS
SEUV1CO N00-URXO, 8 ús
10. -- Dr. Pedro Magaltâcs.

R 54P3

TtURKO
Appareceu tu propriedade de Justi-

no Atfonso, uni macho, pinlião, quemfúr o seu doito, queira procura: na
rua d:t Pavuna, Estação dc Anchic-
ta. 15177 M)

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa. e

tereis o futuro 5i..rsn'.Mn. forte
cerla. pagamento iinmcdiato. Rua
da Alfândega, 4 . esquina da rua
da Quitanda. F. DUTRA * C.
Tek-b. .--*> N>

Quereis almoçar bem ?
(instando pouco? Visitae La

T blc du Conunercc. Av. Ric
Branco n. 157-1". Refeição i$5oo.

(560*! J

COFRES
A.II'R'ICAN'OS XEW YORK
Vendcn1-se báratissimos: rua de

S. Pedro, 1S0, P. ao .. do Capim.
(J 5636

LOMBRIGAS
Para expellir as lombrigas e outros vermes do corpo humano, o

saboroso XAROPE VERM1-UGO DE PERESTRE .LO, deve ser
preferido, porque ,•9 __ E' muito agradável ao paladar, tanto assim que e preclio
guardar o frasco sempre bem acatitelado, para que as creanças não o
tomem, suppondo que é alguma calda dc doce. ,' 2» — Além de não irritar os intestinos como acontece coin muitos
outros vermifugos, é dado em doses muito diminutas.* 3° — Não priva as creanças de seus brinquedos, nem de suas co-
midas, nem de sua samlc..

4» 4_ 1«em propriedade taxativa, c por isso não é necessário,
após o seu uso tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças como para adultos. — Vidro 3$.
Remette-se pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; 6 vidros, por i8$soo,

e ía "vidros, 
por 35$ooo. Não se acceita sellos nem estampilhas.

VENDE-SE NA A'Garrafa Grande
fi RUA URUGUAYANA, 66

PEBESPIO & FILHO Avenida Passos 106
Em NiéÉhcroy, drogaria Barcellos. («M 5699

Carrocinha e boi
Vende-se uma carrocinha c boi

trata-se com o capitão Ferreira,
run Cândido Beniciu 573. R 54=3

COMPRA-SE
uma machina Je ponlo a jour e
uin motor Ari de La Mode. Run
da Assembléa 60. S 5120

DES1NFCCTAHTE

M.O.H.
MacDOUBALL

Mata a cultura do typho em 7 1*2 mi-
nutos. Certificado pelo Methodo Re-

deal Walker

COSTUREIRAS
Para camisas de homens, preci-

sa-se na Eabrica Amazona, rua da
Carioca. 177.. 5180 M

PENHORES
As melhores vantagens — á rua

7 de Setembro, 233 —. Antônio
Vieira. (4232})

AUTOMÓVEIS
Vendem-se dóitblcs e landaulets,

fabricante "Mercedes"; informa-
ções á praça 15 de Novembro, 42.

(5090 J)

Ao Bandolim Nacional
Fornece cordas verdegacs de to-

dos os números por atacado a re-
vendedores; rua da Carioca 11.

(M 5167)

Retratos modernos
Trabalhos ¦photogr.-.phicos artislicos. Secção especial de

pholographja á domicilio: grupos de familia, casamentos, ba-
JHisaklos, pic-nies e festas intimas, Reproducções e amplia-
ções de qualquer retrato por mais antigo e deteriorado que
seja. Retratos a cores. Retratos sobre verdadeiro Esmalte,
de duração eterna, pa«r.. «anneis, broches, medalhas, etc, e cm
grandes formatos para Jazigos. Atclier aberto aos domingos
até ás 5 horas da tarde. POTO-BRAS1L, ma 7 d'e Setem-
bro 115. Teleph. 4224, Central'. Pedir catalogo dc Esmaltes.

(M 5631

PHARMACIA
Vende-se uma bem montada,

com commodos para familia; tra-
ta-se na rua da Assembléa n. 34,
com Virgílio. SKJ» *¦«

BELÉM - E. 00 RIO
Realiza-se nos dias 16 c 17 de

dezembro do corrente anno a fes-
tinha de N. S. da Conceição, com
todos os actos religiosos. (481J

• Exiinctorde Saúvas-Z.WERNECKS
Preço do apparelho 250$OOQ *

KmbiirüHclo nesta capital ex troto mais (.JflOOO
Consumo, pnr formigueiro (cm mediu), um kilo de
enxofre ora pedra. Custo de extineção, por formi-
gueiro (actualmente), 501) réis.

líüA DOS AR-OS», 3t»~34--liio do Janeiro

U 3-77

APOSENTO NA GLORIA
Km lindo predio novo. casa muito

arejada, á run Benjamin Consume
ii. 80, aluga-se um l-ellissimo apo-
sento de frente, bem nlobilailo
cem bom tratamento, a unia sc-
nkora nue tenha um responsável.

(3220 1)

Vias Urinarias
Syjihilta «' iiiülcstias dc

sonlioraa

DR, CAETANO JOVINE
Eormado pela Eaculdádé de

Medicina 1 e Nápoles c habi-
liiado por titulos da do Rio
dê Janeiro

Cura c?|!eci;il e rap.da de
estreitamentos urethraes (sem
operação., gonbrrhéas chroni-
cas, cys'.iles. Iiydrocelcs, in*
mure-*, iinpótcncia', Consultas

das o ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca. 10. sob.

PHARMACIA
Vende-se, cm bom local, fazen-

ilu bom negocio, tem sortimento e
casa para morada c chácara; trata-

sc na Drogaria Azevedo, Assem-
bica 7-. (J5C8-I)

PIANO
Compra-sa iini de bom .[««bri-

canle, na itvênida Mem do íá. 10,
Casa Fariai (54H8J)

iGONORRHEAS
fl cura infaílivel «'in 3 <üa<,
U sem ardor, usando "Gonor-

S vhol". (Jarante-se a ¦ cura
¦ completa com um s«í frasco.
1 Vidro. 3$ooo, pelo Correio
« 5*500. llepusito geral ;
h Pharmacia Tavares, praça
C Tiradentcs, 6j — Rio do
** laneiro.

ormicida

o terror das
formigas

Pedidos a
Aires Miígiilliites & C.

91, S. Pedro

OFFICINA MECÂNICA
Vendo-se um deposito de lenha

bem afrêgliezádó', á Praia de_ São
Clirisiovão n. 44. e uma officina
mecânica á rua Barão do Ama-
zon;«s n. 1, Nictheroy, trata-se na
mesma. (S-lt-óJ)

PHARMACIA
OI-TIMO NEGOCIO

Vcndc-se, pnr j.rcço muito abai-
xo «!o valor, unia pharmacia bem
localizada, aíreguezada e sprtida.
Dir-se-á o motivo ao comprador.
Informações com o sr. João Fon-
seca, na rua Gonçalves Dias 59,
Drogaria R«*dri**a«s.. <s<5.8J)

iiB!.í«::fifi!'Bii!«B;:;;-ii;i::Hi:8iiií:i«!"!:arain

IA CURA DA
| SYPHILIS
|! Knsina-se a todos um meio
j§ Jc saber se tem syphilis

adquirida ou hereditária, in-
tema ou cxlcnu e como
podem cural-a facilmenta
em to Jas as 

' manifestações
e períodos. Escrever: Cal*
xa Correio, 16S6, enviando
sello para rcsposla.

Sl,:;»!!«;'sl!:i!lK«:«íl;ifíiB::!!»!ill!';«»

Mobília, estylo Inglez
Vcnde-sc para dormitório de

casal uma de peroba, lendo o lava-
lorio e mesas dc cabeceira tampos
de crystal. Rua Senador Dantas
n. 45, ter-c»* (J 52-4)

Qualquer quantia a juros 1110-
dicos para hypotliccas, antichreses,
penhores, cauções, descontos, con.
signações, inventários, contas do
Governo e da Prefeitura, alugueis
de casas e impostos; compra e
venda de predios, terrenos, sitios
e fazendas; com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, loja. J j.39

IcMmaI
H Moendo sempre g

GRAVURAS, IJIPRESSõlüS E
XIMBRAGEM DR LUXO

EM ALTO RELEVO
Cem cartões de visita impressos

cm chapa de cobre SSoao.
AVENIDA RIO BRANCO, 124

PAPELARIA (4633 J

Eliminação da marca
e Discos novos

duplos 27 cmt.
perfeitos, melo
naes c estranhei
ros. Todos 01
possuidores de
Õramraophones

,„_.._ devem aprovei.?SgáS. (are pedir o nos
so catalogo, enviando seu endereço á

GUSTAVO FIGNER
Rua 15 de Novembro. 55 - S, PAULO

|Z$

As pessoas de cor
t Ciins-_ruc.ii tornar os seus «cabel!os

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
dos que sejam, com o I.ysodor quo à
infaílivel. A' venda cm to.as ns per-
fumari.is dc 1" onlem e na "A' Gar-
rafa GrÀnde", á rua ÜniRuayana 66,
o Avenida Passos 106.

.PEUF.STRljLI.O & riLIIO
Vidro ..$000.'pelo Correio .í$ooo,
Não sc acceita sellos nem es-

tainpilhas. Em Nictheroy, droga-
ria Barcellos. (M 5655

BOEIBOS -ARMCO»
Para críradas de ferro e ile rodagem

The American llolling Mili O.
Avenida Rio Branco 107 e 109.

Caixa postal 19 Rio de Janeiro

"MILA"
Brilhantiha concreta, com petro-leo, deliciosamente perfumada com

fcilélrarite c escolhida essência, d.i
brilho e firma a cór do cabello, ao
contrario das demais bnlhantinàs
que tornam os cabellòs russos. Vi-
dro, 3?uoo. Pelo Correio, 4?noo.Não sc acceita sellos nem estam*
pilhas. Na "A* Garrafa (. rande'-,-
rua Uruguayana, 66 c Avenida
Passos, 106. Em Nictheroy, Dro-
gari.i. Bnrceilos. («M 5696

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomilla. Rhuibarba, Calumba
c Pepsina) Fórmula dc Brito
Approvado e premiado com me-

dalha de ouro. Hfficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspesias, vo-
mitos, eólicas do_ ligado c iníes-
tinaes, inappetencins dores dc oa-
beca c vertigens. Vidro sSonn.

DeposiDos: iDrogaiias iPadreco,
ma dos Andradas. 45; Carvalho,
1° de Março, 10; Sete de Setem-
bro ns: 81 c 80 e Assembléa. 14.!
Fabrica: Pharmacia Santos Silva, |nia Dr. Aristides I>bo a. 229. |'íctephòue u. 1.400, Vill»

*viav_vavj_v_v_v_vw_-

ESCRIPTORIO
Alugam-se duas salas pa-

ra escriptorio, sendo o alu- .
guel de uma So$ e outra de '
150$. 110 largo da Carioca jn. _*• tr.T.a-se em baixo.,

jj na Alfaiataria do Povo.
VVW'-WiVV'__VVWAVWA

Machinas Singer
A prestações de io$ooo mensaes

entre5an1-.se na primeira presta-
ção. não pasa carreto. Cnm o
agente^ da Companhia. Uua do
Hospício n. 220, chamados pelotelephone 1135, Norte. Ao agente
Pa"lin(_ ., § 5495

dONORRBSA
cw qualquer corrimento da uretlira, cura radical
Cm 4 diasl Com «maravilhosa in-jeeção seccativa
» cápsulas "404". Quando tudo falhar, este ex-
traordinario preparado sempre triuniphará. O

unico allivio da mocidade 1 Experimentae e vereis o effeito assombroso! Não ha gonorrhéa que
resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua I* de Marco, 14-18
e uas principaes pliarmacias e drogarias desta cidade c de todo o Brasil.

MARCA REGISTRADA

MOVEIS
A OASA QUE VENDE MAIS

BARATO E'
"A COMPETIDORA"

RUA SENADOR EUZEBIO. 75
Camas de peroba para casal, 28$,

30.Í. 35$. 40$. 5_$. 70$. 80 e 90$;
toilettes, 90$. 100$. ito$ a 1.10$; me.
sas de cabeceira, 20$. 25$ a 35$; guar-
da-vestidos. 45$. 50$ 100$ a 130Í;
Kuarda-louças. 3°$. 35$. 45$ t "S?.
meias mobílias. qo$. ioo$. uo$, 150Í
a 250$: cuarda-comidas, 25$. 30$, 45$
até 60$; guarda-casacas ioo$, 175$
até 200$: preços a dinheiro.

Ricos dormitórios, estylo allemão, e
a Capitei, vendcm.se a dinheiro e a
prestações.  (R408)

/___ '____¦ II _.(H_i____ HKn™_ _x_ni

APOSENTO MOBILADO
Aluga-se um frente de rua, con-

fortavcl e hygienico, em ponto so-
cegado e saudável, a casal ou se-
nhor_ só; tratar £ rua Lávradio
n. 181. (J 4958

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende inoveis em presta-

çoes _ em boas condições por pre-ços baratos; entrega na i* presta-ção sem fiador. Telephone 4.113,Norte. (S 2786)

SO I E" CALVO QUEM QUER.PERUE CABELLÒS QUEM QUER.TEM BARBA FALHADA QUEM QUER,TEM CASPA QUEM QUER.
X>o-r<3L*ae o

PILOGENIO
fai nascer novos cabellòs, impede a sua queda e extingue completamentea caspa e qunesqner parasitas da calioça, barba c sobruin-clhai. A' venda
n*ft_r__*i •,h_7!.cla__&?&".••. e perfumaria» c 110 deposilo: DROGARIA
JANEIRO PRIMEIRO 

Dl* MARÇO N 17. antigo n. 9. UIO DR

PHARMACIA
Vende-se uma na estação de

Santa Barbara, IJ. do Kio, E. de
Ferro Leopoldina, bem sortida e
afreguezada. Dirigir carta a 2.
C. R 5091

Casa com ou sem mobília
Precisa-se de uma por 2 ou 3

niezcs, nas iminediações do Silves-
tre, Lagoihha, França ou Alto da
T.jtica. Offertas á rua 7 de Se-
te;nbro 231, loja. (419.')

Sxn, Daniel C. uu Mendonça
Rvüirienrin: Laranjeiras — Ser

-jipe.
Curado dc Blènorrliágià com c

Elixir de Nogueira do 1'hcu. Chco
loão da Silva Silveira.

Aueiicta temos — Rio

AÜENÇÍO!
Ao Chie Parisiense, ternos son

medida a prestações, variado sor
tiniento de cusimiras estrangeirai
e nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. Rua Sant.i
Anna 66, T, 1756 Norte. Adolpho
Kang & C.

m Remédio Novo
E Simples para

Escola ünderwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado__J__IM^rira

Avenida Bio Branco n. 108

MALAS
# Artigo solido, elefante f l,ara*tissimo, só na .. Mala Chinesa.Rna Lavradio, 61.

Installação electriea
Vende-se uma, grande, coiuplcl i.

Tem 30 luzes. Haddock I.obo i*s.
J 5l"-;«.

_

Rua do Senado N. 35 — Esquina da do Lavradio
Aluga-se a grande loja deste predio, completamentereformado, com installa.ão própria para bar, café res-taurant. — Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma,' ruaVisconde Sapucahy numero aoo. — Telephone Central

Acaba*** com Ligadura», EmplatUt.
UafiMBtoaoDore». Exparioratal

O Nove Remédio.
_ Qnanlo callo» vos nteram quaM"morrer com o» sapato» noa pe»,"
quando tl\ -rden-o» Impregnado»,
ylcadoa cortado*, quando tiver»

LAVAGEM DE ROUPA
Acccita-se de honicir, garante-se

perfeição no trabalho e modicida-
de de preço. Uua Gonçalves, 40-A,
casa 2. M 3852

AUTOMÓVEL
Compra-se um em perfeito c'.:.i.

do ppiiblè-Pliaetòn, 5 logares. Rua
Treze de Maio 43,' sobrado, Riu.

54*1*1 .'

"Wla. LhT^imdiM.MlkncratjmlmUM»¦naTãiu-ft.' E-HU.kel"
4m-09 cobertos de ungruentoa ¦** nttaê
e ata duras, o emplastro*. que ape na»
•ervem para cnflnmar e «arescer com
mata raplde2, applical apeoaa duoa
Rota» dc "Oets-lt" solire o callo.
Seccarft Imm-dlntatnente Poderei*
•ntAo cakar a» mela» » oa uupatoaO callo 0Bt4 cotulemnado 4 morta.Faz o callo cahlr entelro "O-la.
It" C o novo e simples remédio.
Nada para grudar-se ou comprimir-¦• aobr» o callo. Poderei» uearsapatos menores Nenhuma dor.nenhum vexame. MllhOea de traaco»de "Gcts-It" s_.o vendidos annual-mente. B* n maior cura do tmindf»
para callo». r.ecuso «ubatltutn»
_ Fabricado por 13. Lnwrence A C».,
Chicano, Illinois. USA. Vendidaem todas a» dromulaa e pharnincUa* , -,-__„
Pepnaitartos Ganoraaa. • ""¦•«'

Ornnudo & C.--Rio do Jnneiro.
Granado & C; Drogaria Pn-
checo o Araujo Ficitsa & O.

_D_=?,OC3-_A.__^I_A.
Carlos Cruz & Comp.
Amais central, a que mais

barato vende e a que possuedrogas mais recentes.

Rua7deSefembro81
EM FRENTE AO CINEMA ODEON

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte dc Soccorro, compram-se c
pagam-se bem, na praça Tiraden-
tes, 64. Cuia Garcia.

MMK. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. a 3-4)

Mme. Ribeiro particularmente
tinge cabellòs com um preparado
vegetal inoffensivo, de sua pro-
priedade, á run de S. José 11. (ir,
sob. Próximo á Avenida. Telcpho-
nc 5:918, C. (J 35j.fi)

lÉfWÉi.
Ciira eczemas. moléstias

da pelle, arthritismo e pre-
vine as lesões cardíacas e
de lodo o apparelho circula-
torio. Agentes geraes :
CARIjOS CRUZ St c.

7 de -ctcmbro 81—-Rio

Mme. SA, MASSAGISTA
Diplomada pelo Instituto de

Portugal. Especialista em massa-
gens manual e electriea, e garante
o tratamento e embellezamento Ja
pelle, 3$ooo. Extracção dos pcllos
do rosto por electricidade: garan-
te que não volta. Penteados para
senhoras. Attcude-se chamados a
domicilio particularmente para sc-
nhoras. Rua S. losé, 67, sob.
Telephone S.91S, C. (J 3375)

CASA EM BOTAFOGO
Aljiga-se a casa da rua MartinsKibeiro n. 7; as chaves estão narua i"* dc Março n. 12, onde se

i£Ü_.  (4623 J

PETROPOLIS
Aluga-se confortável casa, 1110-1

uilada, em centro de granue jar-dim; •mais informações, têlephoíie
S 1261. i-oíí.j r

MOVEIS
Tapeçarias e ornamentações - Aimadorc.

estoradorosMobiliários modernos para todos os gostos e preçosCortinas, atores, reposteiros, sanefas, colchoaria, etc
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

fGatalogo illustrado para os Estados)63-RUA DA CARIOCA-63
 Alfredo Nanes & O.

Mme. V agitar LanzcnyGuitarra e Portuguez
I.ecciona-se a domicilio. Traia-

se com Antônio Campos. Rua da
Uruguayana 202, a Napolitana.

M 5031

larticipa a suas amigas . , , .Suezas que mora na rua Sbtíi-áFranco 11. 101, Villa Isabel.
(«1631 J

CELâOHI
Pura acouffucs. cervfiir,. iqa k_

UAS
armazei)9,açougues, cervejarias, botequins,loitenas fruetas, residências, etc, etc.

Fahricant8.i-..-Fi-af!iier. Rua Vasco da Gama !6.

LOÍA-FLAMENGO 1 M^^üÕÊRWOOD
bife lic^n^^Jve«„t,»Z,^ TT
C0^se 

á rua do Cattete, m. -ínfo^tstf ti ^^
_Íl__Jj  (M -I27y

Banco Mercantil do Rio de Janei. o
67, Rua Primeiro de NTarço, 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director—Agenor Barbos*baiKíode Deposito;- e Desconto*

*M TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

loiiBsfr ilustre para engommãdos
Flores lirancas

(leucon-liéa)
Curam se radicalmente em

poucos dias com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE -MAT1-
CO_ -ERRUpiiVOSO.

Vende-se unicamente na
pliàrmacia B R A G ANTINA,
rna da Uruguayana n. 105.

CAPAS

DINHEIRO
Qualquer quantia, a juros'modi-

cos, para hj'poiliec.is, anlichrcsis,
penhores, cauções, descontos, con-
signações. addicionaes, inventários,
construecões. contas do governo e
da Prefeitura, alugueis de casas e
impostos; compra, venda, permiitn
e sübrogações de predius, terrenos,
sitios e fazcr.das; com J. Pinto,
i rua do Rosário 134, loja.

- J8i8 J

PARA
MOBÍLIAS

9 peças 60$ e 7C$000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Telephone 5971, Central

Gonorrheas-
e «suivs complicações. Cura r.nlical por
processos jegnros e rapidus. Dr.
JOÃO ABREU. Das S ás u e das15 as 18 horas; 64, rua de S. Pe.oro, 6.).

O "Brilho Mágico" cõnímtium extraordinário lustre a «•«
sa, punhos, collarinhos c a n
quer peça de roupa. Emitirei
ProJonga a duração dos teci I

Vidro ilfooo. Pelo Correi..-\ao se acceita sellos nem 1
pilhas. Ná "A" Garrafa Or

j nia yrugiiayana, .6 e Ai
| Passos. 106. Em Nictherov.
['gana Barcellos. (j|

Vigor Capilar Oe Ép
1 Excellentc preparado para «•
|a caspa, unica preparaçi , perfut,
j da que, nã0 sc.ido tinlturá, fa.-
! lar ;i sua primitiva cór os cali .brancos, seja por efféilo «Jeinice on por outra qualquer • ¦;¦'«aranle-sc 

o resulta b. P •
3?poo. Deposito á rua da A;-blea n. 5. 53,,

nica
uni-
nal-
_ e

Uilil-
uJ.'
ni '..v
dro-
¦<>7.

fENSÍO AHHA
Optimos .posentos mobilados

para familia e cavalheiros, diária
desde 5$ooo a ioSooo; fornece
pensão a domicilio; na riu do
Cattete _. i8fi, telephone n. 4=85CentrtJ ., 3453 j

SUOR FÉTIDO
dos pés o dos sovacos, catin-r «"ri«
eiras, comichões, etc., dtesap'i.ire-cem rapidamente com o uso daSuorol". Preço 2$, pelo Correio-•r-soo*. Mo se acceita sello-- nemestampilhas. Vende-se em iodasas drogarias, perfumarias, phai ma-
Cias e 11 rua Uruguayana n. Cí.Pere»trcllo í. _i',ho e A ven daI assos. isfi tn, 2íic_íeroy. dro-
e5x^ E» cdtoi. (M 5f,98

lyiuT**^*"' ^ ^ "*'¦*•"•"•'"--"-•---ai • a^i. ¦_ 
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PEQUENOS I7NCIOS
VENDAS EM LEILÃO
plNHORES

LEILÃO DE PENHORES
Em O de dezembro de 1916

SIMON ETTINGER
g5 — Rua Lui- de Camões-- 55

Leitão de todos os penhores
vencidos com o .prazo de 12 mezes.

J 4409

IMPLORANDO í CARIDADE
AjpANCIA, viuva, com 68 annoi

Ut «dade, gu»i céus.
ANNA DO AMARAL, viuva, cego

• »14m diiso doente e sem ninguém
para íua companhia, recolhida a um
Htiarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
B6 annos de edade, completamente
fcógA e paralytíca;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Iliiaha, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobro velhinha sem re-
fc-iraos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
béita e sem amparo da familia;

ENTREVADA, rito Senhor de Mat-
tosinlioa 34, doente imtiossi«bilitaila
He trabalhar, tendo duas fillus, sendo
uma. tuberculosa?

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc ambos olhos e
aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
.ntrevauo sem recursos!

LUIZA, viuva, com oito (ilhos
menores j

SOARES, viuva, velha sem poder
|ratMiH.ar:

MARIA EUGENIA, pobre vellia
«cm o.menor recurso para a sua sub-
rí-ts-tcnciii;

SANTOS, viuva, com 68 anno» dc
«dade, gravemente dooute de moléstias
¦incuráveis;

THEREZA; pobre céguinlia sem
Hiuilio d>- ninguém.

Cozinheiros e cozinheiras
I 4 LUGA-SE uma perfeita cozinhei-
jtLrá, de forno c fogáo, dnnilo pre-
ferencia á fr-milia veranista; rua
Jleulo Lisboa n, quarto 6. Cattetc.

(415= B) T

ÍOKMdlSA-iSK de mn ;pei!to
.1 cozinheiro do forno o fo-
Uno puro cnsa do familia dc
tratamento il trna (Ni «S. de
Copaeiibáiia n° 520. Paga-se
9iom ordenado. (5387 II) B

PRECISA-SE 
dc uma creada por-

tiicneza para cozinhar e mai» ser-
ivi(Oí «lc casa dc pequena familia que
rlê referencias. Rua Senador Dantas
ii. 45. (5"«i J)

1>K15GI'SA-SE 
uma boa cozinheira,

. «|tic saiba cozinha franceza não se
Apresente «ão sendo boa, 72, Esteves
ílunior. (5088 J) JI

I>I<ll«iCl.SA-SE, 
para casa de campo

ele 11111 senhor só, situada na
roça, a 1 hora desta capital, dc ii-ma
cozinheira moça, que cozinhe bem o
trivial e que sc oecupe lambem dos
arranjos domésticos. Dcseja-sc pessoa
cie toela confiança, nacional ou cs-
Irangcira e exigem-se referencias.
ICiirtus nesta redacção, a E. S. II.

 (S3Pi'It) .1

CREADOS E GREADAS

"DREOISA-SB de nm» creada
-*• portugueza para tratar de
doas creança», qne seja fca-
rlnlioso; ordenado 40$; & nu
das Laranjelars 170.

(J 5662) D

PHBCISA-SE 
de um rapa», par»

copeiro, e mais serviços, ru» Pay.
sandu n. 113. (57M D)

PRBCllSfA.SE 
de uma empregada

em cau de pequena família, pus
todo serviço, dormindo no alugu.l,
rua S. L11I1» 77. Maracanl.

(3227 J)

FRBÚISA-8E 
de boas corpinheiraj

nieiras
Branco n.

ajudantes, avenida Rio
147, 2". (5666 J)

PRECISA-SE 
de dormenteiros pa-

ra trabalhar era logar perto desta
capital! informa-se á rua da Alegria
n. 201 Telephone Villa 2044

(4443 J)

P~RECISA-SE 
d« uma menina de

is a 14 annw, para serviço» Ie-
ves, em casa de familia; rua Souza
Franco n. íoi—Villa Isabel.

(45=4 D) J

IM pratico de pharmacia offerece
seus serviços aqui na capital ou

no interior. Cartas a S. Botelho (R.
Corrêa Outra ll. <>3) C5??5 J) S

TT*

Casas e commodos, centro
ALUGA-Slv 

um quarto, com lunpc-
za e todas as conimodidades; com

tclepliim-:; ua avenida Guines l«rei-
rc n. 110. C540-t K)S

ALUGA-SE 
o i» pavimento, auo-

bradaito, da rua do Rezend*
t quarto), banheira,

|ida toilnía c qtlin-
77. com 2 salas,
deapeiua, eiploiuii
tal; aluguel j8í|; está aberto de n
ií s hSrai, e trata-K 11» Cinema

AtUftA-SE o magnífico 1" pavi-
xlument-) do predio da rua do La-
vradio 184, oara familia de 'tratamen-
to; trata-se no 182, baixos. QuoElS

AMJGA-SB 
uma sala própria para

«acriptorioi na praça Tiradentes
n. 75, 1" andar. (549= E) S

ALUGA-SE, 
com pensão, em casa

de familia, a dois rapazes sérios,
um exeellente commodo, amplo « are-
jado. Rua Silva Manoel n. 58. (E)

AIíUOA-SB 
um exeellente quarto

mobilado com janellas a moço
solteiro do commercio, preço modi-
co; na rua do Riachuclo n. 9;.

(3A9S E) S

ALUGA-SE 
um grande quarto,

electrica e mobilia, próprio
moços do conunercio; rua S. .
120, 2°, entre Carioca e Avenida

luz

Íara05c

ALUGAM-SE 
quartos espaçoaos,

com tres sacadas: preço barato;
rua da Quitanda 196. '5475 K)b

ALUGAM-SE 
duas boas salas de

frente, juntas ou separadas, a e».
eriptorio ou a casal; na rua Uru-
guayana 97. sobrado. (5610 «E) J

ALUOAM-SE 
quartos para crise, d»

frentt, mobilados, por 40$ * 45$!
«a prata Maitl n. «7, a* çww.(5600 V) J

A LUOÁ-SH a loja do predio
¦fida r. S. Pedro 273; trata-
se na r. da Alfândega 54. (E

ALUGA-SE 
uma sala. co«n um quar-

.to, luz electiica. etc; rua JJru;
(44.13 E) !>guayana 144-

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéa

cbronica ou recente, estreitamento de
urethra, cm poucos dias, por proces-
sos modernos, sem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis e mo-
lestias da pelle, appl. 606 e 914. "ac-
,o!na antigonocoecíaa. Papamento
ap6s a cura. Consultas diárias, das
I ii 11 e das s is xo da noite. T.
C. 5981, Avenida Mem de Sá, 115.

ALUGA-SE 
um bom quarto .a pes-

soas dislinctas; na rua Visconde
do Rio Branco n. 61-A, casa

(5586

ALUGA-SE 
a casa da rua Vinte «

Cinco de Março n. 164, Enge-
nho de Dentro, própria para nego-
cio e morada. (5092 E) J

ALUGAM-SE 
boa sala de frente e

ura auaíto. a pessoa dt todo res-
«ito; ni areniiU Gomes Freire iso,
-olrade. (475» F) J

ALUGAM-9E 
bons quartos a tní-

ços, com bons bsnheiros, elevador
e creados, no bello palacete Iiragan-
ça, á rua 'Marangtiapc 9. largo da
Lapa. (S020 F) J

A LUGAM-SE bpa sala de
¦í*-frente(om commnntcação),
com um quarto grande com
janella o duas portas; tem
installação electrica; são dois
bons aposentos, Independeu-
tes, hygienicos e arejados, em
cnsa multo limpa onde só
mora um casal, com todo o
socego e cominodidade; na
Avenida Mem de Sú- 29 sob.

(R.5B71) F

ALUGAM-SE 
por aoo$ as boas ca-

sas da rua Augusta ns. 25 e 17
CSanta Thereaa), com oinco quartos,
salas, coonha, banheiro, quintal t
jardim; as cliaves estão no barracão
ao lado e trata-se na rua Sachet 11,
sobrado. <W>_£) _J

ALUGA-SE 
em casa dc familia es-

trangeira, magnífica sala dc fren.
te e quarto, juntos ou separados; na
rua do Rezende 161. (5114 F) R

A IilTGA-SE 11 m a exeellente
-ti-sala de frente, conforta-
yelniente ínobiliíula, com ou
sem pensão, rua do Riucliüe-
lo ii. 317. (Ií) I

fW
perio di
trata-se

I.UG \ Slv uma boa casa na ru.i
I. 329;
.le Sá;
II. 60.

li) J
avenida Salvador

a rua do Uosa ri o :
(5120

A L"UGA'M-SK bons aposentos, cm
/\.casa «lc «familia. com pensão, co-
zinha do primeira ordem, coniiila far-
la rom toucinho, ovos, Peixe-, cama-
rões recheados; na rua da Alfândega
il. 1.14. (51-8 __) 3

A T.UC.A-?
Xk.!,avr,idic

T,U('.A-SI«: o i° andar da rua do
. 157. aluguel 200$;

iruta-se na rua da Alfândega n. 105.
Teleplionc 10-5 Norte. (5418 E) J

A LUGA-SE para familia o 2» an-
_ -dar do predio
ro Saraiva n. i.t.

da rua Conselhei-
(5414 15) R

A'1.UG.\-SK uma boa sa'a mobila-
ÍXI.i, de frente da rua, cm casa dc
fiiniilia, 11 um casal decente pu a ra-
pares cie tratamento; na avenida Mem
de Sá n. 111. sobrado. (5011 lv) .1

. IÍUGAJI-S15 sala.4. I.L ..
.Ato de frente, indepenjeiilc, com

uin quar-

pensão,
lamilia;

moços ou casal, em easa de
rua Marechal Flotiano 225.

(4815 E) J

ALUGA 
SE,

ti

1JÍRECISA-SE 
de uma creada lim-

pa, branca, desembaraçada, para
Ferviço de um casal estrangeiro; rua
(Conde de Bomfim n. 1279.

(5.17-1 O J

J>REÇTSA'-SK 
de duas creadns,

uma para cozinhar e outra para
).cvar e cngommar, fazendo ambas
mais alguns serviços, á rua Aguiar
11. 31. (5375 H) J

I)RF.CISA-SE 
de uma creada bran-

ca. para casal; à rua da Alfan-
«lega n. 55, 2° and. (5-)ti8 C) S

1)RECtSA-SK 
de unia creada paia

totlo serviço em uma casa dc
pequena familia; rua Evaristo «la Või-
í>;\ 11. .17. sobrado. (5130 C)S

IJIIECISA-SIÜ 
de uma

rua Floriano 1'eixoto
ibíina.

copcira, na
11, io. Go-
(5573 R) Cl'««c:

1>RBCISA-SE 
de uma copcira c ar-

. rumadèiro paru casa de íanitUn;
na rua do Uezcmbargador Izidro nu-
mero 144• (557S R) C

.,„„  Pensão Rio Branco,
uni coplcnclido aposento para sol-

loiro ou casal de tratamento; rua
Fialho 20; tel. Central Jjn, ,„ _

(4481 b) J

*T,UGA-Slv um pequeno espaço, na
V av. Uio Btanco 129, Pclit Blcu,

Meiisaüciro. (-13'4 E) J

A« IVGNA
X\ias il.

f.UGA-SE
i.S.

mobilado, cò
mento.

na ma Senador Dau-
uni quarto dc frente,

a cavalheiro dc trata-
(5320 E) J

A LUGA-SE o cobrado da casa da
rirtia iln Alfândega 11. 214, com
acciiiiiniodaçõea para faniilii foü.io a
U-nlia c a saz. quintal, dois cliuvci-
ros, clc.; u c-liov: eslá na loja, ™de
r.e -.rala. (t">°

50ANNOS DE SUCCESSO

prBAINA/
niiiuisi lENiiTi

Approvado pela Inspectoria Geral dc

Hygiene

io

i IlUGAíSE unia hoa casinha; com
Asala, iimrlo e cozinlia: na rua, «to
Senador Euzebio 11. 184, avcniila;
«rfornu-sc e trata-oc na loji. ao lado.
2o-a «le lianaurn. (-HQ' 1--)J

K LUGÀ-SE um cxcelleiitc quarto,
iXilliimiiiaro á luz clectrica. a mo.

rua Riachuclo 317. (4345 1-<)JVfS,

i LUGAlf-Sli lindas
rlLle. cnm todas as
ivcnida Uio llr.-.uco 11.

salas clc fren-
conimòdldodes;
5, i° anda».

«3S3 li) J

1>RBCISA.SE 
de uma lina cnpçira

. c oirruiiiadeira, que saiba Icncc-
rar casa, á rua Visconde Càravellas
11. 10. Botafogo. Trcço 35$ooo.

,(5618 .1) C

i Í.UC.AM-Sli bons oiiaitns. bom
iüciissi-imlns, nor urcçni módicos: na
praça Mnuá 73. 2» andar ,5351 J-.) J

JÍREC1SA-SE 
dc uma menina pnra

serviços leves de. um casal. Rua
General Polydoro 161. (51119 J) C

I>ltEC;i'SA-SE 
«le uma crcnilu para

. cozinhar, c lavar com pratica, c
que seja limpu. Rua General l'oly-
iloro 11. 2S4. Ilotafogo. (5513 R) C

i|ii!iinii
§ AO
n

IBIIIinillilBOBIIIilBIillIMBailllllli
DEITAR... a

TOMAE UM CALIX DF.Wl

m Guaranesia 1
Bllflüli IIIBIIÜIBlílllBISilBinilSIBIÜIHIÍII

EMPREGOS DIVERSOS
V«l.UGA-SE 

uma moça portugueza,
para capeira ou arrumr.dcira; rua

Almirante Tam andar é n. 54 ¦
(5402 C)

¦ ' ¦' "
l LUGA-SE uma bon lavadeifa;

XXpara casa de faniilia de tratamen-
to; tua du Arcai So. (sif>.i C) M

«SRRÜMAODIRA _ Prccisa-sc de
Vumo perfeita c que traga carta

conduetãi á rua das Laranjeiras
304.

5AVADEIRA 
e cngommatlcira, prc-

icisa-se «le uma perfeita c que tra-
ca carta dc condueta, á riu das La-
i.tiijciras 11. 304. (50S0 J) S
"piUIÜSA-SE de homens para lir.i-

1 fiem (jc dormente*, para Estrada
dc Ferro; trala-sc á rua S. Luiz Ciou-
iMtj-i 11. 656, Estância dc Lenha,

(55<l7 10 D
"miECISA-SE rle um vendedor dc
X doce; rua Imperial, 145 Meyer.

(Süi? M) D

T3RBCISA-SE dc uma pequena de
J t2 a u6 annos, prcícre-=c de cor,
para serviços leves, á rua tio Sena-
do n. 233. (5'49 __)
TJRECISA-SE .le um menino bran-
i co, iKira casa dc um cas:il cr.-

trnngciro; rua Conde dc Bomfim "¦
'-•;«.«. (5373 C) .1
¦pUEClSA-^E de um rapaz que
.1 ifnlia iioiica pratica de ourives,
para limpar lâminas c polir outo; c
para fora; prefere-se italiano ou br«-
sileiro; trata-se á rua Senhor dé
Ulíitlosinlios n. 102. (5372 D).I

pRECISA-SE para fora do; Rio.-: de
-i um perito oleiro; pa^a-se bom
ordenado e interesse sobre a produ-
ctjão. F.' escusado apresentar-se sem
os requisitos. Trata-se na rua Buc-
nos Aires -'36. casa do Sr. lícgo.

(sou u) j
"ÜRKCTSA-SE de uma empregada

1. r:u cnsa de casal, para cozinhar
e mnis sen*tços leves, menos lavar e
Ciigommar, que durma no aluguel;
ordenado 40J000; rua Santa Clara
¦1. di  Copacabana. (5419 w 3

PRI3CISA.SE dé uma senhora bran-
-V ca, dc boa npparcncia para to-
mar conta da casa dc senhor viuvo!
rua Chichorro n. 55 — Catumby.

(5507 Q)_s
'PRBCISA-SE dc uma senhora dc
X edade, para arrumadeira c qiie
durma nn aluguel, tia rua D. Ge*
- lido n. Rn, esquina, da Avenida Rio
Hranco—PcnsGo Universal. __ n

(5491 D) S

A Iil7GA\'-Sti ninguiílcos quarlos e
jfVs-.lar, dc frente, bem mobilados,
com optima pensão, a senhores Oe
trala.nc.-ío, estudantes ou casaes sem
fillins; ni nu Primeiro de Março 23,
2" andar. (4'02 b) J

m

O MCOR TfiBíHNa ORSNaOO
É um exeellente purificador

e renovador do sangue,
empregado com grande vantagem

no tratamento da
Syphilis - Bheumatlsmo - Laucorrhéa -Implnflens

Pústulas- ülcerações da tiocca e da Larynge

parthros-Edemas, etc,

ALUOA-SE[ititetu
. um sobrado pira pe.¦famiti,; ni ns General

Severiano n, 93; trata-se no n. 90.
(S4« 0) R

ALUGA-SB 
em casa de familia so-

cegBda, uma grande sala dc fren
te, própria
ria Dutra

para 
"casal; 

na rua Cor-
4 (Praia do Flamengo),

(5403 Ô) J
casa
I3"iAWJGA-SE 

por 14»! a boa
da ladeira do Ascurra n.

Águas Férreas, com jardim, água nas.
cente e pomar ;a chave está com o
vicia da casa em obras, ao lado.

(5011 G) J

ALUGA-SE 
nma boa caia no bal.

ro de Laranjeiras, á travessa Fer-
nandina n. 46, por 142$, tendo qua-
tro esplendidos dormitórios e bom
quintal, com luz electrica, «fogão a
gaz e mais accommodaçSes; a> cha-
ves estüo no n. 41 e trata-se ate il
11 horas, na rua Alice n. 39 e dei-
ta hora cm deante na rua Luiz de Ca-
inõcs n. 44, Ivmoresa de 'Mudanças
"As Andorinhas". (5017GJ

LUGA-SE uma bonita ea»a por
Lioo$, á rua Pinheiro Guimarães

io; trata.se na rua da Passagem
11S. (5394 G) R

ALUGA-SECal
sobrado da rua do

Cattete n. 114, com optimas nc-
commodaçõei para familii de trata-
mento, todo pintado e forrado de no-
vo, ilhnninado a electricidade e a çaz,tem grande terreno nos fundos, hsti
aberto dai 8 ás 11 e das 2 ás 5 da
tarde e para tratar 110 mesmo ou
á rua da Assembléa n. 43, sobrado,
das 4 ás 5 da tarde. (5440 G) J

ALUGA-SE, por 5?$ por mez, na
rua Euaraue dc Macedo 12. um

chalétsinho. oara uni casal sem filhos
ou moços coheiros; as cliavcs na mes-
ma rua ií. (5504 G) S

A f,UGA-Slí. perto dos lianlios de
XVmar, esplendida sala dc frente e
irni aposento com janellas; nia Silveira
Martins 149. (5516 G) S

Boa opportunidade para as pessoas íntolligentes e
activas. Se V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético e attraente, vencer e dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser

feliz em amores e em relações de
toda a espécie, escreva-me imme-
dialamenle, pedindo o meu livro

 intitulado TALISMAN DE PE-
DRAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da India#
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Rua Seuhor
dos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
604, Rio.

vo.sus inimigus, gauiu

GRÁTIS

EM 
magnífica casa nova, espaçosa,

i rua do Cattete, familia de cdu.
cação atuga, dois bons dormitórios,
ou um 6ala de frente, arejados, com
ou sem mobilia, próprios para moçoi
do alto commercio. Informa-se a r»i
Cattetc n. 109, sob. (5587 R) G

ALUGA-SE 
por 91* a casa da rua

Oito de Dezembro n. i6a; trata-
te na mesma Tira 148. (55&4G) R

LUGAM-SE casas á rua «Ruy Bar-mente) 250J
(4S40 C.) J

Abola 
"(antiga" 

S. Clemente)" „250j
trata-se na caia,

Leme Copacabana e Leblon

A T.tKiA-SK um magnífico sobrado,
x\.i\ rua do Cattetc 146, cm frente
ao palncio: trata-sc na loja. (55,.-G)K

AT,UG.-VSE, 
eni casa de familia es-

tranceíra, um quarto mobilado,
luz clectrica. roximo no3 banhos de
mar. por .15$. á rua Darão de Guará-
liba 29. Cattetc. (3146 G) S

AI.UQA.SE 
esplendido aposento de

frento, mobilado, independente, cm
cá_tá confortável, de boa familia fran-
ceza; rua Corrca Dutra 78.

(.1142 C) S

ALUGA-SE 
esplendida sala de

frenti independente, mobilada, com
luz electrica. em casa de familia so-
cegada; rua Voluntários da Pátria 429.

(JUI G) S

ALUGA-SE 
b cavalheiras de trata-

monto, em casa de familia, um
bom quarto; na rua Perreira Vianna
n. 20. (5500 G) S

NUMEROSOS ATTESTADOS
DE ILLUSTRES

CLÍNICOS PROVAM A
SUA EFFICACIA.

A LUGIA-SE a cas» n. 40 dn
¦^travessn da Lagoa, pro-
xlmo 6, praia do Botafogo.
«Aluguel, 1109. Chaves no
n. 30, ondo so informa.

(5131 M) G

ALUGAM-SE, 
para familia de tra-

tamMto os predios da rua Real
Grandeza na. .1;, 37 e 4i. ca?a 6. com 5
quartos, 2 salas, cozinlia. copa. 2 lu-
nbeiros, «despensa, 2 sanilarias, luz
clevbrica, auintal, Jardim, etc; pnra
ver e tratar, na mesma rua, esmtina
S. Clemente n, 355. (5124 G) S

ALUGA-SE, 
por 250$, confortável

¦casa, com 7 dormotorioa amplos, 2
salas, mais dependências; trata-se rua
Voluntários 248. Ilotafogo. (5i2sG)S

I MüRtl»

m
AILUGAM-SE 

uma. bonita sala de
frente c gabinete, a ura casal dis-

tincio, com ou sem pensão; na rua
da As5ciiililc-a 11. 14, 2" andar.

(5670 'E) J

i I.UGA.M-SK magníficos quartos c j
.fi-salas cie írL-nti-. liem mobilados. \
com optima uensão. a fcnliorcs clc |t. alainciit-o. estudantes ou casnes sem jfillio.!-. 11,1 rua Primeiro d'c Março
a" andar. (lr,)i ±J\

K LUGA-SE uma . urande sala «le
/Ikfreiite sem mobília com ou sem
uensão casa nova, crrni todo conforto
s«, sr nlúca a possas de tratamento,
casa de familia. na A. Gomes l'rc«ire.
uo A„ entrada pcla P. «los Governa-
dores. (5251 M) 1«.

A LTJGAIM-SE duas salas de frenlc
JÍiparn a rna Tobias Ilarrcto n. 74,
reformadas «lc novo, a ,iS$ c _ 4SS.
com luz electrica. Í5t:S H) IR

4 T.UC.A.SK o 2° anilnr do predio j-flii rua «lo 'Rosário 115: trala-Jf :
na loja. (-tSji l-l' -1 j

K IjUGAMiSE grandes salas c bons
-fYtuinrlos dr frente com saccada.s a
jA-iuS «.- ;o$, «-om eleclriciditdc, casa
li-mpa; á rua dos Arcos n. _if».

Cío66 TI h

A I.UC.A-SH uma esplendida sala «lc
j.u\«fieiui-, com iiKiüfm c co«n mobília
ou não, á run «Ia Carioca 11. S. 2" ami.

(5.517 K) ;S

A LUGAM-SE na rua Senador Dan-11
Atas 52 esplendida sala de .frente
u bom quarto, com luz clectrica.

(5524 E) §

A LUGAiSE uma boa 6ala. a cac-a-
i".\.lIieiros distlnctos 011 a cara! sen;
fillion, próximo á rim do Ouvidor:, a
roa (los Ourives o. 2" and (.'-.ioH l',)S

ATiUGAJI-SE
NA

SEÒOÃO 1)E TRO.
PlilEDADUS

"SUL AMERICA"
ítim do Ouvidor SO
Os seguintes -predios:
As cliavcs nos mesmo;,

uu conforme indicação nos
respectivos cartazes.

Tara tratar das 3 ás 6
da ItiAlo.

S. 0IIR.STOVA0—Rua
General José Clirisüno 44.
com magníficas nccommo-
dagões para familia de tra-
lamento, porão habitavel,
«luz clcctrica, grande quin-

taO etc. AliiRticl 2?o?ono.
S ANTA 'BH-líREZA—Rua

Santa Christina io.), com
boas rfccominodações para
grande familia de tratamrai-
to, porão, quintal, etc.

-MATTOSO — Rua Cam-
«po Alegre 80, com magni-
ficas ítccommotiações para
faniilia de tratamento. ,po-
rão «liabitavcl, luz electrica.
grande quintal, etc. Aluguel
400S000.

ALTO DA BOA VISTA
— Travessa da Boa Visla
-n. -o, com 4 quartos, 2 sa-
Ias, luz electnica, etc.

ALUGA-SE, 
em casa dc faniilia es-

trangeira;. um aposento mobilado;
na rua Evaristo d aVeijja, 20, 2" an-
dar, perto da avenida Rio rllnnco.

(56SJ li) J

* LUGA-SE .tuna sala tlc frente,
_£_Lparà moços do commercio, ou ca-
sal que. Lraballic fora, cm casa. dc
familia; r.S avenida 'Gomes Freire 91.
sobrado. (5586 E) J

ALUGA-SE 
por 170$ o sobrado da

.rua Scnaklor Pompou n. 229: aí
chaves estão no arnuizem pegado e
para Iratar na avenida 'Central _ ns.
93 e 9". (557" E)

AT.UC.A-SE 
o magnífico pavimento

térreo da rua Luiz de Camões 8j,
com oito arejados comino.los, quintal,
c luz clcctrica. (555Ó 10 ^

LUGA-SEAiLUG/xida ru,
andar do preilio

faniilia nu eseriptorio: trata-sc na rua
da Quitanda, 64. (555S 1«.) R

D

4 LUGA-SE uma boa sah de fren-
jlXu: cem mobília : av. Ilenrnjuc
V.illadares 5. cm frente á Policia
Cehtial. (5129 E) b

AViXiUOAMrSB duns salas do
^frente pnra escriptorios no
1" c 2" aiuliiròs du run 1 "dc
Mnrco 20, nroximo ti do Oti-
vidor. CM 5168) K

A LUGA-SE uni 1" andar, a rua S.
^Vlnsc 11. 2q. nara faniilia de «us-
tinecão; trata-se á rua Rodrlgo.^Sil;
va (5484 E) Si

A TíUGAjSH um quarto com direito
iX-ó cala c coin pensão, a um casal

fillios, cm casa de familia «lc
to. pnr 200$; na praça Onzesem

espe:
I de J1111110 154. i-i-----' '¦'

A LUGA-SE o nudar térreo «lo pre-
-fSudio da rua General Caiuarn 312;
Irata-se na rua dos Ourives, ni.

(33C2 V.) «R

A LlfCAM-SIi iliiarloí, uma porta
-íi.par.1 ciiRr.i\al«.« o uma boa sala
«le frente, riu easa dc familia, com
luz clcetrica; na rua José Maurício
n. ãi, sobrado (3726 !«,) «M

Ã LUGAiSE cm casa do f.uniiiii «le
^.Vlnilo n respeito, uma pran:!'.- sala,
só a senhores do commercio. Avi-ni-
da Gomes 'Freire, 151. (5O34IÍ)

A iLUGAM-Sli. 110 predio novo da
i-Vrua do Rezende 10.1. uma bella
sala clc frente e nm esplendido quarto.

(5678 li) J

A UT..VM-SI-; cm casa de familia, sa-
/Sela e mais um niKirt", . mobilados,
com «pensão; na rua do Carmo. M.

(•229 1«.) J

A LUGA.SE em casa de respeitável
Ü-familia. um comniodn mobilado ^
com -pensTco; a casal decente, po: c«io,s
na avenida Central 35-A. :" andar.

(Si"i fc) J

A ÍÃJGÃNLSK sala de frenlc e quar-
J\\o. separados, mobilados. c«nn ou
sem pensão. Tem serviço, teelpbonc,
luz electrica. easa dc família. General
Gamara n. Có, esquina da -\vcnida.

(:6S,; 1.1 J

A LÜGA-SE parle de um quarto, ein
Xicasa de Familia. com pensão; 113
rua do ITos;«icio 54 W ^ar).(5694 1-.) .1

AiLUCA-M-SEnic
magníficos commodos

mobilados, a Ecnhorcá de trata*
mento, eom banhos quentes e. frios.
Teleplionc, clc; na rua da Lapa Co.

(56S3 10 J

ALUGA-SE 
o palacete da rua Au-

gusto Serra ir, 58, antiga praia
da Lapa, própria j para ..»cn=ão ou
grande familia, copi^-Ss: quartos to-
dos coin jaucllas, lianiiciros de agita
quente c fria, e todas tis commodida-
des, tem duas entradas, sendo uma
¦pcla rua clctraz. Pódc scr vista-até
ao meio-dia. Cj66i Ir) J

LUG.V-SE linda sala dti frente,
moços; doXXem casa dc famUia, _ .

commercio; rua Uarãò de S. Con-
calo n. 6, perto da avenida T.io Bran-
co. (5681 K) J
ÁGUA DE COLÔNIA

SlPERlOn
Para banho c lottcador;

1 litro .líáoo
1 Ja litro 2?ooo

Pharmacia Medina
RUA LUIZ DE CAMÕES, 6

Largo dc S. Francisco

GaíSTaranjeiraSi
Botafogo e Gávea

A LUGA-SE, por 40$. em casa de
Üfamilia, um quarto de frente; 1110-
biliuln, cim ttaz e roupa (le cama; rua
». Carlos 1 n. 94. Cattete.

(4380 G) J

A LUGAM-SE cm ponsiío de
-í*-fumilia frnnceza, lindos
quartos mobilados, com pen-
são. A cnsa dispõe de todo o
conforto moderno, bella vista
sobro o mar, jnrdim, multo
nrejndn o saudável. Preços
moderados. Run D. Luiza G5.

(J 4755)a
LUGAM-SE na rua General Se-

des (ic;t_l;nmod:n;Oe3;
mesma rua ioS.

informa-se
(4656 G) J

ALUGA-SETavares Ilastos
nrccllo n. ias da rua

com c.uas salas^ 2
quartos, cozinha c um (rrande salão.
Está aberto das 11 ás 4 da tarde ç tra-
ta-se na cRrcja Ac P. Pedro; á «rua
Tavares Ilastos i>rincÍDÍo da rua Bento
I._sboa no Cattete. (42-=; —) G

ALUGA-SE, 
por t45$. en-. Copaca-

liana, nas proxiniida«.'es da rua
Constante Kainoj, uma usQuena cusa,
com tres quartos, duas salas, Balrta
de espera. 17. E' nova e ainda nâo
teve moradores: informaçõ,, e tratar,
no Banco do Brasil, secção de cau-
ções. (4183 H) R

AILUGA-SE 
a easa da rua Maia

Lacerda n. 49. Copacabana, para
pequena família. (539o H) S

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SU 
uma boa sala de frente,

com. trei janella, e nm quarto,
junto, própria para gabinete, _ escripto.
rio ou modista; ua rua Aístacio do Si
n. 77, largo. (51" J) 5

ALUGA-SE 
um bom ciuarto, em

casa dc Dequena familia, com
frente para a rua, a um rapa: «leccn-
tc, na rua do Cunha n. 8, Catumby.

(4814 J) .1

ALUGA-SE
sobrado da rua do

__.Estacio"de Sá n. 47. com boa»
-•nminodtdadcs e srande quintal; as
cliaves estão na lojo, e uara Iratar,
na rua do Carmo n. 59. eseriptorio,
com dr. Ramos. (,1'H -) g

ALUGA-SE 
o cobrado da rua Nova

de S. Leopoldo n. 67. com bons
commodos c por preço commodo; as
cliavcs. na loja. e para tratar, na rua
do Carmo 11. s«). com dr. Ramos.

(.1144 J) o

Nâo comprem remédios I
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-

sivel a 1 gramma

A LUGA-SE a cita III d» rta Uri»
Aguay uj, com »
electricidade; ahiguel

» ciuirtct. J falia,
0$0(0.

(5408 K)l

ALUGcAM-SS 
bons aposentos, co«l

ou sem pentlb, em casa'de faral«
IU, á rua Haddock Lobo 422. Di-M
comida a domicilia. (5,I.|6K)J

ALUGA-SE 
a

bom aposento
Industrial 11. 58.

rapaz distineto, um
mobilado: na rua

(5615 K) M

A «LUGA-SE por 213$ a boa casa
ãxsi. 79 da rua General Roca, Ka.
brica, com quatro bons quarMa, jar-dim e porto. Trata-se nn n. Ri.

(51711 K) J
17 <

á ru;ALUGAM-SE 
as casas ns. :

io da Avenida Boa Vista,
Conselheiro Sampaio Vianna ti. 62,
oom boas com modidades nara pequen.família; tem todas us exigências hy-
Kieuicas. luz electrico; aluguel, com
taxa e cgua, 104$; trala-se com t
encarreitaido, sr. Bento, á mesma
avcniila. cnsa 11. 16. (ar;7 Kl B

A-LUG.N.M-SE bons quartos, inobi-
•A-Llados, assenhorei e casaes de t-ra-
tamento; dá-se pensão; hki Haddock
Lobo ij. (.143; K) S

A LUGA-SK
i».r

maffnifica casa An
rua UriiRitav 11 .108, eom 4 quar.(op, j salas, banheiro, electricidade,

iai-dini; aluguel 220%; trata-se n«
mesma nia n. 306. C-S15*1 K) J

AI.UÍíAM-|Slv 
dois quartos, cm casj

de familia; só a senhora; á rua
Hreddock Lobo n. 215. (;6oü K) J

110$: nu
(558,1 K) 1ALUGAM-SE 

easas.
Ooivcfe Bomfim 220.

A 
LUGA-SE.
porão

salão
creanças.

nlto.
na rna nia I.uz n. ti
tiyetctucò)', um Rrand.
pessoas sérias, sem

(5080 K) 3

AliUGA-SE, 
n famili» de tratamen-

to, a esplendida cas» da rua Mad-
dock f.oho n, 3".), inteiramente refor-
inada, eom dois pavi mentos, sete quar.tos etc; as chaves ao lado no 315.

(5464 K) J

S. Christovão, Andaraliy
e Villa Isabel

ALUGA-SE 
por 132$ a casa n. 43

da rua Buarque, no Leme, duas
salas, tres quartos; cliaves na pnar-
macia. (539° }}}___}

T). Maria An-
60$, um ar-

niuzcin com moradia para família,
por 100$; trata-se no n. 9, casa VII.

(4657 G) J

ALUGA-SE 
..

Kclica, casas a 80$
rua

A LUGAM-SE os predios nn-
-íi-raoroi ,,57 o 61, da *na
Ipanema; trata-so «o n. 56
da mesma rua. (4036 J) H

ALUGA-SE 
o confortável predio rc-

ccntemcntc acabado, com boa» ac-
conímódacècs para familia de ..trata-
-mento; Santa Clara, 148; ns chave»
no 150, Copacabana. (5551 «) *>

A l.UGA-SE «an casa de um cava-
lííKHiciro, sem familia no Leme a
rua Salvador Corrca, 130 .1 metade de
t in lindo sobrado, completamente m-
dependente; a casal decente sem fi;
ibos ou a cavalheiro de f.no trato.
¦ cto dói banhos dc mar; trala-sc na
ii-c-iiia v. telephone 2081- Norte.

(5036 11)

ALUGA-SE 
a boa casa com. «luas

Salas, tres quartos, electricidade;
¦na rua 'Machado Coelho, 44.

(54.14 j) j

ALUGA-SE 
uma casa com quatro

quartos, duas salas, banheiro, iar-
dim, etc; na rua Leste 47. H. Lobo.

(5429 J) J

ALUGA-SE 
uma casa assobradada

com tres quartos, duas 6alas, va-
randa ao lado e mai» dependências;
na travessa Onze de iMaio n. 17; es-
«liiina da avenida Salvador ds Sa.
Aluguel de oceasião. (5410 J) J

\ LUGAM-SE dois pequenos cha-
-ÍXlots, á travessa da Paz ns. 14 e 18,
com quintal e por preço barato; ns
chaves nn 11. 12, e para tratar, na
rua -do Carmo n 59, eseriptorio. com
dr. Ramos. (.H45 J) S

o magnífico
. da rua Pau-

la liamos n 1.12, teutfo seit espaçusos
ouartos e tres grandes salis; este pre-
dio está situado cm local aprazível,
rodeado de frondosa ve«etat;ão, com
clima ameno: n chave está no mesmo
orcilio. c -trata-se ua rua Alfândega n.
S6, sob. (5158 J) J

ALUGA-SE, 
nor 200$,

e confortável nredio

ULTIMA

A LUGA-SK cm cnsa do fa-
-^1-niiliii sala c qiinrto dc
fronte para jardim som pen-
são n cavalheiro, rim Andra-
de Pcrtcricó «2. (5416 II G

m\\\\\mm\\\ >^>'J^M

NOVIDADE !
CASA TIMBYRA

llua da Carioca, 64
Sapalos modernos feitio

Carlos IX em pellica enverni-
sade. — bufalo branco o

c collo-cliromo amarello, o
mais chie

Preço. . . 20$SOO

ALUGA-SE 
unia casa com dois

quartos, duas salas e mais com-
modidades; na rua Ypiranga n. 33,
ipreço, ioo$ooo. (5399 G) R

A LUGA.SE unia
-í"Vpara eseriptorio;
11. 54.

sala de frente
na rua Larjja

(5541 10

A .«rCiAM-SK perto dos ba-
-tVnlios de mar, quartos e
pensão, dosdo 4)p por dia, Ci
nma sala cnm pensão, para!
casal 011 S cavalheiros por

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Nenrastlicnia,
Hspermatorrhúa.

Cnrn corta, radical o rápida
Clinica electro-medica, espe
ciai «In

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades «le Medicina
He Nhiioles c Rio dc Janeiro.
Das 9 ;!¦; 11 c «Ias 2 ás 5.

Largo da Carioca 11. 10
solr.itlo

A;IiüGAM-SE casinhas na
^"VAvoniilu da Gloria, rua do
Cattete 123. As cliavcs 11a ca-

| su 15. Trata-se com Paulo

"da "rua 
llarala Uibciro n. ^33.

Copacabana, com duas boas falas,cinco grandes quartos, jarxlim, quintal,
banheiro com aquecedor e luz clc-
ctrica; as chaves e=tâo no nr-mazeni
da mesma rua n. C53 c trata-se na
rua do Kosario n. 131, loja. (.|5iiiII)S

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGAM-SE, 
por preco barato,

boas casas, com 'dois quartos, _ duas
salas c bem quintal; informa-se á rua
Cardoso Marinho n. -, escritório.
Praia formosa. (4580 I)J

ALUGAM-SE. 
cor preços

boas casas, com dois quartos, uma
baratos,

cala e bom quintal;
Cardoso Marinho
Praia Fornvosa.

informa-se á rua
1. 7, eseriptorio,

(4581 dj

ALUGA-SE 
unia boa casa com duas

salas, dois quarlos, cozinha c gran-
de quintal; na rua Maurity 16, ca-
sa IV. Aluguel 90$,; trata-sc 110 14.

(540S D J
, 

• 

- 
- ¦¦ ¦ 

——

ALUGA-SE 
uma boa casa. pintada

ide novo, com inuita anua e bom
quintal; rua Visconde Sapucahy 310.

(5454 D J

Vilga.si;San
predio da ria dc

nl'Aiina n. 18, Meyer, tres
quartos, duas sala*, varanda 110 lado,
jardim com Rradil - * Uavea na c!i«*
cara em frente e trata-se ua rua
Guanabara, 50. Aluguel, 9o$Òoõ,

Al.UC.A-Sl. 
nma casa na rua

¦ ¦-k.reira Nunes n,
iCr.

l'e-
A; trata-se uo

15131 d .1
A LUGAM.SK( esplendidos quarto.á\. para"-familias ou pessoas soltei-

iia rua do Mattoso 100,ra«, 35$-
bonde de 100 réis. (5016 d .1

A LUGA-SE, por 200$, n casa da
Xxrua P. Chrir.tov3o 562, tendo .|
quartos. 3 salas, saleta e mais de-
pendências, boa iustallaçSo electrica e
grande nuintaL achando-se cm com-
plcta reforma dc pinturas e forração,
podendo ser vista á qualquer hora ;
trata-se na rua 'do Senado 1.

(51.16 L) S

ALUGA-SE.rua Marlt
por 1:0$, a casa da
; llarros 47t. próximo

á rua S. Francisco Xavier, tendo 2
quartos, i\ salas e mais dependências;
as cliaves cr-tüo na coquina, c trata-se
na rua do Senado n. 1. (5137 li) S

AíÍ.UCÍÃ-SE) um predio assobradado.
zinha, quintal; jardim e mais depen-
deucias; ua rua Kufinn <le Almeida
46; trata-se na rua Visocmlc «Io Ulu
Branco 52. (fi-;í>,t I,)S

ALUGA*K. por
6' • - •

sc ni

Üda

¦ubradii

sc na rua Alfândega ia, Peixoto
CsHIS I. I

LUGA-SK. por 130». a casa 17
Ax\ ru» Chaves Faria; trata-se ua

rua Alfândega ia, Peixot. & t'.
(51.14 D .1

ALUGA-SE 
n casa da rua Senador

Alencar iqi; as chaves estilo na
rua Hnmfiin 166, açougue. (543tI>)J

A 
LUGA.SE a nova casa da rua
General L\rgollo, cm frente á rua

Argen tini. com tres quartos duas «a-
Ias, cozinha, c quintal, ilUimiuada a
electricidade; etc.; para ver ns cha*
ves no mtrtão, junto ao n. ras; Iratar
praça da .Republica 221, casa Cabo-
cio. (5425 W .'

AI,UGA-SK. 
para uprocío, o arma-

zem da rna Bella de S. João n.
ios; irata-se rua Visconde dc Itau-
i.a mS. (541.1 L) l<

A LUGAM-SE ouartos. com prllsã
irVdáse pensílo a domicilio; informa
Coes á rua S, Chrislovão '.33. sob.

(5015 D .1

A LUGA-SE
Ürua Dr.
com 2
quintal,
1'reç.i 7
r.-.hy.

uma matíumcii casa, na
1'crrcira [Pontes n.( ,~7.

salas, 2 ouartos cozinha,
forração c luz electrica;
; irata-se na inclina, Aiuli-

(5.H88 I.) II

ALUGAM-SE 
dois

tos, muito limpos
iplcudidos quar-
i arejados, com

ou sem moveis, tendo jardim ao lado,
_U2 clcctrica, banheiro e mais com-
modidades; na rua Itapiru' 11. ^ 19»
casa de familia sem creanças.

(5«7» J) M

AL
AlCi

A-EUGAW-SEsala
casa de familia,

e quarto, com janellas para
a rua, entrada independente, luz ele-
ctrica, a raiwzcs solteiros ou a ca-
sal sem fillios; na rua dc S. I.uiz 23.'Estacio. (5146 J) 3

A LUOAD.f-SE os
jTi.dc Catumby 48
rua lfrei Caneca

armazéns da rua
c 50; trata-se na

¦•45. (4945 j) i(

LUGA-SE, por (iiS. um predio,
lcoiii 2 quartos, a palas e quintal,

á rua João Rodrigue, 69, casa 1 (S.
Francisco Xavier). __\____\ L) »

A «LUGA-SE tuna casa nova, com
/Vtrcs quartos, duas salas, cozinha
n naz, banheiro e nuiuta'; na rua do
(M.-utnso 11. 67. Trata-se na praça
da fiandeira 115, Raiar Ileriniiiios.

(4635 L) .1

,t LUGA-SÊ' a riüT"Marir. e Barros
a\h. 22o. uma casa con.i 2 salas,
2 quartos, cozinha, quintal, etc ns
chaves na casa i;. (-too8 J) I*

A IíUCA-ST, uma casa com quarto e 1
xVsala, cozinha e snla de jantar, apua
nascente, por 46$ mensaes; na tra- '
vessa do Navarro n. 209; informa-?-'
na mesma, Si, venda, por favor.

(513IÍ .1) S-l

A LUGA-SE a casa n. 37 da rua
ÍTaXhíz Augusto Pinto (avenida do

i .Manjíttc), por 115$: informações no
I n. 35. (5010 1) 3

A T,Ufi.\-M-SIS lis cnsas dn rua
¦Fw.1i. Maria 71 (Aldeia Com-
pistaí, transversal íi rua Pc-
rcira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nliciro o tunquo dn Invafjteni.

todos os cominortos illiiiiiinu-

HflDDOGH LOBO E IIJUCAÍS.S^^^íS
çalves Dias 31, próximo da oi-

LUGA-SE o nredio da Estrtwla |'.«odò, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem cm duas so-
cções ú de 300 rs.

AUAn,  lístrtwla
ova da Tijuca 157. com duas

salas, dois quartos, Kraru'e porão,
installação clectrica; cozinha, tanque,
Ixinheiro, etc,; as chaves na casa 167.
com a sra. d. Albina; aluüucl 100Ç.

dgg= K) J
200$ meninos, lu/ oleetr ca, \Vaksos & Comp>i ,,„„ Santa
o teleplionc. I}ensao Pamiliur.« ^Uj,|u „_ 202. a
Prnuii Jos6
Cattete.

de Àlcnciiv 14,
(,T 4131) G| AT-UGA-SE uma sala de frente,

„-— i /".V-forrada c _ pintada dc novo, para
chdtda sala e dois moços sérios ou casal, com ou
cm casa de fa- sem .pcnsâo, tem luz clcctrica, c tele-

pnr preço iiio.iico; na rua Sil-| «plionc; na praia cio Flamengo, _io."
ALUCAiM-Slv 

esp'
.nuarto -de frente.

milia
veira 'Maríitis 54. lo

\ i.r

Cattetc.
(?'w-t!-Çj_l? |

dois i

(5-'.iS G) J

LUGAM-SE casiulias r---ir.
itartos, tinia sara; a ?o$ e-^55?»

com electricidade, ireiidii quinlal.
muita .-.Rua para lav.ít; "íi r.ua r.cr-
rcira Vianna n. f««k Cattetc.

A LUGAM-SE.
xV.dístincl.1, duas

cm casa dc familia
luas salas independentes,

a cavalheiros dc tratamento, sendo o
da frente confortávc.meut. mobilada
e a outra sem mobMia; luz clcctrica e
entrada independente; na rua Corrêa
Duti-n rC Cattete. (3231 G) .1

E ESOLESTÜAS DO PEITO usem sempre o
"XAROPE DE GRINBEL1Â"
de OX.I"V____I--r-.-í--. -TTJ-3-r__:o__?_.

Poderoso CALMANTE, TÔNICO E EXPECTORANTE
Pedi? e Migir sempre: "GRHTDELIA OLIVEIRA JUNIOR"pedir e exigir seiujj A g Ft,oha8 & c . Riojg JaBBlroL fk A' venda em qualquer pharmacia 1NJ

A LUGA-SE uma casa nova com
; Xiehico compartiinentos, fopáo a gaz,
1 insíaSlaçúcs clectrlcas dc luxo. por1 \oo%: na rua Dezenove dc I*everei*
I ro 56, IlntafoKo. Trala-se na rua Se-
I te dc Setembro 116, ás -\ horas*

(J1S.1 G) J

A lilTIA-SM 0111 oiisn rte fu-
-^nillhi uni clinlct inileiion-
dfiile para cavalheiros; rua
Andrade Pertence '.'•?..

(3 5G50) G

ira mu mi
(NOMIfl REGISTRADO)

€u_pa a inflammaçâo e pwt»-
gaçdes dos oflhos

S_zrL toâas as x>HsL_rx__iEii'
ciEbs e «3Lros^riajS3

A 1LUGA-SE por 50$ um porão lia-
Aliitavcl, á rua Saldanha Marinho
11. 8j, com um quarto c sala; tra-
ta-sc á rua «Monte Alvernc n. 151,

(¦5582 I) M

A 
LUGA-SK um l««m-. quarto, a ra-
tiar.es «lo commercio. com luz ele-

ctrica e limpeza, em casa de família,
nor .10$: rua Visconde do Kio B«n?»
il. 5.1, âobradoi (547o E) S

LUGA-SK um esplendido quarto,
com luz electrica c bom banhei-

rapazes ou senhores clc trata-
easa de familia-. na rua 1 ri-

Março n. 100. =° ^S-1*.(3641 lv) J
mento,
meiro dc

PRECISA-SE de uma moça para
1. cisa dc pequeno, familia; na
ma Kmilia Sampaio n, 2S, *m Vula
Isabel. 6311 R- C

pÜICISA-aS â nia D. Marciana,
.1 i«.j, casa 4, ie vm rapaz para co-
'.leiio c mais serviços leves.

(4194 J)

PRECISA-SE 
de moças com pratica

de tiMÒhtnns de ponto ojour. Caso
Hatto. Rua Gouçalves Oias, 5r-

C5671 D

ALUGA-SE. 
nor. 110$, a

rua Viscondi
do 2 quartos,
chave no n, si5
Senado r

casa da
de Itauna 511. ten-"2 
salas e quintal; a
trata-se na rua do

(5138 lv) S

A ILUGAiM-SE bons commodos para
Amoços solteiros com luz clcctrica.
sendo alRims de frente-, na rua .Ma-
recital Floriano Peixoto n. í.-».

PRr.riSA.SE 
de uma rcq--ero par.-

ftorcndií de officina de ferreiro, i
J.u Josc Clemente, 7S>- .(570? J)

iVeI.COOT, 36 p-ios, 50'
4- deslnfcctaao, a

na casa I-'ÍRa. Toi- 5°
üciiJ c tintas; na rua ....¦•-- da rua do Cotqvello.

(5«>u E) J

6is o litro
700 rüs:
; Ci, ferra

Misericor-

nma
ALUGA? 

I. .
trabalhe fora. um bom

senhora que
quarto,

civiii luz clcctrica, cm casa de um
casal, numa avenida de muito silen-
cio; na rua 'Ruy .Uarbosa n: 51;
oasà ai \3i47i:) 3_

AJjUGAlM-SE 
duas salas, juntas ou

separadas, a 50$ cada uma, cn-
tradas 00 lado e independente, para
casal sem creanças, luz electrica. «iuc
rendo; na rua Costa Ilastos 11. 10.
¦perto da rua do Riachuclo. (51-lSl-.).1

4 LUGAM-Sli salas amplas <• r.rcja-
^Xdas, a preços módicos, para moços
do commercio; 11a rua Luiz Gama 45.

(5663 lv) J
~~A 

Ll'GA-S'1-: uni commodo p-ir 25$.
JrVa moços; na rua de S. -Pairo. n64.
sob. (5<J44 lv) 3

A «LUGAM-SE bons quartos dc fren.
-TVte, com c sem mobilia; na rua do
Riaclmelo r«. ,>:. (323(1 E) J

A LUGA.SE
xi-dcriia, par
de ltasnby -¦«
Botafogo 166.

cxc<511entis casa mo-
iii-.ilià. da rua Darão
rr.!.-.-£e á praia de

(4Í10S G) R

A M'GAM-SI, perto dos ba-
-^nlios ile mnr bella siil.i de

K l.r(V\M-SK pira rapazes bons apo-
_£_JL'5ch_os om um porão habitavel,
tudo com jaucllas, e luz c'ectiica;
na rua Btmrciue de >raccdo, .i;.

(5605 G) J

4 «LUGA-SE. á rua Can«t.'io Senna
An. 6. uma boa casa. 00:11 duas sa-
Ias,, «lois quartos, cozinha e quintal
tcnílo porão habitavel cm toda a ex-
«-.¦i-.rão c luz clcctrica; preco 90? ;
«rata-se na Chapclaria Modelo, rua
Uruguayana n. 118. (5140 *) >

I A'S REFEIÇÕES... n
UM CALIX DUM

¦\iLUCA-VSK a pequena familia o
XX'bom predio da rua <los Aratijoa
-H está aberto, junto á Conde de
Bomiim, a íamiliu de tralamciilo,

(5.115 J) K

OOlH v 100$.
Alugueis

a i.rc.\-si;uida

ALUGA-SECosta Gttcii
rica, S.
Januário;

por 120$ o predio 348
tlc S. Luiz Gonzaga, As

cliaves estão por favor no armazém
e irata-se ua rua Sachet n. 15.

(420a L) J

casa n. 4.1 da rua
iitnari.es, Ketiro da Ame-

Christovão, bondes* de São
as chaves estão em frente,

armazém do sr. Brandão, e tra.a-
sc na rua da Alíandcua 122; nreçc
iio$ooo. (3*i35 ^) J

A!iILUGA-Í rua dc S. l-'ran-
ti. fi'3Si boas casas

corn dois quartos, duas salas, cozi-
nha, quintal e installação c-diii abati-
mento dc alujcucl, por 75$, liroxiino
ao Centro Espirita. (|.:S-1.)1I

A !-UÍLUC.A-SE a casa da rua Souza'ranço n. 207, Villa Isabel, com
2 salas; a quartos, corredor separado;
cozinha, üinheiro l- nnintal. pintada de
novo c asscíada; as chaves estão
no 205. .(..?2;1 I,í J

A 'T.TTG;VB1. mobilada, para familia
r5_.de tratamento, ,1 casa da rua Nos-
sa Senhora de Copacabana ..1. Leme.

(516' G) .1

im1 Guaranesia
:fflÉSÍÍÍH«Í-ÍÍlIÍlli>I--Í

«la

Belleza da pelle
Obtem-se com o uso do SÜDO-

N-OI.. unico que tira sardas, pan-
nos. manchas da pelle, espinhas.
cravos, marcas clc varíola
mais profundas que sejam, bro-
toejas. c todas .13 manifestações
cutâneas. _ Vidro. 5S000. Vende-
sc na Drogaria Rodrigues, á rua

sô Gonçalves Dius 11. 39. e na 1'liar-
Medina, ;i rua Luiz de Ca-

de Sâo

A LUGAM-?lv na Pensão Rio Gran-
jA.de do Sul, esplendidos quartos,

lohilados c "in ncníão. a familias e j A LUC A*
Senador Pautas. 14. \ XÍ.íutartòs

,1 'I,UGA-SG a pessoas de tratamen-
I ^i-tn uma magnífica sala de frente,

cm casa de família, próximo aos ba-
frcntO o quurtOS IllOllilndoS a '¦ nlíòs de mar: na rua Diiarquc «Ie
pretos muito rcdniildos, luz yu,m'° "• 3li- (i'55,.G)..7
clcctfi.cn C tclbplloillO! pensão 

"a 
«LUGA-SE uma casa cm Botafogo,

familiar. Praça José dc Alen- | Ji.com cinco quartos c tres salas.
car 14, Cattetc. («I 1132) G;

cavalheiros; ruu
(5170 K) 3

S! LAPA E SANTA THEREZA

S.CI"
modidades
nida e tr;

_. Tfflta-se na Pensão Alpha. Cattete
iiv nina c..?n. com dois 

duas salas c mais com- (,,LUGA-SE uma boa sala para se-ua rua \ uiranga :.'>. ave. | ^j.n!li)r ,,-, c!r casa <__ pçquena f?.a-3c na ras.1 35. por .SjS. ^j.. ,.„, rl)a do Catete n. 32;. C.it-
(5-too G) R.i tefe. (-145 C) )

i LUGAM-SE. por 172S. 05 r-redios
i.\ns. jü c u, i' f 2» andares, «Ia
rua Conselheiro Pereira L;ranco. illu-
minados a luz clcctrica. com quatro
bons ouartos. duas salas e dependen-
cia?; as cliavcs e?tão no n. 50. c tra-
ia-se na rua da Álfandcfíá n. 86, sob.

(íI-0 D J

K LUGA-SIv nma casa tendo tod^s
ã\.w-, dcpcndciicias c co modidades
predigas nara pequena familia de trata-
mento, na rua Haddock Lobo n. 33.1;as cliavcs e.^tão na padaria á mesma
rua 11. 32;; trata_se com Tacobina, na
Avenida Kio Hranco n, íot. Io andar,
das 2 ás 4 lioras. U226 j) Ií

A LUGAXI-SE
XXmodÍ(.os a familias

com

pos c
Lobo

arejados
06.

A LUGA-SI'
jCXJòsé iíygino n,

fundos.

pensão preços
e rapazes, lim-

l«utros, lt lh.'J.;jk
(41 «I.•¦JJ- |f

boa casa da rua Dr.
31 ia chave no n.

(«líio K) |

A LUGA-SliAd nredio da rua Conde
de liomfim ;

tos e bom i)orri.>; chaves no
l trala-se na rua Moura Hnt

(mi?

j A IíUGMI-SE casas finasl 110.
-fi-vas 11 íamilias ilo tratn-
mcnlo, lendo quatro i|iiai«los,
optima installação clcctrica

, com tomada de corrente cm
'todos os conipiirtiineiitos, lia-

] nheiro com água queiitc, dois
¦ fogões, sendo uni a gii/., dois

\V. O., bidet, etc; Avcniila
! 1'edro Ivo Òl; trata-se iia
i casa 11. 3. Dá-se um me/, de
: bonificação depois de du/.í
' mezes de residência.

(J 1037) l
""' " 

III iia riiâSlli eom cinco quar-- t- LUGA-Sli n casa
oco.UKiie, | X3L.Xogueíra (ia Gama. Cancclla i du

II. I O.
K) J

LUGA-SE
ves Crespo

macia

dia 45. esquina
mões 6, próximo ao largo
1'r.incisco.

t LUGA-SE
XJUSezchric 1
cccominadaçüeB
n... rua rios Ai
rua do Haspici

11 predio d.i rua do
.. 6... com t magniticas

nara íãmilta; trata-sc
idradas 11. "/,. canto da
). 'SJI2 l--) R

A «LUG-VSE o solirado da rua.«Ca-
^Inicriiio 174I6 "'l'1»'-1 tla '':''.iS
ga, com .-iiutcrr.e contpa.rtimenlos.Casa Clark.trata-se na (-.527 E)J

AiLIT.AM.SE 
dois escriptorios, no

sohrado da rua Sachet n-. 26. As
chaves cst3o no n. 34, «nae se trata

(50S Kl 3

A LUGA-SE na
Ária rjS, uma
iiimliitada, «paru

Ibanhw de mar.

praia de Santa l.«-
sala de frente; búm

scülfciros, perto dos
(56a? E) J

*. LUGA-SE o sobrado da rua Eva-
Xiristn da V,-i»a n. -ijí'- As clia-
ves e='ào na «oja e trala-s«- na_,™»
SjcIic: 34. (5^5 E) J

4 LUGA-SK uma casa. com 2 nuar-
X\Jtos. - Mias, etc.; na rua Monte
elecrc So, próximo á rua do Riaclmelo.

í-ll.to I:) S

A LUGA.SE n oreeli'
XXConde 02 Baepcnü
ia-se no 11. ;0 d.i 1 na
chaves.

to 'i

t37

A -LUGAM-SE, em ,-35.1 de senha.
-ÍXra s". tuna sala de írente, bem \mobilada, bem assim um ouarto, nas !
fnèsntas con liçücs, eiectricidado e
mais comniodidadesi Catlcte, 10S.
sob. I-.-Ò3 G) T

la rual V LUGA.SE o pre-.liü da rna de
V- tra! ; JtiiSãnta Christina n. S.i. próprio•faJ?. aH ,para família de tratamento, com jar-w J i dim e vista para a Dahia. Traía-se

(.=65 G) ~

Precisa
comprar

a rasa da rua Gonçal*"kves Crespo |f'; a cliavc cs.â na
isa da írcnit: tirtco iuoS (s^.vS K)J

«!
salas, dois quartos, tem electricidade;
as chaves estão no n. J; trata-te na
rua Senador Alencar n. idz.

fíliii Li I

:aso n. 1 da nta de
a. 65 .«Maracanã), a
as ebaveg nu n, 2 t
ttiçâo, 6'í.

(5679 d )

A.1UGA-SE -n
Ah.nir1 l/.i:_ui

smo. R

4 LUGA-SK indepemlente, tma boa
-Qtsalá de frente, bem mobilada: na
rüa liarão de Guáratiba n. 27 (Cat- !
tele). (5551 G) R j

\ casa que mais vantagem offerece, em preços
qualidades é

^3L. F". COSTA

A LUGA-SE o predio da rua Arai+
X3Lpe Junior 2;, Andarahy; trata-M
na rua da onstituição 21, botequim|
tis chaves estão no café da esquina.
Aluguel 120$. (5140 L) J

SK bom sohrado, com pen*ALUGA-
•íTLsao, ire

' 1 IiC.AM.SK t>:r,i mobilados, fa-
j^-ras ôe frenlc c auarto? tírejados,
cem boa pensão, a casil ou n rapazes
de tratamento, preço muoico, cm ca*
fcj da familia Ai toda respeito: na
rua do Riachuclo, 158. (1577 E) J

i A TjTJGA-SIí uma casa
!-^-'.im cnsnli «>nti-aila

. .iiinlilin .ti jiponaratln: trata-
i s<i 110 jireiiio 11 run Viscon-
. de dc- Caravcllns n. 59. lio-

1 taCogo. (-1221 ,T) G

! A iT.UCA-S
para xiGciicral

,. o 111 ! trata-
sota

•-. porMcn-.

fi C.

.:<$ a casa d.i rua
Karrcto :5.i-V1T:
;deea n. 12, IVi-

(5U.1 Gl T

* LUGAÍU-Í
j£\ para fami
So$; na rua
Laranjeiras.

t_ casas
ia. n 30$,
Cardoso Jj

conl irtaveis
40$ c

(5545 G)'R

Mobiliários de cstylo e phantiisia, manipulados
coin as melhores madeiras do paiz.Ao gosto do mais exigente eao alcance de todos

Especialidade em capas para mobílias e Stores bordados

Eua dos Andradas — 27
T_3-jtíPàO-.B N. 1330

tal c bom terreno noa fundos: na tra.
vessa Ayres Pinto n. :S; qs cliavei
no n. 14. Aluguel; i-ioÇoon.

(mi L) )
r#UOA*SE o predio da rui Ifcl.p*

Camarão 60, As chaves tio n.r>
mazem da esquina; -.otilevard Vinte <
Oito dc Setembro (Villa Isabel).

(3«43 D J

A!;

\ r.uo
Ü25$ ,

M-SI-I eoir.n
3u$. grandes

novo; na rua Coronel
Januário,

J!> a 20$,
pintados dc

brita 57. S-"io
(4.134 Ly i\

***£•- ¦&*r&4 t^-_.A2íife.,-*;íi£
ilegível

. MMR í§ísS$iSws!i'm Skg^"f-Ji'-:7~'''7: -...;>-.-: fZ-~^~- ¦jX:"z 't":-^ ¦ ¦ 7'»i{ ¦;-^i-->Xt%--''i(!;T«'ií'í; ^'';¥-v^.^*;K;x^í«;
.]

- «*¥«* ^«swsíl^*



¦*** t; r*"iB, *^ - ¥.&&r'*
íl^PPfPssv^-^^jw*!!*^^***,' - ~-"~~"'~"*~l~'"f ™

* *..,,rv ' *f *

¦wss»^^ I Fv";r:'v:*** -7" • !JBis IRIhIHI
¦

il CORREIO Í)A MANHA - Quarta-feira, 29jc Novembro to JjM

IA.LUCAM-SE, barato, a tato de
_f\frenlL- e quarlo. da rua Bella de
S. João n. ioo, a duas senhoras se-
rias. (5599 L) J

ALUCA-SE. 
por i8.l_, o predio da

rua S. Francisco Xavier n. 862,
«om 3 quartos. 2 salas, eleclrtcnlaete,
(az c mais dependências; trata-se na
mesma rua 11. 860, (5540 L) I¦**¦-¦- TT— '

AI.IICA-Stí, 
para negocio e familia,

a casa da rna D. Anna Nery 74,
tanto da rua Nova America; trata-se
Urttguayana 116, das a ás .1.

(Soai IJ j

Casa especial de borda-
dos, plisses, etc.

RUA 13,DOS OURIVES
SOBRADO

Ponto á jour c picot, desae 200
réis, plisse desde 100 reis. A única
casa que faz plisse chato, accor-
deon c maobos em pregas, finas e
borda soutache em pe. ÇK 5ioa

'Avessa' 
.berhy-Ciiib 28,

nredio novo da tra-
.Club .-8, com, totlos

t requisito* modernos para /'an''"-;
de tralaniento. tendo bom quintal c

jardim, tinas salas, copa, quatro quar.
to«, scnilo um para ereados e mais
ilbpciívleiicins; trata-se 11 rua de h,
•Francisco Xavier 390, on.le estão as

chave», ,ÜÍü_L.i'2..:!

A" 
LUCA-SK. por J50S, o predio da
rua S. Francisco Xavier ti. M7.

ms cliaves estão 1111 armazém, defronte,
e trala-se ua tua do Rosário. 11- IjO-

\ü 5 .*»2 J ¦' •*

MAC-D0T7GAZ.L
(Succedauco do Lyaol de Mac IXraffall)

PARTOS
LAVAGENS
CIRURGIA

ASBRSIA

TTENDE-SE por 1:500$000*/ uma casa nova, com dois
quartos, 2 salas e cozinlin.
Terreno 13 de frente por 50
de fundos; logar alto e sau-
davel; 3 minutos da estação
de Cordovil, E. F. Leopol-
dina; eonstrucçao moderna.
Trata-so com o sr. Garibnldi
Bittencourt, na mesma, ou no
"Correio da Manhã" (offlei-
nas, rua do Ouvidor 163). N

\TENDE-SE 
um grande predio, di-

vidido em commodos, rendendo
450$ mensaes, próximo a ma bena.
dor 1-oinpeu, pela pechincha dc 29
contos. Trata-se á rua 1" de. Manso
n. 66, casa de cambio. (501O ;VJ

a:
tm*m<Ja

I.UGA-SK, na rira Mariz c Barros
445, uma bua casa. por ioo>,

\LUGA-SK, 
muito barato a cxcel-

lente casa nova. da riu Barão do
liom Retiru n. ijo-A: tem duas salas
e tres quartos; as chaves esuo na pa-
daria próximas recebem-se offertas
na rua da (Juitauda u. 88, sobrado.

(.165 M) J

trata-se na casa 11. 2.

A LUCA-SE. na rua Mar.-z e Barros
A457. uma hoa casa, novi. iwr -.-.,

as cliaves eslão iu easa --.«o 0-. 445..

4 Í,UC>
A.\s% x

I.UCAM-SK bons cóiiitr.dilos..de- 45$; na rua Marii-e- «arros
». <|S5• ^-T2Ü2' '.

Al 
ÜC.AMSH. por 00$. cxccllcnlcs

.prédios, pintados (lc novo. a rna
Matto Grosso n. 6a e '.i|'.cs„s?'^JiV?
üu, c ti 80$ os tis. V. Vil, e i\ da
lira Uiiiheliiia --.I. hons quiiilacs. lui
electrica; na Cancella janto ao Caiu-

pu dc S, Christovão. (557 '-) «¦

rua Magalliães
Couto ("Meyer), esplendidas casas

eom quatro quartos, duas salas e mais
dependências, luz electrica, etc.i
(õrnuíções no n, 121 e trata-se na rua
General Câmara 35. sob. Aluguel,,00..

(5326..M) J

ALUGA-SR 
a casa n. 17 da tra-

vessa José Bonifácio, na. estação
de Todos os Santos, com dois ipiar-
tos, duas salas, grande quintal e jar-
dim; as chaves cstüu 110 ariua/.cni da
esquina, onde se Inala, (5254 __j J

A 
LUGA-SK, por 125$, o predio no-
vo, da rua Honorio II. 182, em

Todos os Santos, com 
Y^AiTk

AILUGAM-S-UCo

ALUGA-SE, 
nor 55$. a casa a rua

Magtlaleita 6j, lí de liamos, com
i commodos. agna. eleotrieidade,. etc.;
trata-se Uruguayana 116, das 2 as 3.

(-,082 M) J

ALUGA 
SE uma boa easa, com

chácara, jardim e inniia anua,
bondes i porta; na rua Barro Ver-
inelho n 149, Juearéiiagua; trata-se
110 145. _ (1548 ____>___

ALUCAM-SE, 
Villa Savana. Pe-

tropolis elos Pobres, rua V. Ni-
cthcroy 6.1, estação Mangueira; casas
que ja deram 110$. 11 70 e 65$! que
pechincha! Aproveite, uiiiihi gente.

(s.Hu M) R

VENDE-SE» 
uma casa c terreno por

9oa$; na rua João Macieira n. 11
estação dc D
estação.

Clara, dois ínihiitos da
(5522 N) S

VENDK-S.lv 
por 5:ooo$ooo, o solido

¦ 

-- " ' 

.predio da rua Major Rego 121
 Kstaçao de

(5122 N) 1tura tratar
Ramos.

no mesmo.

COFRES E PRENSAS PARA ESCRIPTORIO ..
raDEMaãs*Íís NASCIMENTO"

R. Uruguayana 143 (Esquina da Theophilo Ottoni).
VBNDE.SI? 

um bonito oredio eni
boas condições; rua General __Ç»1-dwcll 314. (to.i N) J

FERIDAS einpi-

gens,
darlhros, eczemas, sardas,
pannos, comiciões, etc, des-
aparecem .rapidamente usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 6a (Latgo do Rocio.

A 4030

VBNDK-Sl, 
um grande terreno com

deras frentes, na rua de S

Compra e venda de predios
e terrenos

VENDE-SE. 
junto á csnçf.o Quin-

tino Bociiytiva, um nredio eomcayuvfi,
muito terreno, por
00111 o proprietário, í
ru 115. chaiR-Iaria.

5:000* ; lrata-se
rua Uiügnayaija

(S170 N) M

VENDE-SE 
uma casa. com 4 quar-

tos, auintal, jardim; etc ; rua Les-
te; trata-se II. Lobo 104. (suPto MJ

ALUGAM-SE 
as cisas d.i run

l.oiii.i 11. 60, Andaridty.
.. da avenida nn latlo. 11. 02
«iiibas cotiipletamétile limpa:
ua rua Campo Alegre 113.
us casa 1 da referida

I.co*
.jo., e ii

por &>$'>
; lrata-se

c cJiuvüs
avenida.
«553 '-) 1(

,4 LUGA-SK;
_-Vt.ie.li.

por iS.'$, o tnagiitii.-')
Lpredio 11. 15,1 da rtvi General

(.urjão, com (|iialro quarlo-,, duas =a-
Ias c dependências, illtmuiiada a luz
electrica, com bondes a liotla e perl"
,!os baldios de mar; .1 chave esla na
Companhia lidiíicadora, a rua oeiie-
ral Gurião 11. 4, onde. sc trata.

Especifico do Dr. Garnett I
Para a cur_ radical dacalviciegg

lv_0-
po'dot para informações na rua . do
Ilospiciu 13, charutana do botequim.

(5132 N) M

"iriíNDE-SI? n predio da rua Aquc-
V duelo n. 13S. eom terreno para a

rua Maná, |»dcndri ser cdif:catlos. tra-
ta-«e com o sr. Tinoco, daa 3 as 5
lioras; na rua do Ouvidor 11. 146, lo-
ja, fundos. ______________{____

Compra-se uma casa
em qualquer narte ("esta capital
on de Nictheroy -ara família de

#-a'.:iniciito. 
rua não muito disian-

,e dc bonde, preço barato co.S ai-
(rum terreno em bom estado de
conservação. Cartas fechadas pa-
ra a caixa deste jornal, a -eteri-
no Paulo, com descripção da casa,
preço e demais informa .ues. N-e-
gocio urgente c directo. M 545"

NTKNDK-SE 
um barracão com ter-

reno arborisado, tendo ele irentc
8X60 tle fundo, na rua Sanatório 23,
Cascadura; lrata-se na rua VisçoiiUe
tle Itauna 11. S3, oificina. (5--4^->) J

VENDA DIVERSAS

j

ALUGA-SE. 
por

ealiMi.lt. predio
177, o liem lo-

.da ladeira São
liimmrio 11. '.1. eom esoaçosos quar-
tos, duas magnifica-.! salas, dependeu-
tias e- grande nuintal; a chave esta no
11. ir. o irata-ie na rua d.i Alfândega
11. 86, sobrado. (5157 -') J

ALUGA-SE. 
por,

1.
. ..... 182$, .. grande

Lpredio da rua Tavares Guerra 8;,
eom quatro grandes titiartos, duas sa-
bis, de;ieiidcitcias c grande quintal ,
perto dos banhos tle mar; a chave es-
tá na K. Edificador.!, á rua General
Gurião 11. 4. o.ide se trata (5i37b)J

! A LUGA.SE uni magnífico predio
Apara familia; na rua Soares 11. jS.
S. ClirisloVão; as chaves no mesmo.

«544 L) R

AKitíatiiiliarro 11), novo, illiuniiiailo a
luí clcctrica, com bom quinlal o
oi.ibii.-is nexoniiiioduções ; lrata-se 11:1
iitesma rna 11. .1-'. (V20 I.) J

ALUGA-SE 
11

Vonscea 11. 27. S. Lhrlslovaíi, com
2 salas, 5 quartos, luz clcctrica e mais
ilüpciuleheias para famiiLi dc trata-
muito; ..té ás 10 lioras, tem na casa
uma i.cs.,..:is. e trata-se na
Quitanda 11. ios

rua ila
(J92.1 L) J

AI.UGAM-SK as cisas n>. 2.10. e.|...
_"l--4.. -> 247 d.t ma Coronel l-'iguei-
r.i ele Mello; parti ver.
no ariinizem ilofronlc,
rtta frei Caneca -'45.

as chaves estão
c trala-se 11a

(40461.) R

ALUGA-SI-, 
ii.agniiica casa

tln-ile, nova. com 2
assobra*1

salas, .1 quar-
,..., uli.i, banheiro, tcrit.no. |»rão,
i-leetrici.latl--, por 101$; iu rua hão
Luiz Gonzaga 557; chaves no 557,
ca» VIII. «iC6 '-)'

\LUGA-SK 
nina pequena casa,

rua Senador Nahtito C7-A
Kitel 46$; chaves no O9.

á
lu

(5398 1,)R

.. .te.-i.lo exiieriiueiítiuto uma
infinidade de nreparadus
aiiiiiineia.los, confesso tiue
fei íetii grande Ie que
|._di uma amostra c mais
tarde Ires caixas du reme-
tlio. Com a continuação do
usu. noiei que os logares
falhados se iam cobrindo
de pequeninos cabellos, o
que me agradou bastante,
porque era il prova dc
que o remédio it produziu;
tio os resulta br. deseja-
dos...Hoje me consmera
ciiratio, iiois que o meu ca-
bella nâo apresenta falha
U.JÍUIÜti.

(a) Aifouso D. Suiiree.
llnenos Aires, janeiro de

It) l6.
C.bello empastado, qíte

bratliço, espigado, easpa,
erupções, seborrè.". e (tidas
as moléstias do couro e.i-
belliulo, desappareeem ra-
l.itlamenie e-oiu iilgunias an-
plicitre.es do " Maravilhoso
l*.spt:ciíico do L)r. Oar*
nelt, .•A' venda: Granado * f •
rua 1* de Março 14. -
Crashley * C. rua Ouvidor
58. — Casa Bazin. — A
Exposição. — Casa Hérnia-
hy. — 1'haaiiacia (Irlamto
RaiiRcl, — Perfumaria Vau-
lino Comes. — Períuniaria'
Lopes. — Rua Urugitaya-
na 44. — Armazéns Gaspar,
praça Tiradentes. e nas
principaes piiarmacias
drogarias. (M 5630

Yi-:ndi;.sk 
í ™,

iMwracanã, dois
de Santa Liliza,

pequenos predios,
juiitoi ou separados; iitforina-.se c
uaiase ha rua do llospicio; .08.

(5UI N) S

\TI-'NI.)K-SK 
o predio da rua do Rn' elm ^8, na. estação Üo Koclia

o mesmo. Ofertai
llucnoã Aires. 198.

ver
tratos, á rtn

(5i.M N) S

frENDE-SE por 4$. em qualquer
T pharmaeia ou drogaria, um iras-

co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da aclualidade pa-
ra curar a syphilis e o rbeumatismo.

VENDE-SE 
uma crataia reforma-

da e aparelhada que carrega 8

tone'adas; ver e tratar na rua Batio
de Maná n. 386. eom o ar. Arislo-
tcles, ein Nictheroy. (54^4 O) K

T7-BNDÊ^9R~uuia carroça gary, qua-
V si nova; para iuforinaçõcs na rua

Coronel Pedro Alves n. ijv 
Q) T

VENDE-SE 
uma boa easa de pas-

to, com contiato da mesma, ten
do hom sobrado para

Vli.\l.>'K-SK 
uma agencia de lole-

rias, á tivenitbi Salvador ele -t-a
n. 7, ponto magiiifico c paga pouco
aluguel; o motivo c couil.lj.fM se. ex-
plicará ao comprador. (..'*.'¦' y)••'¦**

um nom soorauu imu» nioratua»
iiii bom pontos casa antiga, fazendo
regular negocio, que poderá scr ve-
riíieado pe'o pretendente, a quem s-
dirá o motivo da venda; quem prc-
lentler. diiija carta .com. as iniciaes
II. E. M„ no escriptorio desta to.
lha.  _j_L"
TTKNDT-.-SE bonito piano, qiiusl
\ novo; preço baralo: rui lun-hra-

sia Corrêa 26 (largo MaetiaeloJ.
(S020 *J) .'

VENDL-SE 
um bom niano alleiuão,

cepo de melai, cordas cruzadas-,
«*i>$; rua S. Lepòldo 166, Cidade
Ktivn. .^ ÍÜi6.-0!- -

VENDE-SK 
um suin-rior toilctte dc

vinliatico, um guarda-roupa c uma
mesa. tudo -pelo diminuto . preço , dc
70S; na rua Marechal 1-loriatiti Peiio;
to 64. 1° andar. (síoi O) J

'OM - -J
«••nea.M.Miiyc*..

SAKXA. ^ 
r_,^_

OAUnAPATOS,
BRBXK,

mCHKIRA,
MAXQUEI15A,

IUOIjHOS,
MOSCAS,

IiOMBlOGAS.
c demais pragas «lo
gado, cuiaiii-so coro o

O bi-lgiiiãl dos especl-
ficos e o unico quo

não contém veneno.
Vsado lia mais do

6il annos.
AngniPiita a lã ein SO^o
Protege o couro contra
as nios«'as,valori.unilo-o

Unico Introiluçtijr:
ROBERTO ROCHFORT
Bua do Mercado 49 -—
Ouixa do Correio, 1911
iü BIOPBJAXBIBO H»

VINHO
lodo-Phosphafado

de VVerneck
Poderoso medicamento no tratamento da

Tuljercttlose.
Escroplitilose,

consecutiva a excesso de trabalho
intellectual, etc.

E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos tios
casosdo racliitlsmo, lympliatismo, anemia e
clepauperameiito geral tle qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

\J.Í.Nl>K-SE 
uma boa easa para pe-' 

tiiiena familia. por 4:500$, sendo
2:500$ .1 vista e o restante cm presta-
çoes conforme sc combinar, dois

quarto-, duas salas, cozinha e Ianque
d'* lavar, dois mrmitos du estação; na
nia André Pinto 11. 04. Ramos

(5131
"*U

Io
\rKNHKM-SK 

cm K. Meiva, sei
tes de superiores terrenos. .......

13,50x50^ tr.1t.1-se "a ma Salvador
Pires .1. To.lus os santos, onde 

ç
enc-jiitrada a ,p'ant.i. (53-iõ-N) J

\ri'-:NI>KM-SK 
alguns

Copacabana, r.ume v [pnnoaia;
predios

fonmvsô e lrata-:'u á
res 1'jS.

ru.i Bueiios Ai-
(5134 N) S

dc
\?"KN 

LTlA, coini.rii c liypothct-a
prédios e terrenos, em todos os

bairros iWa capital,; para pessoas, de
hom Kosto, semitre á rna iienÒs Aires
.98, eom -Vigúeircdo & C. (5357 N)IM

Tn-iNDEM-SK vários prédios bem
? localisados, para renda oil mora-

dia própria; terrenos para eonstrucçao
ou revenda; sítios, fazendas, terras
incultas ou maltas, com J. Pinto, na
rua do Rosar'... 134, loja. (46'jpN) .1

VENDEM-SE 
.

gnificos c vastos prédios,
14:000^ dois ma-

cm Ria-
cliiléio, tendo grande 

'terreno 
e dan-

do boa renda; trala-se a rua Anna
Barbosa ti. 24, Meyer. 

'=_______. 
_

!_-7.lSSDI-::SF, um hom predio dç
T constriieçilo moderna, e opi.ma.

com 6 quartos, 2 salas, etc., tudo
bom; na rua Haddock Lobo, perto do
Mattoso, .-obrado e térreo, preço 32
contos; trata-se co.n Olcgario, 11 rua
Sete de Setembro 11. i!)5, loja delou-
ça, elas 3 ás 5. (50:4 M J

7_a_____________________________n________ B9'

¦ ~

\WwM¦ B WfJcm A wflpW iipTAPA. (^ ¦
!¦ I|''r'f^ll| '^ A LÂMPADA 9
|ã fl^Mk: MEIO WATT. 8

ADVOGADOS 
-- Al11gam.se duas

salas para cseriptorios, por 70c
cada uma, no 1" andar da rua Ilue-
nos Aires 11. 118, em frente x praça
Gonçalves Dias. _.___.
—I 

LUGAM-SR temos dc casaca, so
bre-caicias, sniockings e claas

rua Visconde Rio Branco; 36-
; ua
l'clc

D sob hypothecas tle predio, juros
módicos rua Senhor dos Pasmos 18.
Burges. (5021 S) J

DINHEIROveis, ca
RO sob hypothecas; mo-
eauijào. inventários, notas

promissórias c a officiaes do Exer*
cito, Armada e Policia; rua do Ro-
sario n. i;-j, Seixas & Fernandes.

(466j S) J

phone C. 441S •¦ (5348 S) J

AIPROVEtTKM a oceasião! I 50
Ü.machiuas Singer, para bordtir, c
nara posiionlar calçado, liquiila-se a
10$, 20$. 40$, 8o$ ate 200$. oficina
para concertar qualquer machina.
Serra. Praça Republica, 195.

"1'ódeaiTozUORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio a$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

AUTOMÓVEL 
—Vende-se.um; de

marca franceza, em muito bom
estado. Para ver e tralar, 11 ptaia
tle llotaítigc^iie^ (SU"'.-1

All-OSENTO -- Aluga-se um are-
A jado, mobilada .- pensão; trata-
se, rua Evaristo da V-eiga 11. 2A 1
áiidar. (jggr h> 

_"
itVcUtor. aA I.MOC-AR bem. janl.ir

a -Mineira;
Túra 7o$ooo,

membros do Cen

.ss.gnaturu i mesti (ti»?
(547-' « S

AVISO
ATà-tto Polilico Administrativo; Cam.
po dos Cardosos,. t|ttc a tombo a, íoi
tráiisfcridit para domingo, 3 de dezcin-
bro,, ás 4 lioras, c bavera
geral a 30 d" eortente
ua sédc provisória.

assem i*"*?""
as 1 \ Iiõras

(5568 R) S

dois pensio.
farta

\rJvNtVlvSl3 
por 2:500$ uma boa ca-

sa, chi ccnlro dc terreno com
frente para a K. 1'*. Central do Bra-
sil, dois minutos da cstaçSo com dois
quartos, duas salas, cozinha, \V. C,
varanda ao lado, ele. Trata-se ua rua
João Vicente n. 495, Rio das Pe-
dras. (4802 N) R

\TliNl)l'*-Slí em. Ipanema nm. ter*
V reno com 10X50, na rua Xasci-

mento Silva, pijxínj á I"í*t nto de
Amoedo. Trritíi-se r.a rui V ...,- .'e
Novembro. 214, (2C99N) M

VENDE-SE 
uma casa com dois

quarlos, duas salas, cozinha, lia.
nheiro, quintal murado, luz. agita, a
rua Joiuig n. 27, estação de Ramos,
via rua Victoria.. (53/ó-v J—
"\ri:N.11K-SK niuito barato, no An-

> darahy, uma pequena casa con-
str-.titla em centro de jardim
grande terreno nos .fundos,

com
nego-

cio de oceasião; informações com o
sr. Kerdinaudo Silveira, na eliaruta-
ria 'Goulart, avenida -Rio Uranco 124,
da 1 ás 3 horas. (51H0 -v J

iV CCEITA-SE um o
_._ni-tas, 11 mesa por (.0$, .
variada; etn caía de família a rua
Marechal Floriano Peixoto 11. 1. so-
brado. '5598 JI o

ENGENHEIROS 
— Alug.im.se 2

salas para escriptorio, rua Bue-
nos Aires n. 118, i" andar, em fren*
te á praça Gonçalves Dias, por 70$
cada uma; trata-se na loja. (S)

MODISTA 
confecciona vestidos pe-

Io ultimo figurino com muito gos-
to, saia de linho desde 8$ acceita re-
formas. Rua Buenos Aires, antiga d.i
Hospicio, 174, a" andar. (51.(15 .11 3
„ - 1

MOVEIS 
USADOS — Compram-

se mobiliários completos, avulsos,
pianos dc hon» autores, antigüidades,
etc. Rua Senador Dantas 11. 45- K__
Ribeiro. (5-'.'.l J) S

fvFFEVfcarta1 nesta redacção; 151.1.5 .1) S—(
(Ivl-FERECK-SK. 

a familia que siga
7 para o Pará .uma moça nortista,

dc inteira confiança, como ama, ar.
ruiliadeira 011 outro iitiulqeer sctviço,
pois sabe lavar, engommar e cozinhar
bem. Dá referencias ile sua condu-
cta. Cartas, a B. S., rua Krc.nç»
Pinto n. 95, S. Paulo. (1007 D) J

O 
ESPIRITISMO
CIA, 1 vol. i$ooo

livrarias Alves e

NA INI-AN-
eiiila nas

Garnier. (308 S) R

prata, chrístnfles e m.iia
em obra, mesmo

—_ I r_URO, .
]?M 

casa dc familia respeitável ae. \J metacs finos.
Jceilani-se .meninas. par« ensinar usados, compra-se na joalheria Ando

liabnllios de'atrulha por preço rnsoa-1 rinlms, rua Uruguayana
vel, rua de S. Anna 11. 197 (5639 J)

n>4.
O150 SI S

OS INVISÍVEIS A todos
Os que sof-

f r e m de
ç 11 a 1 .11 e r
moléstia cs-
ta socieda-
d e envia-

livre de qualquer retribuição, os meios dc curar-se. KN-
VIÈM PELO CORREIO, cm caria fechada — nome, morada,
sympioinas 011 manifestações da moléstia;— e sello para a re-
sposta, que receberão na volta do Correio. Cartas aos 1.NY1-
S1VEIS — Caixa do Correio, 1125,

FV. II.*
retribuição,

\ri;S111vM-Sl' 
vãos dc venezianas,

novas a 1.1$ c vcndc.ise os per-
tenees de tuna ofíiciua -le bombeiro e
lunileiro, por menos dd luelnill do
valor; na rua Oito de H17e.nbro.173.

(5.110 O) J

TKNDE-SE uma rorrcíi.áo ciima-

VENDE-SK 
um bom piano

c-jrJa.t cninuliis ce;o de metal ba,
rato. lt. de SanfAnna. 64.^ 

^ Q

\" 
,f'gém' decafé. vendendo perlo dc

kilos mensaes, podendo vender o dq- | ortilmi.
bro, conforme se cxlicara; marca mui-
to acreditada; addiclona outros arti-
gos, tiuc vende muito: bons niachini.-
bro, conforme se explicará marca min-

llein.io 
' mos 11 el-ectricidatle, carros, .superiores'animaes, etc; trauir, dc 1 as 4 lioras.

rua S. Pedro eij, Rio. (r.5-13 UJ J

A,' 
K. Asseiiihlt-a, 79. 20. ha des,

litiS; prof., de portuguez, frane.,
alg., geogr; hist. cte. Morou
109, e Carioca, 44 c- 47- e.*°

(5654 J) s

ALUGA-Sli 
uma casa por 4„$ porniezt trata-sc na rua Henrique

fccheid 7. K. de Dentro. Cli.qM.i .\l

A 
LUGA-SK ,1 niuguifica casa dc-

. fronte da estação de Todoi os
Sanios, com 9 quarlos. e 6 salas; Ira-
ta.ie na rua das Dores 10.

(5617 íMl T

Vl,l.'C'iSIÍ 
uni quarto ds

11 '
frente, a

L11111 senhor, com janella rara o jar-
<iim; á run Souza Franco n. mi
\'il!a Isabel. (.1533 j) 2>

\l 
1'iVA SE. por 121.$ intiisacs, par-

,tc tio sobrado sito 11 rua Figueira
1 .162; trata-se un niesníp.

.4 boras. _ (5K5"___I_.)___J
lie- Mello
das 10

SUBÚRBIOS

II
Tome PE1T01ÍAL MA-

1ÍIN110
Kua 7- do Sutciubro IS»

VKNDK.SK 
o predio da rua

liei

"ITKNDK-SK (
V Valcntim 11.

ma nia n. 55*

casa da rua de Sao
33; trata-se na mes;

(5|ot) I.) .1

cm Caseadt-ra, a rua
Lllamaraty 21, confortável casa, por

40.; infor.nar. llll easa 1
na rua dn Quitanda 12-.

A LUCA-SE.
tratar,

(5359 L)R

A
de

LUCA-SK uma hoa «sa eom dois
quartos, duas salas, água
.r.ca. jardim t: chácara;. na
S. Jo.c n. 83. (Madttrelra)

A LCCA-SK
iltliii-pcrial (Meyer)
quintal, bonde í

61; tratar, nia

predio 201 da rua
5 peças, gaz,

uorlã; chaves no
iietembio 171.

(|.U7 M) J

ALI 
(r.\-SK. mobila,Ia. a easa ita

listrada do Catnpiiilio ."íq.i. Jaca-repaguá; informações,'por obséquio, ua
'-..si llorttil.inia c Pelo teleplione. Cen
trai, irCa. (.161 M)

Lo-
|.es ela Cruz n. 187. Mcyer, com

tres quartos, espaçosa sala. de -aular,
todos os confortos da llVRÍens nioder*
na c Rrande terreno. As ".havitf n.i
mesma rua. n. 177 Í4U7 -^ J

VENDE-SK 
uma boa easa com sete

quartos c mais um fora, duas sa-
ias, saleta, boa cozinha, banheiro
quente c frio, cxeellenle varanda, gaz
c electricidade. Preço rasoavcl; na
rua liarão dc Mesquita 11. 785. Au-
darahy. Chave na padaria. lei.
Villa 2493. (N)

A7HXl)K-SE uma pequena ca-
V su com varanda uo lado cm

centro do torrono, com um
lindo jardim 1111 frente c (los
lados, medindo o terreno 11
de frente ò 01 de fundos; tem
niiiitii fiirtiirn d*iiRiiii c tem
esgoto; o jardim ó todo cl-
nientiido (- tem uni lindo ca-
í-iiiiituicliiio; preão 8:000$;
póde ser vista 11 qualquer
liora nn rua (iiiinc/ii 78, Kn-

11 gcnlio de Dentro. >'

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

KnüÜ 7 dè Setembro, 180 |

\TENDE-SE 
i toilette, I mesa ca-

bccelra e eauia quasi novos, ele ca-
nella; rua Magalhães Couto 9, Meyer.

(5Í.Í0 
O) J

carro
Kstratln

/40o. Piedade.

J'> Vendem-se c eoiieertiiin-se com
perfeição c a preços reduzidos, na
Casa Harley, rua do Cattcte n. 199.
tcl. Centrai; 8S3. (______ g___j

Concerto*.

TÍTI-NDC-SK uma mula castanha, de
y carro e seita p™?^""^ I 

poM ,-RAM, SI-'.
(.585 O) R j V

BICVCLK1TES . 
. , ,

ranlidos, e pela metade tios pre
ços communs, easa llrasil; rua d'
Càllcíe ms. Chamar pelo tclcpl.onç
17 J4, Cent. (5345 S) K s,.

ga
,ire.

do

IDORMITÓRIOS 
— Alii_-.ini-sc 2

farejados, com todas as commo*
didítdos para pessoa do commercio,
jierlo dc baríhos demar. rua Eerreira
ra Vianna Si — Cattete, Teleplione
4080, Central. (4813 J) S

J?SCUn*T0R10S— 
Alugam-se duas

J s«'as por 70$ cada uma no 1"
ondar á rua Ilueno» Aires n. I,'i8,
em frente á praça Gonçalves Dia.».
Trala-sc ua loja. (SJ

0E1.ER1-.CE.se 
1 .senhora co.n iq

«unos, para governante dc uni
senhor viuvo; quem precisar. Car-
tas para esta redacção, a A. S\

(3S03 D) J

PE'P1CURE 
français speciiiliste et

praticien; largo da Carioca 171
sob. e rua D. Carolina, 2R — Bo-
lafogo. (4519 S) 9

1?MI*REST1M0S — Fazem-se
i-'->s(A> inventários, heranças,
liypoíliecas, alugueis do pre-
dios, juros e caução de apoll-
ccs. Fazem-se obras c pagam-
so impostos em ittrazo para
receber como so combinar.
Compram-so terrenos o prc-
dios velhos ou novos. Com o

Carmo, rua Rosário 09,

TJTHXDIvM SE os predios seguiu-
>' les:

80:000:., 1 predio com grande terre-
110, próprio para grande ho-
te-l; Sanatório ou Collegio.

45:000?, 1 predio nu ccnlro, rendendo
óoo?ooo.

34:000$, 2 predios na Cidade Nova,
rendendo 590^000 ,\ ,

3o:ouo., 1 grande predio. j-.inlo a lv.
dc I-*. Central, rendendo,
50o$obo",

21:000?. 1 predio estylo palacete, jun-
to á rua Pereira Nunes.

14:00.)?, 3 prédios novos, junta ao
largo do li. Novo, rendendo
*2.*0$000.

10:000?, 1 predio á rua Navarro.
(Ciiluinhy).

8:000?. : predio novo tí bom terre-
110. na praça Secca ijacire-
iniguá).

6:000?, 1 preilio c bom terreno, em
irentu á estação ela Piedade,.

4:500$, 2 prédios rendendo t."'?, ;1
rua Gitlllierniiim (cstaçãii da
Piedade).

Ale'-.n tlcstcs Iciu outros tm diver-
sas localidades, assim como empresta
dinheiro sobre- byi.otliccas a i-.tros mo-
dicos; lrata-se ua rua do Carmo 66,
i" andar. Teleplione 5S4S Norle.

(53.C N) R

Tn-lNDl-.-SE um fogão;

l\7KND!vSK a officina d- ferreiro
V e serralheiro, camas de ferro .e fo-, mero 195

cões, djiioiuitiaila Fabrica S. l-oliiç,
. jcollocada em bom ponto e easa ml to

pi-oprio liara oiihccidii; o motivo c_ o pro-.rictnnodcs

tuaehiiias de cos-
tura, macliinas de escrever, armas

t oiuilrtucr mauliinismò e iippareHios
eledtricos. Praça da Rcniibhc.1 nu-

(4611 J) O

t hòte; nforiua-se a rua I''e,U- conhecer t) nt ligo e 1
____:•„ (45ití D M _.„ resolve vender; 1. - ,•.„;¦:.,lcia "¦ '• ,..-,.»,„ dc moradia para fomilm

não scr th arte; por
comprador tem ti

Vgl
vantagem

| para informações.,.DEM-SK mattas para doriue-u-  .
estai;."..) Icronymo Mesquita; praça «Ia, Kcpuo.liea

trata-se na rua 
'do 

Kosario n. 115, proprietário.
•*'¦ l4"5° N).1Í ! 

"friiKDKH^rfòif

unem pretender.
n. 6x. eom o

(5502 O) 1

PO' DE ARROZ lum o mc-
lhor c não

c o iu a i s
caro. Ad-
li e r c ute.
medicinal

c muito

sobrado, 11 ás 5. (-108) S

1J1XSINA.SK 
as

.J e rcíilijn-se .
seieneias oecultas

. que descjf.-ejn
i.or mais difficil que seja, por tra,-
.balhos sVicntifii-c*. c garantidos;. a
rua ('upcrlino n. 7- estação ."Quin-
tino Ilocaynvn. Attcnde-sc totlos os
dias e enitodos 05 Estados.

MOLÉSTIAS 01 uni
Cura rápida com a

INJECÇÃO MAUINHO
Kua 7 de Setembro, 18(1

IJENSAO 
MONTEIRO - E' a

melhor no gênero e tambcm for*
necc a domicilio; Rosário 105, i°.

(319 S) R

PENSÃO 
naturistn e vegetariana!

acceita pensionistas e avulsos, mu-
dicos .preços única casa neste gênero»
cozinha dc 1* ordem, rua Chile 9, 1".
andar. (5672 J) S

"V~TnTv|.:."i! 
uni bom i.i.1,,0;"mi"rua ! V çom 20' machinas moTO'aSi¦&£<*»

Vda Qni.aiida.jOi. -reço^azoavel. 
^^^^,pjÇ-^0?

1 Pharmacia e Drogaria Bastos j

(55-10 M)

LUOA-SK in-ia boa' casa, com
o-,.ti.....s iiceoiiiniodaçôe:, elcclriçi-

il.ule, clc; á lua Propicia 15. (''..
Novo), 11 .1 minutos da estação;. as
chaves rsrâo 110 botequim da esquina,
c trata-se tio incuto; preço looSooq.

(j; 1 -1 M) b _

Vl.UC.A-SIv. 
por 6oS. a casa da rua

Magdalelia 63, eom 4 conmiodos,' 
eeitieiJude e terreno; trata-seagna,

Urugiiay tua 116, das
J(,<'£;' 

'"_L2_J

VLUCA-SK 
11111,1 boa cas"., com luz.

constriicçãi) nova; rua Daniel lar
miro 11. (-..: informa-se com o sr.
Leite, Confeitaria l-.ngeiiho tle Deniro.

(•joa-i Ml J

,1 I.I'i',.\-SI-; a lioa casa. tia rua Vaz
./Vile Toledo 17. eom 4 qual los. .1
salas, mais dependências e grande
quintal; ns cliaves eslão ua rua Mar-
l',„„ l,age 9., ....Je se tratai-,.Novo.

È0Í

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou ber editaria, interna eu externa em to
das as manifestações; RbcumitUino, Eczeutas, Ulccras,
Tumores, Escrofulas, Dores musculares c ósseas. Do-
res de cabeça noctiirnas, Ulccras do Estômago, etc.,
sc conscKiie infaUi velmeutc com o
LUJH/r v 1-
Poderoso niitisy-
pliiiitico. Kl.nu-

i.ador das iu-.p-.i-
rezas e micróbios
elo Sangue. Cura
syphilis. tanto ex-
lema (pelle, olhos,
ouvi.los, nnrix, etc.)
como interna (.dos
Pulmões, Coração,
lístouuigo, 1'lgado,
Ri.;>, etc.) Peçam
gratis o impresso
"O Pcriiio i/'i -*>'>'
l''inis. Meios ile sa
! cr sc tem ou uão
syphilis", .1 C.
Postal íóKú. O

Lculyl vt-n.le.se
nas boas pliarma-
etas. Preço. j.$ooó'

rnERRENOS — A' rua Barão de
X Mcseitlita, cm ligação, mac-ada-
mi-adas dc üoo a 400 mil réis o me-
tro dc frente. A' vista ou a presta-
.,-úcs. Tratar. Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 4654, C. (ii N) J

^lrj.NDF.-Sli 
o predio da rua Con-

çalves 11. 17, por 5i-'oo$; truta-
ae na rua Buenos Aires n. 159".

(44--0 X) .1

TTENDEM-SK por .4 contos, quatro
T casas e um terreno, rendem .l-ioS"

na rua Harccllos ns. ,|S a 54, próximo
á praça da Uandcini; trata*sc ua rua
Urugltayaua n, 42, loja tle louças.

(5319 N) R

TTlvNDlí-SI-l por 2:500? 11111 terre.
V no com arvores frutíferas» mediu*

;ln 22 metros de frente, pnr ioo dc
fundos; eom duas casinhas, qtie ren*
dem .15S; ver c tratar na rua Doutor
.lU-riui-.lino 75, Jacarépaguá. Ponto
de $100. 1495o' N ).!

A PREFERIDA DO PUBLICO i
llSKH»

1 Grande sortimento de produetos chimicos e espeela- 1
S lidades plurinacouticas. importação airccta aos nietiio- kg
i res fabricantes da Europa e America.  a
¦ Canriclioso serviço de pliarmacia e laboratório por pes-g
I soai habilitado, sob' a d.rec_:àe do pharmuceuuco Candi- a
B do Gabriel. ««.

illIlllilÉ»^^
PREÇOS MÓDICOS |

| RUA SETE DE SETEMBRO, 99 g
Próximo ú Avenida Hio Branco

¦"""""""""de 
ÍHusas perfumado., 25500, nela Corrçio...1 -- j$2oo. Leitora, 110 logar onde re-

side, jicça o Lady ao scu fornece-
dor, t-, elle não o tendo, pódc
oblel-o rapidamente. Mediante ioo
reis dc sello enviamos uma amos-
tra do Lady c o catalogo de: Con-
selhós de flcllcza. Vendas por ata
cado: dirigir-se ás casas de suas
relações, nesta praça, ou ao depo-
sito: Perfumaria Lopes, r. Uru-
guayana, 44, Rio.1

PltECISA-SE 
dum homem bem dis.

posto para um serviço eu riscado;
paga-se generosamente. Cartas a esui

(4532 S) }' redacção, sob as iuiciaes, A. U.

ITw.MMlU a íncimu» *"" »*-»»-« —

!lffll',!l;il!ii»!!!BI:iSi;:i!B^^^^^^
urii ho.11 I'i.1.10. '; 

O)

¦BBIÍ5~\ri-Ni>i'-si-;  
...

\ Dr. Pereira I-raiico ... i^7- l'.«»:
cio dc Sá. '

\7I-:NT)I:.SK 
u-.ii chalet e seis casas,

rendem 3:700$ por anuo; ua rua
Clarimuudo de .Mello n. 1,-7. Km
c.ii.i.-i.Io. (.|C?ti N) .'

[pENDl-.-SK. .'. rua 20 de Novem-
V bro (ipanemiij. um lota de terre-
n. iu iRir vi, por 4:000$: lrata-se "'

tia Toueleros 133 (Copacabana).
(5661 N) J

VLCCA-SK 
um comniodo,

nella, tin casa de familia:
iiidepcii-lèiitc; rua Paraná '.
cantado. ___!_¦

eom ia*
entrada

S, Kn-

LUCA SK. por 35$. a casa a rua
6o-A; chaves no '>;•

t-st.i rua é onde está edi-
ilícita de N. S dt. Am-

(.460 .Ml .1

4 LUCA SV
_\Silveiio
Cascadura
ficada a
paro.

í.rG.VSK. :. familia da tr.uauieii-
to, .. grande c e.-iei-llente casa da

rua Auguslii Nunes 11. 11. eom duas
grandes ralas, quatro grandes quarlos
<¦ um in, i-or e ninda um para creado;
minto limpa e arei.uia. bua COZIlllIU.
ilcs|iens.i e bom banheiro, muita água.
tanque para lavar, jardim e, quintal.
illiiminatla a vaz c clectrieitlnde; a
tlois minutos da estação de l pilos o.
Sant.):. 1: .1 um de Ires linhas de botl
.lis; a chave nclm-sc
mesma r-.-.a, onde se

Ã LUCA.M-SK duas casas, eom duas
.lííjj, dois quartos, agiu e esgoto,
eom qtiiulitl: aluguel 5--S: rua. .luso
Domingos n. 47: us chave-, estão no
II. l-iúcanlailo. (...50 M. J

.. 11. 31 da
foi ma.
(-,.22 M) S

A l.fC.A-Si-,. D'-\-SE. nor 40$. :. easa
.Uobl-rlo Silva 171. K. 'le Ran

.- salas. 2 quarlos c ag.1.1: tf
Unignayana nó. (5471 M)

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 -*- Quitanda - 72
— i\. IMXTÓ & C. —

con-
t'er-

LUCA-SK clialcl a-s i! radatlo. dai LUI ...
ilre.i Dr. Silva Comes tt 07, las-
adura, tendi]
ípiia, luz electrica
ouintal; trata-se it
Santa Cruz ,.;i.-..'.
ves» ireâ minutos

commoüos, minta
jardim e urandc
listrada Real de

itidc estão as cita*
io trem t bondes.

(55S-I M) J

V'ENDU-SU por 21 cornos, a
.> Sorl.lvel casa da lraves-a
qiieir.i l(iiua 29, no liiactuielo, con*
struida ha s*.'i> mezes. com 2 salas,
; quarlos, correio.-, despensa, banhei-
rn com nsirn (iiiente l* fria, bidet, W.
C., interno e externo, quarto para
creado3, mafinifiea instai ação eleetri*
ca, vastíssimo terreno e uma pequena
avenida, rendendo 151.S mensses. Ve:-
e tratai- 11.1 íncs....:, a qualquer liora.

(334. Ni R

TTENDE-SE -.mi nrcitio. .. i rn..

•yi-NDI-SE o* 
perial 11. 10J.

Se-
nador José Bonifácio, com 4 quar*

tos bons, 2 boas salas, nuartos para
creàdos. copa e mai-» nertences. em
oentro de um erande terreno de u.So
de frente, nor 120 dc roniprimciito,

. e-...n bondes .'. porta 11 muilo perto da
lí. dc Todos os Santos ;;.ara inior j 

"_„".." 
..",,

inações, á mesma rtta 81. armazém; V l-,.M)l-,-M-j
preço o-onoS'. (ts;t) N) U > IS

ITlvNDlv-Hl*. por 2oo:onoÇ livre edes-
V embaraçado, iícrocÍo directo eom

o proprietário, esplendida propriedade
em forma de villa. eom mais de -jo
casas novas, de solida cúnstrucçíio lia
Pouco acabadas, com ruas calcadas n
parallelipipedo*?, iltumiiiadus n luz ele-
ctrica dimdo apezar da crise a ma*
ghsficn renda dc _.* :ooo$ aiinuacs;
informa-se á rua UriiKiiayana ij, ou-
rivèa on caria, ao sr. N. 1,.

 (4337 yy. .i

OS LEGÍTIMOS
"Cofres Nascimentos''; marca

registrada, encontram-se :i venda
no deposito ;'i rua Uruguayana 143,
esquina da rua Thcophiio Ottoni.
Telephone 3934 Norte.

f rKNUl.-SK uma chie casa assobra*
V daiía, com porão habitavel c to-

los os requisitos du líyjíi.M.e; terreno
eom arvores frutiíVn.s, jardim, duas
entradas, iraraçc; . nreço .lc oceasião;
na rua Vai. tle Toledo n. 147, cinco
minutos da estação do K. Xovo :
traín-se uá mesma. (^2\ N) j

TTKNDE-SK um piam. Pleycr, com
>' pouco uso; na run Itarf.o dc Ila-

gpc,*,.;;***,_« 
»' ^,^'pln

\ri-NI)K-SK 
um easa! \

de nm mez deícdailc; 8
rcirn Vianna. Ç-attetc.

Tcrricr,
rua l'er-

(54.-3 O) S

Corrimentos
Curam-sf! cr.i 'ò dias co:n

InjeGçãoMarinlio
Uua 1 (lc Sotombro, 180

\7l-lNDl-'.-.SK uma mobilia completa,
% estufada o. em «cr foi to estado; rua

Pereira Nunes 205, AI.lei 1 Campisia.
(ssoi O) J

(¦.OSTURUIRA 
perfeita faz sob me-

.'dida costume de linho completo
por 50$, também altende chamado a
domicilio. Mme
tia um 11. 23

ltittelli. ltua l.uiz
(5313 R) S

CTUAPíiOS 
últimos modelos; a 12$,

J 15$ e 20$; tingeiii-sc, reformam-
se a 

'4$, 
5$ c 6$; mine. Hos, á run

ela Carioca ti. 10. (2091 S) J

/"tOMPRA-SE riiiçtlqucr
\_J de jóias velhas,

quantidade
com ou sem pc*

dras dc*qualquer- valor e cautelas do
Monle ele Soccorro; pagam-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37. Joalhc-
ria Valcntim. Telcph. 994.. Cenlral.

(4O12 RJ s

(10I.I.KTKS 
de senhora, sob mc.

J dida ,12$; completo. Mme. Marie
Lemos, rua ela Assemhléa 11. 35, 1*
ar.dar, abaixo da Avenida Rio Bran-
co. 0-'l S) J

DOENÇAS NERVOSAS - ARTHRITISMO - ARTER1Q ESCLESOSE
Tratamento com completo rcsulteado pelas Cor-

rentes de Alta freqüência e diathermieas, da
hòuraslhcnia. ncvralgias, prurido, arthritismo, arterio
esclcrose. Exames pelos r.tios X. Preços módicos.

Cônsullorio do Dr. Renato de Souza Lopes,
especialista cm doenças nervosas, do apparelho diges-
tivo c da nutrição. - RUA S. JOSÉ' 39, de 2 ás 4;

170R\'BCr:-SE 
pensão farta e va-

ríadíi, dc 50$ c úuS, casa de fa-
milia. na Av, Gomcá Freire 130 A.

(5?5° S) M

G-KUPO Et.ECTROCKNIO—Cotn-
prn-se um perfeito, com volta-

gem dc 1 n a 12 e dc So a 100 am-
pires, Offertas a 1*. Katnm-ctzer, a
Casa Harley, rua do Catletc n. 199.

(4161 S) J

triCNDK-SK tini bom varejo de
y liemos, na Aveuxla; pouco capi-

t.-il e bom poulo; informa-se Uru-
g-aaynna 50. (5594 O) .1

tt TENDIv Siv um forte piano, dc
> autor írani-e-K. perteito. niAtlcjp

iicqueno mas elegnnte; na praça li-
r.-le-ntes 29. (54')- .0) .'

rtAUTOMANTE c fnz qualquer tra-
V biilho ifc.r.i .1 bem, não usar dc
ccriinoiiias cm falar 110 t.-.tc deseja-
res c irata dc feridas chronicas c
outras doenças; á rua Oliveira ti. 38,
fundos da capella do Amparo—Cas-
cadura. (414J S) J

VTKNDK-SK um bonito piano; grau-
V du modelo, baralissimo, de par-

ticiilar; avenida Passos 311. loja de
i electricidade.

DE VISITAS — _Cen
ivfií n. Co

laria Oscar N. Soares. (3190 S) S
flARTõKS ....
V' to _JS. Ourives 11. 60 — Pape-

riCNDi-l-SK um hom pinho, ile-iiu-
francez, com pouco uso, bara-

dc particulai; na mo l-r-

predio
per:.ti n. 104, Mcyer

o sr. l":i!ia. rua 1" de
(líanco Conunerctal).

da rua Im-
trata-se com

Março n. Si
(4032 N) R

tor
tissimo, »-.--- ... .
Caneca 59, sobrado; 15123 uj a

VENDIÍ.M-SE 
r vit-lori.i cm bem

lísò, 1 carroça, 2 bestas boas c
coTOPeteiites arreios. tudo por preço
razoável, para desoecupar locar: Ira-
lar. com o sr Afíonso, rua (anno
66 sala J das .1 as .1. Çjit-i ")J

(3651 Oj R ! 
_"1ASA; g.-irage—— t \ ' 

ga-sc uma
\T1-:.\'I)K-SK :'i rtta Dr. Silva Ra-

> bello 135, en. Todos os Santos,
um magnifica piano-i-iane/a, novissi.
mo; por preço razoável. (jAü-^ .'

TRASPASSES
\ -o

MAÇARA — Traspassa-sc pela
melhor offertn o contrato de tir-

rendatuentõ da chácara <le verduras,
com as bemfeitorias, arado e ferra-
ínenlás; até o iim do mez: ua rua
Adriano 11. 1118, Todos os Santo--.

(4821 J) S

on officina — Alu-
í rna Coronel João

Francisco 11. 33. Mattoso, eom qua-
tro quartos, d:.:.s saísse mais depcn-
dencias para familia; ns oliavcs.jio
n. 31. Tr.ila-se com o sr. lirr.nd.uo,
pr.-.i-a .ia íliindcira n. 1151 ,0J-'' ''?
fcriágeus, (45°3 S) S

GRAVIDEZ Evi-
ta-se

usan*
do as velas aittiscptioas. São
inoífensivas. commodas e de ef-
feito seguro .C«ixa çom 25 ve*
Ias 5$ooo. Pelo Correio mal-s 600
réis. Depositário: praça Tiraden-

les 11. 62, pliarmacia Tavares.
(i5"4)

SENHOR

riRAMOPlIONES c chapas—Ven.
\T deni-sc dc $500 a 3$. Trocam-se
dc $500 a 2$, Conipram-sc usadas.
Conccrtanusc graniopíiones c ven-
dem.se 11 20$ c 25$;. Compram-se, á
rna Uruguayana n. 135. (39ga S) S

HVPOTIIECAS 
na cidade c sub.

.urbios, grandes ou pequenas quan-
tias, juro módico; lio capitalista. In-
forma, por favor, o fr. Pimenta, rua
tio Rosário 11. 147, sob. (5-34 J) S

' 
Que eíteva atacado por timS

forto tuberculose e «Ie extremai
gravidade, offcreteje-se ipara lirídi-
car gratuitamente a todos qua
soffrem de enfermidades respira-
torias, assini como tosses, bron-
chilcs, tosse, convulsa, asthnia, tu-
bcrculose, pneumonia, etc, um rc«
médio que o curou convplctamen-'
te. Esla indicaçSo para o bem dul
htiuianidade, é conseqüência dei
ttm voto. Dirigir-Se por carta aej
sr. Eugênio Avellar. Caixa dq
Correio, 1682.

PIANOS 
coniprhm-sfe de qualaucr

autor dc i|a armário, paga-se tem
á rua da Alfândega n. 146, loja.

(5053 J) S

PENSÃO 
— Fornccc-se bein feita,

casa de familia,
tetc 11. 2S7, sobrado.

ã rua do Cat-
(3928 S) 9

li_.IKTU.RAS vendem-se tintas e ma-
A. leriacs de 1* qualidade c mais ba-
rato do que cm qualquer cisa nn.
Riachuclo, 425, próximo á rua Vrei
Caneco'. (5"«7 JJ S

TALISMAN

\LUGA-SK 
o prcdto, de constru-

cção recente, eom ,; quartos,; 2
laias. ....ini... tli-spensa, biiiijiciro.
jardim e quintal; á r-.a Conselheiro

Ctíslro 140. estação do
lialasc uo 151 (44l°at)J

N[;i..:i!ã('S
RiaohuelJ;

AiI,U(tA*Slí um uriuazom
de ;'C*'. tendo i

uma sala o dois quarto
trada por um portão ãq

tre;om
fundos

e com en-
lado. pre.li-,

nt.-...; ...1 rua Dr. Leal 84. Engenha
de Dentro; trata-se na mesma rua 86.

(...;, M) M

VJJvNDK-SE mu grande terreno.
\ prompto para ht cdífietdo. cuu -'-•

metros clc larj-iira nor no dc cotupri-
incuto. ,).*tj.*íimo á duas linlias debou-
des para ,i cidade c da estação de T''dt>-.
ut*. Santos, á rua Zeferiiu; trata se
com o nroprictario á rua Senador
fosé Donifaeio n. 81, armarciu'.

(8,i7 >•') R

i LUOAM-SK por SiSòoo as, boas
X\e..s.is de jar.ü.n na frente- a rua
Tavares lfcrreir.i ns: iu c 20 bem de-
fronte á estação .'... Rocha, eom 2 boas
.«.l.is. ! espaçoso., uiiattos. luz eleetri.
ca abundância d'agtta c gr;'iide .quin
tal. (' .1) M

i LUCA-SK muilo barato o arma-
.."V-.c.u novo da rua D. Anna Nery
it. 460, esquina dc Tavares ,1-erreira.
defrento :'. estação do Rocha. com. ain-
mo saião, nara qualnuer negocio, c
boas aeeoimudaçõcs p..ra família; cba-
ves 110 n. 424. (4.H7 Jl «•

i LUCA-SK or íiSooo uma cttji
_-\l>arn itqiicna íamilia. na a-.-ei.i.j.i
n. tf. dn rua Dr. loré I-elii. nm da
nia-Alice, cslarão do Rocha: informa- "j™''

linha 2. Teleplione .).;«.. Sul. I 
^nde'"q_íiltiíl7 -^ ''!¦-.-- "".''-

3VLO-VEI
¦sol-GRANDES UEDUCÇOF.S nos preços, como sejam: camas pam

lé.iro, 25S a ,t;s; tlii.is Rislori, para casados, .1". e 45-5; lavatortus ..!¦
glezcs. 50?; toilcilei-commod.is, tuoS e 105$; .gtiarilii-veittdos, ,i;> e .|?j;
cuarda-lü^ças, 15$ e 4•;$; guarda-pratcí, superiores, 1 iu$ c \.•"-£; guarda-
it--.-...!..-. tle desanirar. 

"100$ 
c lipf.;mesas clastieas, 51$ c ;;S; innhilia.s

e-tofaila's H"S. 140" c if.'$; (lit-.s Snl-America, 100$ c no?; cdeir.s
nãn sal.i ou qe.trio, 75$ e 8'..: cadeiras dc balanço, 35S e 4o$; dor-ni-
torios, 420$ e 450.; diversos modelos, .1 escolher; «ala de jantar, 38-.$ e
iooS- colebões de crina, :.'? e --s:-. capim, ,-S .1 ie., c tudo noto e ,!e"idade, 

ao — 1.EÀO DOS MARES.
PEÇAM CATALOGO

nu Gloria por
coutos mu prtsillò (jiic

pn-cisii íilgunins obi-ns; tra-
tit-sii nu ruu du Asscmblúà
11. 117, 1" iiiHlar, eom o sr.
Moi-ties. (.1 516T)X

\7"KNDI!M-S1Í, barato, lotes de ma-
> -.'iii-ficf.s terrenos, á ru.'. Magdalé-

:tn. junto an 31). lista rua fica na rua
|osé Itonifacio, a =; minutos do trem,
na l-i. de Ttxios os Santos; tratar,
eom tj sr. Carmo, rua Kosano 00. so*
i.rad..; n ás 5. (it-.-.s N) M

TrKNDE-SK. p.-r =1200$. bom prc-
V dio. á rua L:onFCcn. cj:u 2 quar-

tos, 2 salas, cozinha, etc., ,1 ; minutos
dn praça da llandeira: (ri-:.r. com. o
sr. Carmo, rua Rosário '.o. sobra-
do. .. ás 5. (sfcm N) M

ao lado <!'

cm negócios;
libertar-.-e dc inale*

liem 011 ter o amor
Verdadeiros imniis riattl-

Ikira obter emprego; sor
teria e jogos; curar-se;

ficios; ííormonisar o casal ou sócios; ci
,1.. niiem --c deseia; descobrir segredos. .- _-
r-les T. Cciliio. 

'eònforme veriiieareis pela attracção. numa busso-

Ia e pelii reducção a pó, o que nao
nuc o aço <l-'C imita pedra, nao «¦

para niidar ao pescoço
não necessita de, iiistrneejoc-. ,,.•,-,¦••.¦.-„.,-„..•;-;-¦,-_„. -,;,-_. 

,-, t CA_.A

/ 10XSU-- .
V-.Mo.ic l.òuisc, .só acceita gratifica-
ção depois da .pessoa cònscsflifr- »

que deseja Mattoso, 33* (5-155 J) p

/COSTUREIRA— Fa" vêãTidos. por
V.( iignrin.is, a 10$ c a 15S; a rua
Barão dc S. Felix n. 31. 15137 SJ J

ntecc ãs iiiiiiitçües, por-
pulverisa pela csmhgação. h,

icnVíncomiiiodo, por dentro da roupa; _c
de' instrucções, porque já recebeu ioda preparação

-««nuca. aíinl .lc beneficiar á pessoa que
S?X E rua do Rosário .47..C Wta? ^^"''km 

vv 7c \°Y7 1 IL
íilrí inra nue cllc vos forneça uni lAI.ISMAN de IJ./. mi.

\WÍf, ou tle' maior preço, pois .pie os ha cm, e.,ría..ma,s pezn-

da' 2. 3, 4 o" 5 vezes, (otií.ae,
fliic -obre o Invisível ercador

•'. Pedidos de iO.a. elevem v..  .
Coisa .73+ - L-apital Fe.ler.il. •*•' '•'¦•

¦*_r].xni:-sE
V si novo; :

sereis feliz I O Talisman In-

vir com vale postal, a MILTON ,v C\

COSTUREIRA — Trabalha por íi.
\J gurino, por preço bar.-ittss-.rrio.
.-Vtendo a domicilio; rua Ilelia tle b.
l.uiz 11. 12 — Andarahy. ____________

(CINEMA 
— Fnulciiils eom assen-

J tu e costas de palhinha, e dois
ventiladores dc pá, para tceto, ven-
.letu.-e á rua Assis Carneiro 11. iS—¦
Piedade; (53/oS) R

caixa do Correio
Rio do Jiinciio —

Kiivinndo o iiotiio, rosidoncia o o sello paru, resposta.—
0ÜJ1A KAIMDV 11 OAKAMII).*, — GRATIS.

^potência í;;vrr\i

HyrPc
andar,

yPÕTKF.CAS sob predios, a ju-
ás 6. (5.187 S) M

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as

(-.arraias de caiuãba, remédio ve.
gt-lal, vindo do senão do Ceará. Kn-
contra-se lia rua de Santo Christo
n. 99. (50*7 S) K

131t.F;CTiSA-SE 
alugar para um ra

. .ii.iz, 11 in qiwirto com janella, tias
Ini mediações da egreja .Santo Afíon-
so, 110 Andarr/líy, ' rcSs-pos^i uiígento
para Abelardo l-reirc, rua Marechal
Hermes n. 8, Botafogo. C5?i'S H),

I 
OUÇAS c trens dc cozinha ven-

Jtlcm-sc mais baralo do que cm
qualquer easa rua do Riachúelo, 425.
próximo á ma Frei Caneca.

(508S J) s
t

um piano K.tter, q-.ia-
i-ju Ibilitrunà, 45-

(54S.1 O) S

p-ime.ira qtiaiiü

casa n.A LUCA-SE á nova
ÍXrtia Dr. Dias da Cruz (Meyer)

Çao na e.i

s:,'.;ts 3 quartos, copa, uanhei-
chuveiro e immersão cozinha,
fora. n.ira ereados. gaz. luz
1, 2 fogões, a gaz e lenha.

(4416 I) M

' C.LUGA.SE una easa na'A 
familia ..d-:, tratamento R

Francisco Navicr n.
rieiol.

ci7 (Villa Mau-" 
(464a J) M

rl Tl'('. \.SK grande cas.-., a!i«-.:et
Aluráto, tres quartos, duas. salas.
..!.,:,.'.-¦ terreno; ua rua Adalg za 10
Piedade. (S'67 

'') M

preuia
. ]$-. cm
as, 1 quar-
S026 M) R

: 4 LUCA-SE por 125$,
j'\-..). da ma Honorio
Tü-ías os Santos, com 3
tos. etc.

da rua Masalhã.
trata-se lio u li

Couto. proM.no. e-
da rua Sachet. sob.

(3313 M) J

daA .I.UOA-SE. moliilnehi, a cisa
A*e:-:..trai'..i do i'aiii-nb.1 393. faearc-
pãguã; informações pelo tele-nhone
1762,, CitUial. (tõ-4 -Ml .'

A I.UGA-SE boa
£\ riD liarão -io

rasmfta n«
Amazonas.

Í5009

¦ 1.53,

M) J

T£JTKNDKM SE hoic, .-o. em praça ela
^ oa nn tor ia cível, no l-.ngenho de

Dentro, ás 12 horas, por 4 _contosi

-s,7i:ndi-:si; um síiío,
V estraila. saudável, vis1

minutos da estação, casa c
2 aunrtos, coziiilia, Tiòniar.
mais terreno e bemfcitoria
ra creação; precò sisòoS;
riu Costa Pereira 11. 4'"

so. n .}

capínzal ç
: bom pa*
trata-se á
llauge'

(3555 N)
¦°_rENDI-:-SK.

Imdo predio. á rua Luciuja Barbosa | > Cliuv.
31; por 4 *íooS oreilio e um j*i'ande
erretio nos fundos, á rua Citrgel do
Amaral es. Engenho Novo. (_; o - 7 N j f

e-m
um terreno
Madureira.

\t-|.;m)1-;.m.si-.
> boas casas.

rna Clarimundo
ji5, K, da Pii

do r
juntas
de "'

Jade.
Mello

separadas :
!-..-. 21.1 e
(se'o(. N)J

medindo io metro? de frente v
de fundo;: para tratar c mai
u.ações, com o sr. Pauluv
Marechal Rancei '40

Esfratla
(,;j66 N) R

^7"E^'DE-SE 
uma c.-.f.i. temi

quarto c cosinha. cm ií:
tendo ¦ sala.

nn sta ções
mensaes, nerto de Madureira,

b.gar de "Vaz Lobo"; trata se na
rua de S. Toãn ti .10. perto tio listra-
da Marechal Rangel. (s.-ís N) I

TJTRSDE-SE, por 17:0005. o r.redio
> c:-,i centro de terreno, arborizado,

| eom 2 salas. 4 quartos, despensa,
banheiro, varanda c ouarto fora; a
rua Alegre n. 7. Aldeia Cammstn:
tr.iuse no niesirio. (;í;: N)R

i""I 1 UOA-SE uma easa na Villh
_fli;-.--.t. s 2 ouartos. 1 s:i!a, aluguel
tiSoen; nta D. Maria n. i.i: na
Í-icdadc. (W) R). M

1*  „_. ,_.._.

Goriorriiéa
A!^I.UCA-SE a 'aso da rua D. An-

Nery n. 406, .-.-.'.1 n. S. com 2
ós. i «alas. quintal e lus elcçtn-

ca. poe 75Í000 mensaes; trala-se n.i
0:es.l» tUi », 404.' - 'l0^ " 

"*

20 ANNOS DK TíllU.Ml'110... ÍIILIIARl-.S DR CUIAS
Injecçúorulinéira. Cura infnllivel ein C dias. 1 só vidro eufii

tolas os pliarmacia* do tiraüü. .!.'£_)•
O,~u. Vidn» iast»-

Urogatla Jfacheco, Andradas

TTENDEM-SK magníficos lotes dc
terrenos, situados á rui Bab.a.

na parle mais elevada, com vista i.ara
todos os lados di ciila'!'.'; bondes dc
S. Januário e n-.-.ires; trata-se no
lt. 00 ou á rtia do Rosário nj. Car-
torio. com G. Estradas, d.n 2 ás 4
da tarde. (¦I7Í'''> N) R

TTENDE-SE um r.nguifico chalet
novo, com 2 salas e ^ quartos,

cozinha, banheiro e W. ('.. ein rcnlro
tle terreno, p.r 5 contos...podendo ser
metade cm nrestações: á rua Dr.
Cuithcrm: Frota 1.18. Bomsiieccsso ;
pode ser visto de manhã .- dc tarde.
fo.r />« .d» ..«)___». ,_i«tói;.

I BONBQNS DE i

1 CHOCOUTE 1

M Rua 7 Setembro 1-11 p

rT*Rí\SrASSA-SE cm rua central
X primeira ordem, e cm condi*,
muito vantajosas, uma cxcclleiitc

d1

pONSULTAS gratis
V' jison. Recoiiciliaçt)
responsos,

Mme. Tlieiin-
i cm íí dias.

casanientõ3 difficcis. pa**
lar, etc. Acceita trabalhos para

os Estados. Pagamentos no fim. To-
da a reserva *; scrieadade. r.t A rua
Mauritv, Mangue. Ao lado da antiga
Comp." do Gaz. <5iJ-- S) S

MME. 
Ciar:

pedicura,
Ciara Couderc Mo ni cura.

diplomada;
rua S. Clciiiculc n. ios- Tel; i.'7'.,
Sul. V«c a domicilio. (3.193 S) II

*I_>KI*/t.'ISA-SE 
de saber a residen-

i. ein dc Guilherme I-opes. Resposta
para Mendes a Guilherme Kcis.

(56Í;! J) D

MACHINAS 
i-ira

palba. ventlc.se
ruu Uruguayana n.

(1ASA 
ou sobrado, precisa-se, ate

Ji.-tiÇooo iuensaes, próximo ao cen-
In. dá-se fkidnf, oírertas a Mario
Cavaradossi. Kua Santo Antônio. 16.
Petit Uleti .Mensageiro. (3228 J) E

fazer chapéos de
uniu lançada, á

144. (4434 S) s
l_

MOTORES 
celcctricos para café c

motores de i|--, 1'-', 1, 2, 4 12
K. 1'. Madiinas par.i cortar i*ipcl
Serra circular e niadliinismo diversos
ieiidc-sc. Praça Republica, 195.

(4610 J) O

jo, esquina tle rua, própria. para riARTAS de fiança para casas mais
qualquer negocio; infornia.se .1 >.«" V^baratò que noutras ii.trte-, escri-
da Assembléa 11. 22. (4222 l i.l j j.torj0 nlais antigo R. Ourivei nu-
_=»::^„'. J-. ..-. !— .r| mero 1-15, 1" andar. (5027 Mj
rpH.VSPA.SS.VSI-:
Xvre e deâçnibaraçajb
negocio, o motivo é
doente c ter que sc
Hcmfica, 433, estiuína da
Cláudio.

botcipiün
, fazendo bòiti
o dono estar
retirar, á rua

rua Viuva
(3"3 .0

TRASPASSA-SE 
um deposito de

aves c ovo?; na rua .Senador Eu*
zebio ii. 00; oj adniilte-sc um sócio.

(.ts.-o jj p

AHOS E PERDIDOS

ÍiARTOM.HNTK 
habilitada, cotihe.

.-Vida e muito procurada pelo acer*
to de >suas propheciasj única que faz
trabalhos garantidos para realizar nc-
líocins comiuereiacs c reconciliações;
na rua dc S. Pedro u. 331,

(3680 .11 S

_"»ARAMA..\'i;ilAO . Vcndcse um
V/adaptaudo-fce a viveiro: ma Had-
doek Lobo 11. 157, armazem.• (54S3 J) s

MEYERfeccionn vestidos por
ModlMn particular con

qualquer
figurino. 1'recos módicos; tiua Wen-
ceslâo 97, esquina da rua Magalhães
Couto. (34-'i S) M

Constipação
Tome

PEITOKAli MAUINHO
Kua 7 ile Setembro, 18(1

PARA 
O CALOR — Lámbarjr,

Cam|mquira e Salntairis^ (luzia
3$, caixa i8$ooo; Caxambu', duziu
6$, caixa 2i$ooo;. tVÍcby, dz. ifi$«
Entrcga*se a domicilio. 

* 
Tcl. Ccn£

2691; rua Rodrigo Silva n. y.

PREDIO 
— A Sociedade Editica-

dora Monte Predial, á rua 13 de
Maio 38, sob., sorteia mais um, a
2.1 de dezembro, entre as pessoas que
queiram as*9ociar*sc á mesma, pelu
mensalidade de 5$. (4138 S)S

UHKUMAT1SM0 - SYPHILIS - IMPURKZAS DO SANGUE
Eczemns, dartliros, íilcerns rlironions c rebeldes, ciiniin.
so eom o antigo e afiiinndo KOB J)K S li MM A, de Àlirc-
do de Carvalho—Millinns do attestados. A.' venda em to-
das as pliurnuiciiis e drogarias do Kio e dos Estados'. De-
liositarios: Alfredo de Carvalho & C—1° do Março 10.

MME 
Ro=n que morou na run

Lavradio, 14.1. mudotl-sç para
doi

IIlJD" hyUNHEI RO—Kmpresta.se .sob
potheeas dc prédios a juros ra*

JOSE' 
CÁIIEN; raa Silva Jardim I lOavels, grandes c pequenas quan-

n. 1. Perdcd-sc a cautela dc 11. tias, juro- e caução de apólices, con-
110.853, desta caia. (4791 Ül R tos da Prefeitura, heranças, inventa-

PERDF.C-S1-191;

aluguei: ie predios mesmo em
cautela n. f-soo, delusofruto 0:1 dotal, compram-se pre-

Ia Caixa Econômica do R. I dios. terrenos, fazendas c sítios; rua
(..?. li O da Asscmbléa 11. 1T7, i° andar, -.ala

~ 
I n. 4. eom o sr. Moraes. (4424S) S

DIVERSOS

rua do Riachúelo li. •sobrado.
(5346 J) s

POR 
mais crespo que sejam os ca-'

bcllos, aüsa-so ii^antaiicamcutc.
por 3.. Rua dc Santa A\:r\.i 11. 12. ,

ÇSÇ.|3 J) £

MATRÍCULAS 
gratuitas elo sexo

•feminino",
do sexpi 1JF.F0R,MÀSno Curso Propctleuti- X\ — Fozcm-s

•o; rua da Qeilanda 11. 20. Apenas
;e paga n jóia. (5*-37 S)M

V Pleyel. -Hiasi novo;
Aiiatiáég.i ___• _______

piano
na r-.ia da

(rb20 O) M

sol-

Pessoas habilitadas
üações. poderão çái

TTNDKM-SIC Ires eam.-.s para
V téirn. P"r PI?'0 <!(' **H?"

i» dc Março -*"¦ •" and. (5616 0)M

7KNL>K-?i£ um deposito de P«o e
V iiiãis miuderas, em esquina

Éuo, com 4 r-wtas. tendo commo-
dos para família, depende ele pouco
caíital e nãdã deve á oraça; casa
antiga 110 logar; informações na rua
Senador Ku______Í?_l; 538. com - -

SÜVJT-Ju ' .154-7. P) li.

A GENTES
aX. c con
com facilidade de :'¦ a S mil réis dia*
rios. Iníormações, á rua dos Andra*
da; r.. S;, i° andar, da-s *i ás io da
manliã. Convém também ús f-ciitioras
e senhoritas. (3891 S) J

DINHEIRO 
a 8";» no anno, sob

hypothecas, conforme local c ga-
i rantia, lemos ordens para emprestar

an* sr*. proprietários. J. G. Dar:;
I rua da Quitando, 6_, leiteria. .

(4820 S) J1

UTUIH DOS
Cura rápida cnm o

PK1TOKAL MAVIXHO
Kua 7 do Setcmliro, 180

mIXHEl.RO r.ifiido
nS. das l

APARTAMENTO—Senhora 
de tra. T\A'-3E dez contos

tamentr. cncrmtra aposento bem Jt-Zcsta importância

ob hypothecas,
a 

'rua 
Uuc-

Ss 18 hora-,
(746 

"M. 
S

DA.=e
r*;~u dc

de re.s
na pro;

mobüado, cm jardim o independentes j.um tonto de rei*- pot cada cem nul
excellente peurtão; preço módico; álréis a quem arranjar um empreso,
rua D.'in Carlos I c. 39. C.-.t:e-e. I Carta nc--.e Jornal para A. 11. ( .
•—--".' ' "- (4S04 SJ Ri  ... '5713 S)

MME. 
DUARTE

em seu aleliçr clies
•jí vestidos de liniiõ desdí

Confecciona
chies c moder-

,0$; vol-
le, desde 40$; íiló, desde 70$; seda
e tafetá, tlc-dc 90$. Acceita chama-
dn-t Icvaudo Ghiostras dc todos ar*
tigos. os mais finos qv.e desejar; rua
da Carioca 11, 8, 2» a:.d.ir. (3141 Si S

ftfMfi. ANNA cpiHlhún ain-
¦WAda nu ruu S. José -í(>.

 _(J_5G07).r.

de vestidos c chapéqa
pelos ultinios iiguri-

nos, Janto para a capital tomo paru
os Estados. Máxima perfeição e poiu'
tmilidaile. Atelier tle Mme. Rcr.ée-J

3, ma Maurity, Mangue. Preçoi
(Si.Tl.SJ5baratissimos.

RHODE 
Islond Red, a gr.-.mle por.,

deira, e Orpinidon ecystnl, ven^
dem-se sublimes rcpròductõrcs. .1 run-
Minas, 91. Sampaio. Ovos das mes.-.
mas lut.as a io$ooo a duzia,

<55«i R) Vi
' - ' ' —¦ ¦¦ ' j .—m(

SEGREDO 
DAS BELLAS, ama*,

cia a pelle, adiicre o pó de a--,
roz, cura espinhas, manchas, e.ir.i.ifi
c pannos, evita as ruga-; rua Frei
Caneca n. 239. (5405 S) i.

Ç_FNHORA so; precisa de cread;
LJpara to.do o serviço; c que cozinhei
de forno e fofrão; dorme ra rasa da'
patroa; rua Larga. i8~, «obrado.v -. 1- -l  tifiji.uM

-_7Ji;. ,í!t^to*i*-A*J!*-^*f»»*» .'¦L^xs*'' ¦-04:.>.. ____*---¦-*_, -5---*.'->-•.. r--T**>.-. . t '^Zmt^J.lt^:. ';. "'jr^>^n .íV«'-'-'*V'*M .'r 
**^>SS- ^M^^
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CORREIO DA MANHÃ — Quaifa-fdríi, 29 de Novembro dc 1910
u (s s.i.)

CALLISTA
-Mguel Braga, especialista cm

extracção dc callos e unhas encra-
vadns, sem dôr, etc., r. Ouvidor,
163, sob. T, N. 1305. A09 domin-
gos attende chamados a domici-
lio. Tcleph. Norte 2650.

s:-NSENHORA dc meia edade, brasÜèi-
ofícrece-se .para governante cin

•casa dc pouca íainilia ou homem só
Cala bem o francez e sabe musica,
canto c pinno podendo ensinar cre-
ancas. Não se importa de ir para
íóra ou acompanhar doentes. Dão-se
x4fc*.èncla<s. darias a esla .cdac-ftio
com as inicíaes M. C. V.

(3588 J) s

SAI.A 
CONTORTAVEI* p.riTliésTcanso, aluga-se cm casa discreta,

logar -socejado
Li na o.

e central; escrever
(55".l S)

SALASptorio
Alugam-se 2, para èãeri-*ios por 70?, no i() andar <!a

r.ua Buenos Aires n. 118, em frente
á praça Gonçalves Dias; trata-se na
loja. (S)

TENDINHA 
— Trnspassa.se ou ad-

mittesc um sócio; para informa.
-ÇÕos, rua S. José n. 50, typogra-
Jiliia. (5__° I') J
fllEKNOS para homem, a presta-
X ções, entrega-se na i-\ na rua da
Assembléa 79, sob. Teiephone Cen-
trai, _3»H. (;-<"'¦ S) M

T\KXTISTA — Todos o-, trabalhos,
U ii«, consultório dn Dr. SilvinoMattos, «ão feitos pelo systema daAmerica do Norte c com o cupre-
Bq «le materiais, dc ."' qualidade,1're.os razoáveis, pagamentos cm
prestações e garantia absoluta cm
qualquer obra entregue; rua Uru-
guayana, 3, sobrado. (S)

COLORIM,, Tintura ideal
garantida, para

rest.ituir ao cabello a sua cõr, ori-
ginaF preta 011 castanha.--— Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, sinais 2$.
Deposito geral rua 7 de Setera-
bro"n. 12.'. R. KANITZ.

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Aicatrão da

PARTEIRAS
PARTEIRA MADAME

PALMYRA-"•Com longa pratica, trata dc moles-tüis de scnliora-s e suspensão, por um
processo rápido e tjarantido Acceita
parliiricntcs em sua residência, á rua
Ctimerino n. 103. Tel. 4428, Norte.

( J 5784)

PARTEIRA-

PJ-RTtUS

irtirvci-ETJL caixa e em .
rua Senador Euztípíò

Vende-se um com
perfeito estado, ua' io 11. 212,

(5.179 S) J
TTM cx-ycgociántc _._sta praça, dan*
\J do ns melhores informações fie

sua con lueta c fiador, ofíerece-__
para faze.' cobranças dc alugueis de
casas, contas no Thesouro c Preíci-
íura. Caita, nesta redacção, a CA.
V (S "'")

familia toma uma ou Unas
.aiiças para criar tle pessoa1-.

<|_ tratamento, á rua Bittencourt da
Silva n. .19 — Sampaio. (5436 S) .1

TTMA í."U crcai

TTMA sciíhorá acceita roupas para
\J coiicetaf, com perfeição por preços¦ijáratissimos, á rua de Sta. Anna,
.«.;. (s'638 i) S

PfTI.ST-'*-*OS, lindos modelos; ciu
V tafetá, jdesde too$;';_ voiíe, Ijn.ho.

«desde 50$; chap-oa novidades, pó na
'Mciisiin Muguct; rua Sct.i dc Scfc.n-
lir... 10;!. vMilic. Pereira. (5Õ2S S) M

Escriptorio de
dactyiographla

Cópias cm diversos*idiomas c
í.oa redacção em portuguez. Kua
do Rosário .36, 2" andar, SAI.A

DA FRFNTH.
___ _iV- '"¦" ¦ *-'**' "¦ «-i-_l_3a_i___*_-_3MK-IM__>S-_EB33n

I ÚLTIMOS iillP
AÍS

Mme.
Francisca

Rei*,, diplo*
mada pela
F. de II.de Boston, faz apparêcer a menstrua*

ção por processo -cientifico e sem
dor; trabalhos garantidos c preçosao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
... ..o. Tel. n. 3.368, Norte, próximoda avenida Central, Consultas gra*
lis. tS .970)

molcsti^r,
dc mulher o

ANDRADA cura cnrrinicnius honor.'rh.i|.ia„ c suspensões; dc modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos indi-cti-os, fazendo ap.nr.cer 11 iiicomiiio.(lo sem provocar licniorrliagin; lendo
..""WírSfcíí"0"'-- n1""- JOSepiiina(.AIjUNDO. pnrtoira dn Hospitalllin.co dc Barcelona; consultas dia-nas. grátis aos pobres. Acceita clien-les em pensão. Consuliorio e resi-dencias rua do Lavradio n, m, So-'¦"lado. (..824 

S) J
Mme. Maria
JbsepHa. di-

- plomada pelaFaculdade dc Medicina dc M-idrid,trata do todas as doenças das senho*ras c faz apparêcer o incominodo, porprocesso -cientifico c sem dor nem
p ...cnor peric-o para a saude, tra-..alhos garantidos c preços «io nlcan-ce dc tmlos, Avenida (".oines Frciici.- 77, telcplione 11. ,|(..|_., Central, con-sultas grátis. Km frente ao tliealroRepública", (..,., S) M

Veterinário l &t;
do instituto Pasteur, especialista
nas moléstias dos cães. Consultas
e chamados, rua do Hospício, 114-
Tel. 1938, Norte.
Mattos. (S,

Cachorrinhos Sabonete
D i c k,

para lavar cães de luxo. Destrui-
dor da sarha, cárrápatos e pulgas,
vende-se nas ruas llospicio 114,
Gonçalves Dias 38, Ouvidor 63, 7
de Setembro ns. 3 e 151, Cattctc
91, P*. José de Alencar n. 3.

(R 1689

VAREJO DE BALAS
Vende-se um por 1:8ooSooo réis.

Avenida Rio Branco, 153.
(57oS J)

-'ORMULA DE BRITO
Approvados pela Inspectoria de

Hygiene c premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908, Esle maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrlios chronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo*
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, Ia*
r.-nge, dcfluxo astlimalico, etc.
Vidro, i?3oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31; á rua Sete di
Setembro, 8t c 99, e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, teiephone 1.400,
Villa.

Exírado Páo Campeche

'ff^'Vj;'TV-_CTi**:«''-*»!* "¦¦..'¦¦„" ¦-*¦¦—¦"¦.,. ' ',"•*¦-- ^'¦^¦^.^'¦wr..'¦'l^¦^w.^^3'l¦^^v^'T'¦T^^":"'.!^1-«^^^'^^¦ .V'"T"r'.' ' ¦¦"" '¦"¦'--.'.' !'..'.'!•*•¦ .•"¦';"-"'1?';'".T-T: ",- ' ¦ T.' ¦¦ ' ,r-'» ; ''•'• \'»'**-'>-¦ ,-~i-..'-*¦-".' .-'•'¦- - ¦-¦ '¦¦- ,-*v: •¦•""•'¦. • :- ¦¦ ¦ ;.';,- '¦'.'•¦--::'; ; - .  •"-*"'¦¦ ¦•
.'.-..., -,-.. -, -: ---...-; ¦ ¦¦¦' v«,. ;. ¦ 

;. :':,"'.v'"; i:i:- ..'•.¦•-, -. - .-'-. ' . .. ¦

Para Tiniuraria
"Veixcle-B© -E-.u.a. «cia U_ct-.s-a._3._T-

na -3-1

BÉila Capital

PHARMACIA

Uliilr*. JIni'jnln'1'itn S0I01111I Du-
liiiiuol, parteira, diplomada pela
Real Maternidade de Firenze (Ita-lia). Acceita chamados á qualquer'ora. Tel. 3129, Villa. Rua ».

Vende-se uma, por 8 :ooo$ooo,
sortida, desembaraçada c próxima
ao centro. Tralar á rua" da Assem-
bléa 34, Drogaria. (5702J)

VERÃO EM PETROPOIIS
Fm casa de familia, cede.u-sc

comniodos com pensão :. famílias
de tratamento. Informações á rua
do Rosário 106. H- Marti & C,
no Rio, e na Refinação Pestana,
Avenida .5 dc Novembro 657 e 110
sobrado G37, cm Petropoiis.

(J 5100)

FRIBURGO
HOTEL LEUEXROTII

Com grande parque c oplimas
âcconiiiiodaçõcs .para familia.

Proprietário, Adclstnno Silva.

0AR1EIRISTAS

Miguel -n.y-80, esquina
Rãplincl (Tijuca).

da rua S.
33S J

SENHORASPartos, Mo
lestlas das

Tràto-w-utò
dos abortos í
sitas i conse*

(|uencjas, dos
corrimentos.

das eólicas utPTO-ovnriíinas c das regras
irregulares .c urolòhstridas. A-seiiibléa,-¦*( tias 12 ns .8, Serviço do dr. Pedro
Magalhães, Telep, root), Ccnt. (U5493

Na rua da Alegria, .|...í.
ilua trabalho para hábeis c
carteirisfers. l'ag'a-sc bem.

fabrica,
ligeiras
(52.19 J

GIGARRE9R0
¦Par;, irnin fabrica, precisa-se de

um perfeito cigarreiro, que tral.iilhc
í: conheça a macliVo "í-ons-abli'-.
Para trat*, na rim d«;i Alfândega,
n, 46. (52G0 J

PENSÃO TORINO
Alugam-se bons e confortáveis

quartos a. rapazes do commercio,
cavalheiros c casaes sem filhos, a
5$ooo, 6$ooo e 7$.ioo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros',
agua quente t- fria, .elecricidadc,
tcluphnne e lodo o conforto, rua

LY6I

Í.UGA-ST. uni quarto
mar; na rua

.1, sob.

com janclla
do Ouvidor

(57.6 lv)

A_,U('.A-SI. 
uma

frente, c bons quarlos,

AL0GA-S13 
a

sala de frent
.ia rua d,

Professores e professoras
espaço-a sala de

muito fres* j¦ros, .11 cisa de familia, lendo totlas [
as commodidades, teiephone, rua j
D., .Luiza 3(1 (C.loria). ______________ |

cavalheiros, uma hoa
pintada dc novo;

Quitanda 5>, 2" andar.
(3704 -K) J

A l.I.K.MAO,
_i"_Lihn 111$ »
se, das 11 ás
rioea; iS.

Iiiglez. l-"riiiticez
15-5» nictifiaes;
horas. Beco

c la-l
Ir.-ita-

Ca-

Sede lodo em tc;lo não puder
dilrigir-tc a ipa-lavriil, peço-te, se
ipudcrcs, vem hoje á cidade, Eslrjtt
no ilogàr o»nde te vi 'pela primei-
ra vez, da 1 >|-' para ti. 2.

V-eniJo-te r.'nto aüCivio ás pro-
i fundas saudades que .por ti sin-

(4..8õTJ),:S: -"i abrílvo-te,

_a,UCA_SE a cavalheiro!.xVdórmftorios.j pintados de
dois hpns
novo; na

rua da Quitanda 51, a" andar.
(5703 K) J

Al.l.i.A.M-Sl. 
sala e oirarto dc fren-

tc, com mobilia e pensão, a fami*
flia de tratamento, perto dos banhos
vlc mar; na rua Buarque de Macedo
11. 6.. (518(1 CS) J

ALUCA-SE ua rua (lc ?. Pfdrn
_T_L... S.|, próximo á Avenida, linda
sala independente, prestando-.se para«escrijitòriu f".i dormitório, (.-.roo T1,) .1

A LUGA-Sl. lim quarto iudependeiilc.
.1 Vi
írcute, ¦ decentemente
casal. - íá-se pensão,
ra tio Senado, 7.

-

WSCRI.PTURAÇAO incrcárilll ..cioA- mesmo niclliodo do professor'lavares da Cosia, o professor Ma-rio Pires, da Escola Municipal dcAperfeiçoámentol lecciona á rua Dr.Maia Lacerda ri. 65. Estacio de Sá.Aulas diurnas e noclurnas. Preçosmódicos. (51.-. S) T

Vinícius;
CM 5621

XiY-„__;CUEZi
FRANCEZ E PORTU*

, pelos professores; Rodítcr
Ili.-n-i; preço módico; rua da Al.mndegá .«..., sobrado. (2-1 S) T

e
mobilado, para
querendo; ladei-

(57.7 E)

AVIGULTUBA
i^A.VAKIOS frnnc
V chegados pelo '¦cezes, íiiiissnnos,

Liiícr", vendem-
du Setembro ri. ,i.

(3104 S) s

INGLEZ

FUZEUDA Oü SITIO
Homem preparado, com fami-

lia, possuidor dc modesta casa
nos subúrbios, .procura vida em
(fazenda 01. sitio, como nll.uini.s-
tratlor o-u como se negociar, alé
(ilienando sua pro-.rJcdade. -Res-
posta para este jornal, a Remo.

(M 51-..I

n1e7.es.
Vae a

Largo dc
domicilio,

nraticp, M r .
1'ctcf : garante
ensinar cm scís

S. Francisco n. ,ifí.
por prc.o_ niodícoa.

(..1.82 S) M

SITIO

QKNIIOHIXHA li.-il.ililaila. ensina1.1 a meninas e senhoras, cm qual-quer edade, portuguez, francez, mi-
thmctica, i:eni;rapliia. callirr., etc. Sóvae .a domicilio; rua Iladilocl: Lobo"• 417- (5,',9.iS) I!

Wii-.Ie-.. um na Estrada Real
de KriKa Cruz, entre Bangu' c
Sántissímo, coiii 127x300 metros,
boa casa com 8 compartilhemos
varanda e grande pomar. Traia-
se na rua da Alfândega, 91, loja.

(-1 5175

IÍROl-1-.SSOItES 
_

ruda e Frnnci-sco

0V^,;
tou
jú;

frescos 7$ooo a dúzia', dc
galliuhas puro sangue' Orping-'
prcla-s, brancas, ¦ plyvnouth. cari- ]fniSiinyaiia 9., loja. (52.-lrt.Sl.M 1

TTIV.VDA DE FESTAS — Itons ca-
V saes e ternos «io Ra'liiihas das liií:-

üliores raças, frangos e. pintos hem
dcficiivolvidos, ovos [rara repròiluc.iíó.
tudo muito em conta, vendc-sc u,i
«Ascurni Üasse Com*. ,*.,*;, ladelrj
lAi-Titna, Águas Kcir.as.
Central. Incumbe-se do
(para o interior qualquer
eives om ovo3, e entrega
nesta capital.

Sçl.asliiio Ar-
. lioüni. diploma-

dos tiela Escola Normal dc São
Paulo, preparam candidatos á niniri-
cuia, nos Oyniuasios c Üscola Nor-
mal para concursos, nas repartições
pullilitías*, etc. Aulas das _? úm ,\noras da tarde, â rua Marechal Fio-
ría na UVcixoto n. .|.u isdh,

(__o J)

OKOFI-l.SSOr.A çistriingclrn—¦' Ensina Vi-iini-cz, Inglez c
Alluiuiio. Prc.os ínodicos c
vae cm ciisn dos iiliiiiinos; nn
rim 13 de Mniii 37, solirndo.

PROFESSORA
Uina senhora, com longa prati-ea <le ensino, o.Pferece-so paraIcccicinar cm casas particulares as

segiííu.es ír.tit-erias: portuguez,francez (theorico c pratico), ari-
1'hmclica, gcograpiii.. e Ira-tiHios
dc aguHin., ele. Quem precisar,
queiifa diri.ir-s. á rua ltaya_ipe,
". -I-'"- IM 5162

Teiephone 5S53. Central
CHÁ MINEIRO

(MARCA ..EGISTRADA)
Xinguem deve deixar de usar o

Chá Mineiro como uni poderoso
eliiuiiui.ior do ácido urico, o cau-
sador do ãrthritisiuo, rheiunatisníq,
eczêmhs, dartliros ç outras' moles-
lias da pelle.' Quem tiver 11 feli-
cidade e constância de usar por
loiinq tempo este Chá eslá livre de
nrterió-sclcrose e urcuiia, que é o
ultimo perioílo das doenças dos
rins. -

O seu uso é unia garantia par.
a boa siiudc c existência longa, fa*
zemlo desapparecer' as dores e fls
infiltrações (inchações) do corpo,
das pernas e do roslo por sua
acção dii.retica, taxativa e «liapho-
tetica; e faz engordar c fortalece:
as pessoas magras e fracas, por ser
lambem um estimulante da nutri-
ção. ls'o verão é n bebida que deve
ser preferida na maior dósc "possi-
vel. como mais saudável e puriii-
cador do sangue; um litro e mais
por dia é um regencrador do san-
gi.e -viciado.

Deposito na FLORA MEDICI-
NAU — Rua de S. Pedro n. 38.

Miiito cuiJiido com a .falsifica-
ção,'Peçam catálogos. (R .1552

Companiiia de Loterias Nacloaaes do Brasil
Esfct acçõesp_biicr_3 sob a fi3caliziaeã- do governo

federal; és 2 U2 e aos sabbados' 
ás 3 horas, á

Rua Viscínáeje lialioraliy H. 45
HOJE ISOJE Amanhã

337-3;?,. 311--10-

16:000$000l5:ooo$oo
ror 13600, eni meio I-ur.."tiSOO, eni intôiros

COFRES
Vendciii-se, usados, i

fabricantes nacionaes e
ros, dc 1,200'$ a i :oooS;
sc c t:r6caiu*si_ _ t.ua F
t\s, 7,
Central

9 e . 1. Telcplione
(-M

¦ diversos |
estriiiiijei* i
coiiíprãm-1
•i Caneca ]..a.- I

45'!

S-J^tljtj-ifto, __. cie Dezembro
A's 3 hora. "da tarde-SOVO Plano — 349—1*

_5 O.O O O 'O O O
l*or ..$500, em quintos

Grande « extraordinária Loteria do Natal
Snlibado 33 cie Dezembro as li horas da tarde

NOVO PLAí-iO :i47 — 1*1-OOOsOOQé^OOO
Por 56.000 (im oG-ogcsimo- a 1()i>rs, -

Esie impoftiintg plano, além do prdmíò maior, distribuo outros
prêmios
fie ÍOOÍOOO», -.0:000*, 10:000$, SiOOÒÜ.

I % ;3:000«, 1:000$ o 480sOOO
Os pedidos, (Í«J btllictcs «lo interior devem ser aciViíipn*

nlüidos ile mnis "70Ó rs. pnra o porte do Correio o ilirigidòs
aos agentes sorit(-s-i:_..\/AltMTIÍ ü O., UVA 1)0 OÜV1II01Í
X. 94, CAIXA -\. 817. Tolcg. 1,1'SVKI,, o na cusii F. GUI-
ai.1KA.13S. BÜA 1)0 ItOSAISIO 71. esquina do beco d.is Can*
eellns — Civil «Io Correio n. [Í.27S.

Pedimos iiue, desdo já, nos faeam seus pedidos pnra a
LOTERIA DO NATAL

..Vr... Em.23 do Dozembro
r*í#|A-lutciros cm quurtos .rr.-..SOO

ijl Inteiros.(im òctngesimosDOjfOOOw Octòfjòsimós TOU réis
__^_^__s_í__._R__a,_r-E_E & p.

Cnicõs Àgàntes das Loterias Failornò., nesta capital. — Caixa d
Correio _ 17 — Ilua (lo Ouvidor, lü

1 CfiR-nif <t• I ISBIíB _liR|t_ri_ -"
I ¦ _rv _?a .-±'(j_.«i.-ÇIJ js

Curvello, .7 de iull.o de 1916.

lllm. Sr. Dr. — Saudações. — Accuso rec-himentò dc vossos est*
. inados favores de 27 de iunho e. 7 «Io correnlc. Para mim, não c novi-

dade.o que dizem os folhetos que V, S. me remetteu, tiorqtiX: sou tun
ífanntiço propogaiidislQ dos seus cinturões, oor exporiencia própria,'.dês*-de. que vi o nirlacre que elle fez cm uma filha miniia, a qual, sendo
àcteomtnéüidn du hys-êrioíro, tomou vários rciucdiós applicãíios i>*-r hnbeia
médicos, tendo chcffado ao extremo de fraqueza de não poder lcvátúár da
cimo 11111 peso de 1-ilo, e quanto mais remédios tomava oeor ficava.
Km vista disso, deixei essa medicina que lhe abreviara a morte, c resolvi
«experimentar o «seu cinturão eleetricô.

Não perdi tétano: mandei, vir o -inturão. Todos os dias. íVs sclt
horas, pouco mais ou menos, vinham os ataques, onda vez mais ..nives.
acompanhados de íortes dores de cabeça. Os riçcessos diários, príncí-
píavaiti por. uma profunda tristeza, a que suivediam os ntauues. CIic.
gan-dp: o cinturão e approximando*se ei tristeza, preparei-o. segundo aâ
.irewriincõcs c, lnço qne àpparcccrain os s\-mptomas. appliquei*o; não
apparcceu o ataque e dormiu bem. Ao amanhecer o dia, cila se levantou¦exclamando:

— Graças a Deus, «ratou cã; 14 ae foram os ataques, li sc foi ¦
dor <le cabeçaI .

_ V. S. não poder- avaliar o prazer que houve em toda •¦familia 1 Aporá, passam se mezes, o anno inteiro, sem soffrer o ata-
que, e só o soffre quando tem ora mie raiva ou profunda paixão, co*
mo quando morre um membro da familia, -**. em taes casos, apenas ore*
varado o cinturão e annlicado; ce.lc inconiinente Por issu. estou certissi-

„_,_ _____ ... 1"° "'.o n ...commodo nervoso; nue não ceder melo cinturão, só cederá
imi- iS!-r-"i_t t.K- lne ." ,c,nl"!l0 Prodtiaiti effclto, dei-lhe paris c V. S. .itblieoit a minha cana. c. «... vir*
ri-!«_*t?S? ' ,0"10 sld-° cí.nsulta«lo se essa carta c verdadeira ou sc eu a iRiioro, ao que lenhore_po.i«ti«o. com prazer, n oue «cima disse. Minha filha usou o st-u cinturão, como V. S. deve estar lembra-
dic.-il e' 

'* anm>8, far isso 15° se tr;"a de uma n-.clhara |ias_a„_ira, mas sim dè una cura ra-

,1_. .'jp''^*,,™}', . íélicMadc, .ou com estima, de V. S.', alt. crd. e ol.r, - 7V.,m.i,!_- .Y.ii.íij Meu-
ríií v , '„,"~1- t--ln'e"<1; l'-staao «'« XI|nas línviámoa cralis. Pelo Correio; os livros intitulados "Vieor" .- "Snnd»

i..i i.attircza .. uu en.re-5-1n.os rtcssoalmente, inste escriptorio. a niictn os iiedir.  l)r. iM. T SANDlíN —...ir--" .Ia «.anoca II, 12, J° andar — Riu Le tancirn. _ rn.is.-ltn. ,1.« n ,1, ,„^„l,? í. - ,]., n0jt_ (| -fi,-)Rio de .Janeiro. — Consultas das 9 da manhã ás

Loteria do Estado do Rio
Grande do Sul

AMANHA —•..__ AMAXHÃ

POR 101.000

Distribuo 75 ,. eni prêmios.
sorte:iii(lo-os em globos «le
er.vstnl. — lJ0r_AS NUMIHSA-
DAS — por inteiro.

A' vendii em todn h pnrto

PRÊMIOS SORTEADOS
1 prêmio de .... 40 :oooS
1 prêmio de ... .1:000$
1 prêmio de ... _ :ooo$
6 prêmios . dc 1 :ooo$ 6 :ooo$
9 prêmios de 500S . 4:500$

aoprcinios dc 100$. _:òoo$
5S.prêmios de 50$ . 2:000$

1904 prêmios de .5$ . 4_:ti'oo$

2.000 prêmios no lotai de ioS:ooo?
Bilhetes A vend.i

em toda n parte.

PORANGM
As

SYPHILIS
iCsseneiii «lepuraliva concen-

tr.ula «lc enrobà miiida
[Formula de Brito)

Approvada e premiada com me-
dalha de ouro. Cura; en.pir.c3,
boul.as, sarnas, doen.as do nariz
c dos ouvidos, borbulhas, comi-

e.hões dartliros, .palmos cczeiiia.,
érysipcla, syphilis e rlicunialisnío
antigo e recente. Preço .-$500.

De-.o.jl-los: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 451 Carvalho,
rua i° de Março 10; rua Sete de-
Setembro Si c no e á rua da As- '
sembléa 14- Fabrica: Pliiirnnieis.l
Santos Silva, rua Dr. Aristides
Lobo 229. Tel. 1,400. Villal

Vendè-se uma
Leopoldina, por .
mensal da mesma

PHliliil
ubtnliionos

formações no
Cliristdvnni 11.

da
5yo$; a renda

tle 1 :ooo$. In
Bòillcvard dc São

fi.l. ÍJ.5163)

Oasa íia Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, l.oa casa mobilada para fami-
lia de tratamento-. Informações
na rua M. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

C U k

(.1 r.GGÍl) s

5.'

\ri'NI.i;M-r*l-; á rui. Ilaildqck
V ho, .]ir, canários de raça ír

ccza, c um cão Fox Xcrricr, <
pintas marron. (47-J_t(

rei;
despachar jpedido de'1 domicílio
(.ís.V.s-_t-

ran* |com ;

' % preto, novo
10$ cada uni",

um s..illo Or; instou
o íilliotís de pavão, a

rua Uruguay, sor.,
( V)

na

ff*"

MÉDICOS

Dr. Alvino Aguiar
Especialista eni moléstia de

estômago, rins e. pulmões.
Tratfltiiento das anemias, dc-
pauperanicnto nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Cou-
sultorio: rua Kodrigò Silva,
5; teleph, 2.271. C. Das 2
ás ,. horas. Residencial tra-
vessa do Torres 17. Tcleph.
,|.."-; Central.

:dr I. PEDRO ARAÚJO — Con-
dlorio, rua Sete dc Setembro

' ás .|. (415. S.l l<

aMfiC- V :
ílí.lUu ü
^^  1
~S_3_*_R_E__|

ara o dia;,uos!Í-
o c tratamento
is doeni,';!? do cs-
"naRo, intestinos,

.':.-,.ido, pulmões,
rins, oss.s, etc, pelolíllXATO Dlv SOUZA LO-

Preços módicos. Rua
.'¦'. das _• ás ¦ (menos'íi-irasl. A

DENTISTAS

3
I) UUl! UílHIUl)

Traiu mo nio ]ioln Dr. Noves
d.i Ròeha, com oxito seguro,
dos zumbidos dos ouvidos,
pela massngom vibruloiin,
pelas correntes continuas o
pelas correntes de alta fro-
qiieiicia. Os zumbidos dimi-
nuem logo ua primeira ap-
p li cação o acabam desnppa-
roce ndo completamente.
Coiisullns de primeira cias-
sc da. I lis <í boras da tardo ;
consultas de segunda classe
das 10 ás 12 tia manhã. —
Avenida Kio Branco {)()

(M J33. 
-

darlhros, cinpiii-
gens, cczciuás,
frieiraSi sramis,
brotoejas. etc,
d t- s a p parecem

fácil e complclamenie com o
DX.RMICURA. (Mão é pomada).
\ ehde-se em iodas as drogaria,
do Rio c Nictheroy. Depósito gc-
ral: Pliannacia Acre, rua Acre,
n. 3S. Tel. Norte, 3263. Preço
2?00l>.

400 peças de filo para
liquidar

Filõs superiores: largura roclni 1...00 largura go c|ni por2500. largura i&. c|tn 4.500.Filós finíssimos: largura *oo "ci.n

.iCoo. largura i_-n c|in 4.000. Pa-
ra tcrniinação de negocio. Knviani
se catálogos, lelephone 0:2, sul.
Casa Felipõc. S. Clemente, 40,
Botafogo. H 55*S

P 11 1-1 I) 1 O
Vcndc-se um novo, com dois pa-vimeiilos, cm centro dò terreno,

cm ninadas .primeiras ruas traiu-
versaes ;i Conde de Bnnifiiu. logo
acima do largo da Scguridfi-Feira;
Inforina-se á rua de S. Pedro, uio.

(33,01 J

Alugn-sü ricnniciitc inol.ila-

j dii, -ireeo módico. 11 «usn 37

| «ln rna Sliiclindo «le Assis, un-
tign nm «1» 1'inlieii'o, puoxiinil
ila .ruiu «Io -.iSmçiigo. Pó.lÇ

I ser visitudii io.íos os fll.is
iitels de 2 lioi-us .is fi da tur-
de. Tnitn-se nn niesiii.i «'iisn.

Mr. RDM-IflBlJ
Professor cstrinige.ro,

nos mora na praça da
n. Si, csriuina Senhor
attende a s-.:a numerosa cliclilcla
das o ás 1' da manhã e da 1 bo-
ra ás 6 da larde, dias feriados até

i horas, tratando com a mesma
nttcn.ilb como sempre. Praça da
Republica ?4. sobrudo, esquina
Senhor (los Passos. 3-* J-'

ha 7 r.i
Rcpiiblic

dos Passos

: Neurasthenía e Hystería
Dl?. TTERCUIiÀXO l-IXTtElRO

Ti-ntiiincnlo por processos
i especiiies. Cons. Uriigúiiriimi
' "' 1(>5- lfi »s -7 iioras* 

'

V. K\n. X.\0 QÍ....1. jrOIilLAI.
SUA CASA Kll.M «AS*

TAU DIXIlllIlíO'.*
E' o (|ue pódc conseguir fácil-

mente, por aluguel mensal c inodi-
co. todos os moveis; rua do Ri..-
chuclo n. 7, Casa Progresso.

MCKKIi lí PRATA
do

S.".o

Perolina Esmalte ~,1l,;,"i,il),
que adquire e conserva a belleza dà j
pelle, npprovado< pelo instituto de
lleHe/a de Parti, premiado na !_.*<- j
posição dc Milano. 1'rci.o „$ooo. l_xi- jjam estes preparado-!, ;'i \Vín!a ciri to* I
das as perfumari.is c no depo-íto des- i
te c de oulros preparados, á rua 7 1
«lc Setembro iSG. (580 SI A

Xotas da Caixa c letra--.
sotiro, c«i:i'pr.v.«' c vcntlc-scl Eni.rcRa-sc da compra c vcmla dc lilos da Holsa. Casn Reis. líui
Candelária ...', 1-onc 4132 .Vortc.

(3324

.hotel de in
_ pcrfc-ilas•imlo-se que

lr.111 o fraiic(
Paga.se hein- Tr.it.-i

lo Roso 11. -I, sobrail

Para 11:11
cisa-sc (K-
ras, pre'¦comprei,
glez 

'

rua

ordem pre-
arruma-!.¦-
falem ou

- ou 1:1-

Collocaçãò com orde-
j nado para senhora

j)iiiipil^
¦ara o bem estar

d do Arcai ii. 63.
_____])

Paz irahallios 1das pessoas; á ri

expediente coniinercial
Parisiense" _ (Sociedade
=-e de Sorteio;:), rua da
i" andar,

laldas Vou

on.ttra.ui.. c c.,..
sem dó;-

sem chapas,
Garante iodo

ri.inol.ensteiii
íes .-. ouro, pia. j

i-ilHI

activü
c de"Club

Ri.. Grand
Quilnhdn. i

(1. «io S')

or::o .• i.$850 n giiaAima |.
lMadiiu a Sí.000

•prata; brilhantes e dcnles dc den-''.' í ladur.15 velhas a 500 r.=. caria um.
Av. Central 105. Cisa dc Cambio.

(-S 41.11)

AG COMMERGIO
r.rallco gu.:u-.ia-l'''.'¦•-.¦- rc o.ffcrc-

cc para (iiialqiicr trabalho. i,ncnr-
rega-se de escriptas, 'abrindo no-
vas, continuando c.".t pondo em.dia.
crr.u i.rg.ucl';.. as aliazadas. Mui*
ta n-.o.liciilaJe, Í0C1 o .:g:-lo c
presteza. Piocurrr C, Mello, rua
[lospi-cio, 178, sobrado. i.l 3__ãp

Síistrumaníos _e Engenha-
ria Hauficã e Óptica

A casa Rocha, á rua <la Assem-
bléa 11. sfi, adquiri'.: a officina da
casa II. Pazos, e dispõe de pes-
soai habilitado para concertos, com
precisão. assi'.u «uno lem sorli-
meu to dc instrumentos seientifi-
cos. óculos e pinec-nez. S 3133

Está liquidando Saldos
uc estúo em exposição com os preços

marcados
§-.giatos pre.os

e -.sn-ss-ellos para
Ses-f-oir-as sa 51, _.-¦., «_*$ e loScoo

eram de .«3* e SoÇooo
-' • '•'•„ -' -¦ 'j

. .•• _]21'-.,- . -So^ss e -3€-_a2_e- - ¦
guêns Pretos

ou ai-.r?esGSi.s-s
Hs'.:_;o superior

SaS^os Leaa__ 3_"_"
o_.-_8e sóía 6$, 7_, 8$ è I0|,
era... de 18$ c 20-?.

Sagiatos pretos
Às-sarcÚos i-ara-lioansm

a 3$, 10$, - .2J-, 14$ e IS^ooo
ESra... sie 22$ e 24iI'0_.g

*_!_._as 
Bc-"_.5__*"_.s ds

Peilíca preta asn-arella
nia envernisada, a lo. e B4-$_ico

Era.?- de 2o.S e 24$oo_3
U"ti-3.as ..sviciade-s para

l-(_men8 e Senhoras

109 Ilua 'Marechal Floriano 109
Canto da Avenida Passos I23

pessoas obesas, barrigudas einchadas devem usar o Porangaba,
o nielhor e mais aclivo tônico da
circulação, que activa a nutrição e
as trocas orgânicas, fazendo cliiui-
nar a gordura c desinfiltrar o or-
ganisiuo.

Deposito na Piora -Medicinal,
Rua de S. Pedro n. 3S. Peçam ca-
-..-______  -R 4553

Ui UTIUEU
que durante iS annos soffreu de
bronchitte Sasllimallka, tendo-se
curado na Europa, com a receita
de. tini medico allemão, envia gra-luitntncnte a cópia da receita' a
«luem a pedir por escripto, reniet-
tendo enveloppc com endereço pararesposta. Dirigir caria a A. R. Sil-
veira, rua du Relação, 3 — Rio.

(J 356/)

ACTOS FÚNEBRES
RHEA SYLVIA SAMPAIO

Slííe, irmãos «• mnis pn-
rentes convidam todas
as pessoas do unii/nde a
assistir ii missa «le ÍÍO"
«lia, que será remiria por

«ln sempre lembrada
HIIlóA SYÍ,V1.-V SAMPAIO, mi
matriz de .11l111i.m11, amanhã,
(.iiintn-feirti, ..O do eorrente,
ás 9 limas. (,T 5632)
_---_------_----------i*_3-i>-___i

f
iilinn

RODRIGO VEfiANGiO DA
ROCHA VIANNA

t Francisca Angelina B.
Viaiinn, seus filhos, genros, netos o demais purentes ogrndoeom penlioradissimos ás pos-sons que acompanharam os

restos mortacs do sen idola-
trndo esposo, pae, sogro, nvfi,
etc. I.OD..I..O VIÍXANCIO
DA ROCHA VIAXXA o convi-
dum a assistirem á missa «le
sétimo «lia, que pelo eterno
repouso de tão bonilosu alma
fazem celebrar amanhã, quin*ta-feira, 80 «lo corrente, ás
» .- liorns na egreja de São
Francisco «le Paula; antecl;
pando seus eternos agradeci-
mentos. A familia solicita
dispensa das apresentações de
condolências após a celebração
da missa,

Anna

QUARTO
'Precisa-se uni, mobilado, cm

casa de familia séria, com roupa
do cama, café «lc manhã, até 35$,
para uni moço sério, centro ou
initncdiacCes. Cartas nessa redá-
cção para (.Moço sério). Jl ,.__i

Para Ser Feliz
Obter o que sc deseja, o amor,a [k.z no lar, 11 riqueza, a pu-siç5o merecida; realizar ca«a-mento, desfazer alrazou da vi.da, c ludo, ciníiin, basla fazer uma consulta irr.itiiiln, íredacção do "brasil Esotcri-co — Rita Tiipy a, 1 _ SioHaulo, Não re^ürde sua ftdici-dane", niandc liojc mesmo oseu pedido dc cp.1_.11Ua m-.i'limo. (j .,_,.,,)

GOGGÜLOS
Combate as doenças do cslomn-

I go, do figado e dos intestinos;
Imlo aquelle que usar o Cocculds
nf.q terá ...ais lontciras, dor de
cabeça, prisão de ventre, exciiação
nervosa, gazes, peso no estômago,

I somno depois das refeições c in-
somltias á noite, indisposição para! o -trabalho, medo de morrer, idéas
tristes, esquecimentos, 1
geral, etc, etc.

lí' um poderoso remédio
dyspepsin nervosa ou
tro intestinal,

Deposilo n-i Flora,
Rua de S, Pedro n. jStalogos;

.11,1
avó,
e de
sistir
por

Ferreira Birra
Ernesto Ferreira c fanii

lia Antônio Ferreira c fa
milia c .nais paren-.cs. agira',
deccin penhorados a Iodos
que acompanharam á ulti
morada, sua mãe, sogra c
ANNA FERREIRA BIRRA,
novo os convidam para ns-

á missa, de sétimo dia. que,sua alma, mandam celebrar
no altar-mór da egreja dc S. Fran
cisro de Paula, amanhã, iniiiitá-
feira, 30 do cor-rcnlc, á_ S i|_ tio-
ras; antcciip,.n«lo-ll-,es seu eterno
reconhecimento. t_'..,.3 J

PARACAMBY
Philoniena Machado

de Carvalho
(pODONA)

Julio Petronilho de Car-
valho, Veríssimo Máximo
Machado. Joaquim e Alfre-
do Máximo Machado, agra-
deccin muilo penhorados a

Iodas ás pt-ssoasqiie.iconipaiihar.r.n
á ultima morada os restos mortacs
de sua idolatrada esposa filha e
irmã 1'HIl.OMEXA MACHADO
DE CARVALHO, e de novo os
convidam para assistir á missa de
seiimo (lia que por sua alma man-
dam rezar hoje, quarta foira, 29
do. correiífe, na ca-pclla, d,. Fa-
brica Brasil Industrial, ás «. horas.
Por mais este acto dc caridade,
se confessam eternamente reco-
nheeiilos. R 5o<io

f

raqueza

par,-, a
ttoniu pas-

t
Medicina!.
Peçam ca-

C"R -1554

a 1SS00. .ilalina
(es, prata, domes
que-,- qiiimtiiladc
preços .Ia praça
gi.aynna -,-, loja

Portu;
C.viiin.is
mercial.
o pxámc da
iarto 6g, 2" anda

:e-,: e Arilhniclica para o
A' noile. curso cmn-

Repetições dc latim, para
época. Uua do Ro-

P-ÍHOPOLÍS
:Alu_a-sc ou vende-se um hon.

piano Pleyel: para ver un Curso
\Verueck, á Avenida Bi a banha, c
tratar nlii ou á ri.à tPAssuini.ção
n. Co, Rio. (R5560)

lt

COIlfC-
fura

racçoes
: collocn

com-

!.o

7 da

l'c

11,-i.los.
noite.

;i'.:o j :-,ia UriiEunvaná

den
preço.

qual-
lila pagamen-

8 da manhã
dotiiiitgos sr

Marechal Pio-
-|i (sobrado., \ incnl

fr-í,!!l ...£ ã 44." rjuenci
adícal, injeci.õe!
cohipíctanicntü

r&rv&t&jmw&tfzma I íí D O L O R E S,
d_ .ua preparação. App!, 606 c ot.j
Asscuiblèi 11. st. das u ás 18 lio
ras. Serviço do Ur. PEDRO MAGA
LUÀES, Teiephone 1000, L'.

ODirnen
C 11 1 onicas c

ITA a _-$ooo roensae-"•-•-.;..'> a gra.nito. pi;• ucsilo o primeiro dsa..*.* cliapit. coroas, pivot,;o5 mínimos c trabalhos
na Auxiliadora Medica, na

Aildradns n. ,15. sobrado, cs-rua General Câmara, tele-¦•'<• 315-, (-•".-> S) .1

receaica.
(1 u c reis fi-
car r adical-

curado cm poucos dias?
i Prociirac 'informações com c sr.
Feijó, que gratüitaníenle as offc
rece, não conhecendo caso

60KORRHÉA-III-POTENGM
Por ü-ais amigas c rebeldes que

1 sejam, curam-se cena e rripida-
J iiiente por meio de plantas medi-
j cinaes, itifallivcis c inoffensivaa.
; Milhares dc pesfnas sc 'êiii cura
i do por intermédio destes medica.
I mentos. A' vcndii ti'A Flora Bra*
i sil, lari;o do Rósarío n. /., tele*
-plionc -'..inS'. Xorte, (M ;6-4

GÜANDE PREDIO .a .

•A-liiga-fie. por preço coiniuqi
predio da. rua <\o Lavradio n.
com -granile
brados, prp-pr
coiumodos.: a
mesma rua 11,
do Ouvidor 1

lio n. 'Q'>. I
ii.Qzcn. e dois so-'

para fabri*..-! ei' 1
chaves estão ua

.,7: trata:-.' na rua i
,S, com Torres.

(.1 5(>.ii

para , .iina. | nliuiii negativo
Tra-! Ottoni .C>;.'iíiienío

D' i-TISTA _ Extrai-.iiie.rc ._em dor,
cão ciriirgica, ua¦"• mais modernos
' ma Sete dc Seu-

çoes comple-
qualquer .11

boca, pelo1-
dc ãnesiiie-

nbro 11. 205.
(50..1 S) }

11..

f.VTA — Coroas dc ouro,?ts c chapas de vulcanite,
os no alcanêc de todos po jamericano da rua Seio «Ir I' 11, --5- (SOU S) .1

D1 ÍSTA — Trabalhos peloa americano, por preços

sc:.i certidões,
gloso. 20$, em"d.i 

lei. inventários c j.
ele. co.n Bruno Schei
Visconde do Rio Dran
brado. Todos os (li:.-.
e /criados. Attende-se
dos -t qualquer hora.
n. 4-5-12. Ccuirnli —.
noivos que 1 ratarem
peis n-.';:a casa não
coiiiniodo dc ir á pc
cQiiftindam — 3-.

rua 'Theophilo
3-7.1 J

t r a ta-se
com bre-

v i d a «1 e,
11! C 5 !!! O

s, e reli-
n:i fôrma
lifie.-içf.os.

-(_*-
HV(.I.M) .MAXOI-lli PIO

Cantidia Maria d.i Conceição, de.
soj.i saber onde reside e.te seu Írm.rio.
para tralar dp negócios dc seu tnte-
reíse e pede o seu apparecimento, em
].au_ru' 1 * sidencia do sr. Francisco
_ol:u-.j Ar.lüjo. (.1.115 J)

O Palace-Hotel
O mais importante -*c Caxambú,

dispõe dè superiores quartos. Dia-
ria coii.plcla ;í e !:í para nditlros.

Poma.- de R, L, (Ia Brito
(AXTI-HF.RPEtlCA)

Approí

ís^«_-_i^f__a^_jM^^_______^__-S_._tS__!
SoltiçOo osterili-adn para nnastli.sia local o;

pequena cirurgia c cirurgia"° --^r&fe-áis-
--_í_sr"/V t-* ^'-^t^r^—" i:iTeit0

^^ -9f^,Fi-_][_Í__i---:—"'•¦; immeditito segu-

___£2—: "~ (em cocaína nom :-e 115 derivados .— A'
venda nas casas : llenmmy, Clrio, Moreno, üorlldo ,. C.

etc. Iti-.' de Janeiro—Prcç-. caixa dc üi am p. .'Sfio.
:M"íéíríSÍ;..^SSãMtí''

Mm
!

a .$500, brilhnn-
usados, cm qu.il-

e .-.oi melhores'¦ na rua Uru-
dc ourives.

Süü-São ou Fazendola
Vohde-sc uma grande situação

ou fazenda, no Districto Federai,
eom espaçosa e solida easa de mo-

i radia c dependências, assoalhada c
I forrada, agua magnífica e al.iin.

dn-iile «Io rio, que atravessa a pro-. priedade c de nascente, na zon,
I mais saudável, fértil e pittoresca
| de Jacarépaguá, cerca de 100 metros
: acima do nível do mar. Terra.-
I próprias, par;,- cultivada contendo

pasto cercado, extensos banaiine.,
j grande c variado pomar eom nnü-

l.is fruteirar. nacionaes e estrangei-
ras. e parte cobciia de capoeirâi.
c unia poma de matto virgem,¦ abrangendo na totalidade uma área

i dc 40 l.eclãres mais ou menos. .1
propriedade dista da estação Cen-

. trai 1 .jj hera c possue carro,
i .-111im.es de parcllia e sell.i, vacca
| de leite,'- alguns carneiros
, dispondo dc l.oa estrada

Rem. Trata-se com n pronriei.a.-ii
direcíamctUe, á rua do Oiivitlò.
n. "8. Alfaiataria Torre*, de 1 á;

i

e porco*
d- roda

ÍNEREZOFOLIS PIANO AUTOMÁTICO CAVAILO
ida meda-premiada com

lha dc ..tiro :
ínfallivcl nas euipigcns, dar- I

iliros, espinhas, frieiras. sarnas,
lepra, comicbõcs, cezemas, pannos,
feri-las c iodas as moléstias_ da
pelle. Lata i?5Òo, 'Deposito; Dro.
g-iria Paclieco, rua dos Andradas
11. 45, e Sete dc Setembro St.

¦jjliftrfc;Compra-se um -
fazenda perto de

Offertas del-állvs
correio n. 6j — Uio

pequ.
}J)Oll_

(-.•«¦ixa
(J 5

AViidc-se
] te e gra.ndt

rua Taylor
, gr-c.io de oc-

um de bom fal.rica-n-
modelo; para ver. á

:.. ;--, (Lapa). >,'e-
ãsião. (M 51r-

Vende-se um muito certo para
carro, manso, boa altura, novo e
dá montaria: para informações «;i

CURSOS OE DESENHO

CASA OE PASTO
Vende-se uitlá f.izlt-ndn bom nc-

goeio com optimo .contrato, para
tratar na mc-tr.a, á rua 'ofio \'i-
cente u. ;. estação de M:ulnrcira.

...in 1

ALUGA-SE
Uma boa casa por j.ioíooo, na i

rua Marechal Niètncyér 5. (Bota-1
fogo) ; as chaves eslão nos fundos, '
trata-se á Avenida (.'.-..Irai ... 1051
(Cambio). (R..3-..

.,*!., e cc-

iterial garantido,
(5008 s) .1 Si

riSTA _
pivois e

uer feitio,

Ma

Coroas dc num
dentad iras (ie t.

por preço sem ei
brugitayana, i,

do 
'Dr. 

Si'.-'

m.í

me, a ria
_0, ,U'. so- {

. dòniingos í
a chama-1
Telcplione ;
X. 11. Os :

dc seus pa-
terão o in-
teia; não se

(171- J

OURO
Brilhante, e jora-s antigas, c.*n-

5>rani-se na rua 7 tie í.eíembrp,
i u. Joalhería Diamantina: paga-

se bem. (Jl 5173

(.;
-I

T)f.«N:TlSTA - E-tracçoes d..,,.,-* Ei is, ali?olutamente sen» dúr,
jor meio de aneslhesia local, a i$«Ma extracção. n.i rua Urugunyana.5. «obrado, gabinete do Dr. Silvino

creanças. \Eias uri-
: íin- mtcrosi.opi.cos,
minação par.: exa-

. das doeiiciis: u.e
r.n-s. rcclo, intestinos;

 Trat. rápido da jjo-
nc.rliéa, syphilis, liydroçele. Appl,:
606 ,- om — U. Sete de Setembro
oi. d.ts 1 ás 6—«lad. Lobo 45S, lt—
i-194, Vi!>

J-ocnças internas,
iiarias - Apnai
olcctrtcos, de ilh
incí e tratomen.t'
thra, bexiga;
CítoriiaRo etc

IAVAD0I1 S011HK C11YS-
TAL 13 POKCMI.L.WA

líspecialisía.
Sobre copo?, j;
etc. Rua '" dí

plionc -.Vortc

em

srco Sr
laça?, 1¦.Si

|

hni
cífo-iiteca.iic. lecc 'olianl,
C0RRFÍP0X.DH.KC1A. 0= ciirs.
de DlvSF.ViHO DE MACHINA:
TOPnCVRAPHIClO, de ASCH1T1
CTI'R.-\ c SCIIMMATICO
)li..!_CTRK'!l>M')l-, 'Methrtlos
Chcz soi e Vniversity Stcn.
ndoprados cem grande cxl.o
F-rança, Inglaterra e Ainerica
Xoríe. Prospeclos pelo cc-,
sob"c:-t_r ao cng. F. de i':m!
elialn. :Rua Alfândega, _•:... -
.V. !\ O i:!ritu:<0 pód.c sctflur o cur-
sõ rm {jncJijiU-r localiàcdc do Bre,-
su. a =63;

POI

1-K

Ma-

rua Cmde dc Honifím, ... telc-
phoiie .40. villa Conimetidador
Coelho. r 543-1

AOO^liA
Combate as doenças do utero .

dos ova rios, cura a f •: ? p c r~ ?= "í r> e ?.s
eólicas e regulariza as regras, cv;-
lando a hcniorrhagiá e os corri-
uicntos. K' um remédio indispen-
Favel nas í-iilellcs das senhoras.

José França da Graça
A Sociedade Maria Au-

xiliadora S. Vicente de
Paulo convida 05 confrades,
parentes e amigos do f.illc-
cidò, pae do nosso coníra-

de sr. João França da Graça, pa-
ra assistir á missa que faz ceie-
brar na matriz, do Engenho -\ovo.
hoje. quarta-feira, 2p do corrente,
á.-, 7 llur''";' |,.___——-u..,,_-l_-.is__.

Joaquim de Araripe
Macedo Pimentel

\s famílias Araripe Ma-
cedo c Araripe Ramos, com-
posta de filhos, noras, netos
e sobrinhos dc IOAQUIM
DE ARARIPE 

'MACEDO

PIMENTEL, mandam rezar uma
missa per alma do seu prezado
pae,. sogro, avó e tio, na egreja dc
S. Franeiseo dc Paula, ás . horas,
hoje, «xiiarla.cira, 29 do corrente.

f.38. I

José Gomes Braga
Sua esposa, Mariaiuia Go-

mes Soares, mãe Anna üo-
me:;, irmãs, sogra, sobrí-
11 hos, afilhados, cunhados c
mais parentes rogam ás pes-

soas das suas relações e amizade
que sc dignaram acompanhar os
restos mortacs de seu pranteado
esposo e filho, lio, padriiVho,
cunhado, irmão, JOSÉ' GOMES
BRAGA, convidam as mesmas
para assistir á missa de sétimo
dia, que por sua alma mandam ce-
lebrár, na egreja de S. Joaquim,
hoje., quarla-íeiiru, 2.3 da correu-
te, ás S horas: ,r.or este acto de
gratidão c caridade se confessam
éternanienie pra:
_S_4___E-___-Eã5

COlíilAS E PA.-M.-_S 1)1.
IíTjOUES X.VIXüAMS

Prepara-se qualquer eiac^rninenda
Casa Arte Floral

Raa ih A*»cnil)léa n*, Tclcpli, Cen-
ll.il 1S1*

Malvina Daudt Vas-
quês

João Daudt e faniilia,
João Daudt Filho c familia.
Francisco D.-.adt, viuva Fe-
Iippc dc Oliveira e familia,
viuva José Lyra e. faniilia,

ho Fiúza e familia ' 
(ausen-

les), tenente-coronel Joaquim dc
A. Vasconcèllos e faniilia (ausen-
tes), maior José T.. Kabricio Ju-
uior e familia. capitão Luiz A.
Comes Ferra-; c faniilia, dr, João

Guilherme dos Santos
Fraga

t (>BA_Ir.H0)'Manoel dos S.Trttos l''r.t*
jra e Avelina Valladares
convidam ns pessoas de
sua amizade e os amigos í
collegas do finado C.l'1-

LHERM.E DOS SANTOS ERA-
CA, para, assistir ;i missa de 30"
dia do. seu íallecimemo, amanhã,
quinia-íeira, 30 do corrente, ás <¦
Iiorrts,; na matriz de N. S, da
Conceição do Engenho iX-ovo,

(J 5504
_W____WI_HKa_--8_CJ-li mV
Nerval de Gouvêa

A (ilha (alt-ente), os pa-
.ren.es e afilhados «lo DR.
IWBRVAL DEI OOaVGA,
ii*lpo5*J?li:-jilit.irfos de agrade'
cer a cada uma das pes-

soas qute, cm lão grande numero,
se associaram á sua, dôr, acom*
panlià-d-p -o .enterro do pranteado
morto, assistindo ás missas ceie-
bradas por sua alma c enviando
pczan.es por eartas, cartões c tc-
legianimas, vêm por este meio
i:"i frstar toda a sua gratidão',¦¦ ..'intas provas de amizade t
çann-ho, -com «[ue se senl.ii-aiu
coufortudos' no doloroso transe.

(J 5604

Ottilia Ramirez de
Aguiar

Dr.í

t Joaquim Antônio dí'Aguiar e seus filhos agra-
deccin do fundo da alma a
todos os pa.-enl-es e ami-
gos que se dignaram acmii-

'Panhar os restos níorlncs de sua
sempre lembrada esposa, mãe, ir-
má e lia, até á iiliima morada; e
de novo ns convidam para a
missa «I_ 70 dia, que terá logar
no altar-mór da egreja dc Saiu'
Anna, amanhã, quinta-feira, 30do .corrente, ás «. horas, e poreste acto de religião e caridade
sc confessam «lesde já suu.ma.
mente (.rr.-tns. (,R 5551

íMinistro Enéas Galvão
O «presidente e ministro!

do Supremo Tribunal Fe-
doi-all fazem celebrar a:na-
iil.fi, quinl.vfeira, 30 dc
eorrente, ás 10 .12 horas

no a. lar de N. S. das Dores da
egreja de S. (Francisco de Paula,
uma missa de 7" dia du infausto
passamento do ministro EXEAK
GALVÃO. (| soo.

100 cartões de visita.1
impressos em i minuto
RUA BUENOS AIRES. 4 A. Tel.

Inis passos do Corre-o Cerni

Coronel Januário Pinto
de Freitas-

Os fiiiicciiiiiaiid.s «In
Secretaria «Ia Santa Ca*
sa da Misericórdia ln*
Bem celebrar, liojo,
«liüii-tii-lcini, 559 dn cor-

rente, ás 9 ._ Iioras, na egreju
tln Misericórdia, uma missa
em sti.frngio da nliim do coro.
ncl ,J.\Xl.Ai;iO iPIXTO 1)13
PlUillTAS, pae «lo sr. dr. Ilr:-,.
zilino Pinto do Freitas, dire.
ctor «Li Secretaria, c, convi-
liuiiio os parentes o amigos

(lo l"n:.(I(. pnra assistirem este
acto religioso, cotifessiim-sc

iliisdi; .ii___ngi'iuleri«li>s. (,15-1-15

f

Maria

t

A.iol:

Iffi 0_ illli IÜ11 isl——
|í:i.i__iu uh uuiumuuí.i I7muulü/t g u^vn^¦¦¦„„ v;o,.a MediciBB,

i^O-^-^OK 99

„, Pneu
s grand

1
mr

niito-eninlnliões ('.> qualquer1 "slock" 0111 ..todos os taiii-j
s vaiitfljofio existente nu iner

mure» temos sempre
nlios. O nosso aro é
cado.

Fíiia de S. Pedro ti. -,$. Peçam ca
aloiíOS. I |' .;-;;

CASA
Al -2r.--*í* :::!t.i ctnin toda-s as 'le-"eti

P1CÇAM I-RUÇOS'ANTES DI. C0MPA1? OITROS

Trilho Éoauvüle e
vagonefas

PENSÃO GHIÍ
^WERNER, HÍLPER & G. -^^,i^_^s5

rua José Bonifácio

;.i da .-'
P-*l'I O !'- "¦*•' ¦"" w _' ma° Jos'é 

"Bonifácio 
4'1-A.

-_g-_----i---g---_----g-_N--^

Mtci.as tvira família ae tratamento,
Si; di n\i Visconde de Figuctre*

), tjue printiipia na rua Conde de
omfim, ao lido do Club ila Tiju*
i; a_ cliaves estão ná mesma c tra-
r h rua rio Ooviilor n. 57. tr!_
i>;.:. Xo-.-.e. (I .

. vendem-se: que
nesta redacção a

precisar
. N. O.
(5-.30.J).

Alugãm-sc os dois andares aca-
ll.ad.is de construir, próprios p.ra

uma pensão chie, na rna da Lana
ii. 6, (canto da rua Joaquim íil-
va). Trata-se na rua Maraugna-
|.e. *:S. das 72 ás 15 horas com o
sr. Soares. 5160 M

GABINETE DE PHYS1GA
Compra-se uni, urgente. Escre-

ver ou dirigir-se a F. Fonirs. rua
Visconde dc Xic.h.r.y n. 46, Man-
gucir. ÜJ8_l

OURO

5130)

rnflsIiilAUir.
Compra-se uma r.o Estado do

. Rio, que tenha de apuro nirnsat
Prata, platina, compra-se, assim I 1:000$ para cima. Carta com in-

como cautelas do Monte de Soccor-j formações a Dorvaüno, Avenida
ro, a casa que n.cllior paga. Rua GonríS Freire, 13S, Rio,l.ruguayiin. 154, 3700 J': —- —: (H._.57.'i

Daudt de Oliveira e faniilia (au-
rentes), Felippe d'01iveíra, Clovis
Daiidt Pinheiro, dr. Gastão da Sil-
veira c familia (aitscntes), convi-
dam f*-;.-. parentes fi aniiyos para
assistir á missa de 7" dia, qne
mandam rezar .-.manhã, quinta-
feira, „o do corrente, ás o horas,
110 altar de X. S. das Dores da
egreja de S.io Francisco de Paula,
nor alma de sua querida filha, ir-
uiã, ciinli;Jla e tia.
GC'^_fS5SS3

Commendador
Barbosa

Nuno

ÍC!fé

A viuva, íi.hos e genros
convidam seus amigos para
assistir, araajnhã, quinta-ia, 30 do corrente, á» 9Iioras, uma missa q-.ie man-

dam rezar em cotnmeirioracao «ln
1" annivcrsario dc seu íallécimen-
to. O a::o realiza-., naí egreja
de S, Fiait.Í5f__ d«* Paula.
'•'" 

.(5547 
R

Amélia Esteves
Iicl.niro Julio Viainio e

faniilia, Adolpho j-.isé Pe.
reira «: filho, Maria Tcixei-
ra Vianna c filhos. Anna
Lcpnòr de Souza Comes,

convidam seus amigos e parente;
a assistir á missa de seti.no dia
que por alma de sua lia, cunhada
c. .irmã MARIA AMÉLIA ESTE-
VES, mau.Iam ri zar amanhã, quin-ta-feira, as o il-' iioras. na egreja
(le S. Francisco de Paula, con-
fessando-se eternamente gratos.

(.1 5-5-). .. —____*_____
José Rodrigues

Ferreira
peorgiiia Rodrigues For.

reita, Jeronymo Rbdriguel
Ferreira (ausentei convi-
dam -.eus parentes c ami*
gos para as-si-stir á missa de

,10" dia dc seu inesquacive! pae
JOSÉ' I-.-ODRlWES I-ERKEIRA'
anianhfi, qi»'ntii-feir!., ,10 «lt. cor*
rente, na egreja de S. Francisco
de Paula, ás ro horas, e por cstl
acto dc caridade se confessai."r'^'-  

(5..t_i_______i_*l_!l*«_í3__-i_?a______-_

f

Cuidado com os fnírnjões
Os i.i-oi.i-ii-t.ii-ios da Casn«Ias l-'iizi-i.ilns Pretas, teu»
do sabido nue eoiitiiiiTa ai-.viilo.í.cfio d., credito do
íioiiio do sei csfalieleci-
incuti) por nurt;. de indi-
viiluos susiieitos, avisam
ao nulilico «le 01.e a Cnsa
das 1''iiz(.ik1iis Pretas níiil
teiu agentes de ltitos o niin
inniidii seus empregados a
domjoilió — sem receber

pedido nara tal fim.
Meras exploradoras o tam-
nem suspeitas são nqiiell.is
oue se apresentam como
iinti.as contra-incstriis da
Cnsa dns Paxcndas Pretas.

PKIJÍíO S. 0CKHÍ0Z
«s lur.iÃO

Tel. C. 3171.

SITIO
.Em S. Gonçalo, vende-se umsido com boa .asa, conslrncç-o

moderna, grande terreno plano e
arborizado cmn arvores frutíferas
Informações, rua do Ouvidor :6-,
com o s-. Soares.

moveis a prést-Qõ.'.
Por q;ie v. es-, não visita a

Casa Sion, na r:-a -lo Cattete; 7,
q::e entrega os moveis r.a i« cn-
trada -lc- 20 "." «¦ os ?eus prc',03sãc baratissimos. Caitetc, 7, tele-
phone .1790, Cen!-ai. í .-,4;

M88ILIAX
Vendem-se

unia sala dc
Avenida Mepi d

. is::; dormitório «s
janiar. de peroba, ua

Ei, jo, Lapa.
ís4«rlí

.•..•"*__£• ---%-_ _>«.'¦ 
•.«&__¦.*_*-< __j__r*__ £2.

i_i__2it_ Is^^s^-í/!'a-f--- . *v>.
$taaí_»í -,V,._;-Xlf--^
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tmaa^&Ê^tm^sseSB&^&mamanmmmvaawm'<-___.__.______ rfí__&-a__V^
Cinema- ___

çõi^io^a^i-lanh^^^ i»w

ODEON
|@©)©X<2)(__I
Companhia
togr_tpl-i*r*!_- Brasileira

HOJE 
'-- 

TT_L_Ti:iVEO DIA — HOJE
Um programma distincto e encantador

0 Valle das
Romance de paixiio e de sacrifício

Protagonista: HELENA MAKOWS-K-A.
A linda sereia de olhos verdes, mulher bella e artista so.uutora

grandiosoL® Completa o
w pi o»'iammii, um trabalho tambem

0 SR: PINSON DETECT.VE
I.omance policial de scenas intricadas

^_3S_r_A.3STI3[--L
-Uma hora de arte no

cinema ODEON
ii aims ihteressáütes ~:í «»*tistas tle nomeada

*___^ - HÍÍ_f*. -^^_k •' .^^.sr. * 'f'-\ í^«_r3*_*,_?^^N^_-/_*4'J*''__"' _''^^^K________ •_¦___

' "*_<_F__É"____i st-1' :'*^___H M____*____________P________R_

OÉ
pri

Um b. llissimo romance em
que lu emoção — Scernis
cujos menores detalhes

empolgam —• Urdidura em
que o espectador se abys?

ma, eiitirnice o palpita,
como si tomara a parto no
drama.

~ Protagonistas: *í cel .briaaues da cinematograptala
UAimnnnn Tin UAT17TA -•' croátüraque.re.un-ídótesídp belleza fas-
JuAllULU-J UU -ftA-íüiU cinanto e do verdadeira arte na inter. re-

tação dos momentos crucinantes da vida
A TBT1T»T* IIA n A V o elegante protaRonista da FALENA, ondo triumphou ao
MURL HABAriàdodaLyd-Borelli.

Completando o programma, ãTUnda, a meiga, a insinuante Mlle. Fablen-
no FA.UKt_ül_S apparcce em um film que . um mimo do belleza e de in-
tcrp.ctáçao _ 

ARMAS FEMININAS

Cinema Alegre
Itua Luiz Gama 18

hoje"" hoje
Das 6 horas em' diante

lUi iü
OI3 SEIS NOVOSe Ijip nims

Programma oomple»
tamente novo

Ingresso  1^000
J Íi699

jJJBEliiipl
Largo do Uio Comprido

Estrondoso _iicce*so da
( oiupa «lila

HOJE HO.TE
Quartn-Ieirn, 29 de novembro

2' funeção
Novas estréas!

à Troupe Japoneza
O CAMPEÃO

AMATJJO
Os 2 colossaes-

elephantes
ESTRÉA! ÉSTUÊA! I

Suecesso sem precedente
H! 5718

••••••«••••••••••••••••••••••••I
Amplo ¦£¦ Confortável

AREJADO PATHE':
>^W__J_M PâSH-H -"¦:

TJIj-TIMO dia ___  9-. ^

E' inútil commentar quando se annuncia £
WIL.L.IAIVI FARNUM o

(O m «lor trasico niiiudlul) Om
e nue o film é assignado pela fabrloa Ua nio.Ia, Fox-Pim— O artista qne- w
«Ido, » figura máscula, o syuibolo da forca ao serviço da Bondade em ^• m

ê

•

.._?€_¦ ___-T^ 1

¦'__________^í^e«víC^- - '¦ "_F-'' '*"''¦ ^M_lf_______*____-^•"'- ¦>-¦--

_nll___i__
_____ «____ Bti.

_______ ____¦___________.

>.S ___¦__¦_•' —*__w_i»_______»

O

<=> I (01
53 oi

L.^1 \ |fl©
i n i • qWiLLIAM FARNUM

Macè-iosò drama, escripto especialmente para __rnum, em _un a figura do si
cí.oso impõe, sobrepuja e av.issftla. odos os outros desdo o primeiro ot,ii,u f^ ehBBa''rJa0 appgeu,ni>_grop^eraljjlüsjninelros

Para inicio deste proginmmii, a SoldadiflhOS d<3 ChllITlbOdeliciosa; coiiied a sonumemal 
^g*OT'^ o ^ico j.,"l ci.iematosraptuco X

O RlWHineilSe JOrnai 11. í*f nacional que apresenta os fu- ^
ctos do dia: - A chegada do nosso maior poeta Oluvo Bilac - A festa da Bandeira na —*
1'raia do Bussel - A Moda do Kio, etc

do grande tra-
acto

P athé
l-.fres o

A mla"_o"Í"iJsseí"-ATrôda"do Kio, etc. _______ Z*

- mmmmmmmmmmm^. a\ <«D'LUXO-F»lmS-, ,•_ CI3ST___5 -A-^TE-STIIDAa nata das Fitas
Americanas

- HOJE

x__*- .^*" '

® O ODEON continua a ____mar a sna hegemonia na arte do silencio! ^

-j/«v i-a Continuação da apresentação do um pro-
nUÜt •*" — grainina maravilhoso quo fará epoca —

O QUE 
"NOS 

CONTA UMA ARVORE
Film natural da ü-Luxò em qne se acomp-nUa pari-passu o preparo do tronco tosco ao

niiiis delicado trabalho de marcenaria em alto relevo - Film industrial

A MULHER AUDACIOSA
«V K y E3PIS<»»K>S

A COBRIDA DESESPERADA DE HELENA KMnnne%..
QUANDO SPISÍE AGGORDOU

em mie so patontea o heroísmo inacreditável di bclla actriz aineriGiina Helena Ilolmt«3
nua altingiu o inattii.. ivel no gênero difíicilimo ei audaz 1

Ultima palavra no arrojo indmmto de uma muiher !

COMO OOMPLKMMNTO
í _-• a n t é~1 A rli TT TP M C. Espirituosa o onginnl comodia
< €'A. Ml í \jA. L U Ãl JL fo da iuexeedivcl DT.uxo

QÜI.NTA-EEIRA

Aventureira
Mexicana

D-I.UXO
Uma aventureira perversa que

seduz e conquista os corações
qua delia sc approximam.

Prende-os sem desejar saber
o-s seus compromissos.

Emílm; vercis quão perversa
poderá ser uma mulher.

«<VEK PARA CHER»

CoroNA

i__^_i_____-_PB_________i_

A machina de escrever para uso l_._v.ii

particular. Píc.ò módico li J| V\ 1
Venda cm prestações liII j<rr \\a1 t

i CASA PRATT II j|
OUVIDOK 1-5—lüo de Janeiro yV 1 /

^j^*******^'**'**-f. "\ y

..*_inrrn~'i nipu,i mn mu wn^"

J_Li
-« QXJI_XTT"_-_l--FE.I]E1A. í^
Apresentamos mnis duus celebridades bem diver*

sus num mesmo programma :ir wwmiü
(da Opera de Paris)

Bre vi este Çinfi exhibirá as mais afamadas proilúcçõés. Fornecedores exclusivos P.ollcula U'Luxo-Uua S. Josó 57-rao, (5720
Kw_i_*^ ••«.vA*w'«vbVí«v-'a*-%rwi^t^^t lí * •»' n

-T--33-B0Í

CINEMA IDEAL
: IIOJI- Super-sonsacionnl programma HOJE

| A Mulher Audaciosa
; quarta o quinta serie, sob a denominação respectiva do

Perigosa salvação de Helene
2 emocionantes partes

A titanica luta na estação
2 arrebatadoras o longas partes

Interprete principal a intrépida actriz american'
; LE*.l- HO-M-S.

O SUCCESSO DO JDIA.

THBATfiO RECHEIO Companhia Alexandre (1'Azevedo
'1'òurii'o Cremilda d'01iveiia

HOJE A'S8 3|4 HOJE
Exito oollossal du opereta

4 D|D do Bal Tan arin
m

(m\ :-*_>i--. 

*^^H _¦___*_ ______ .- *^**__pí i :l
Sv: ¦:v.^___l atfli^W _-__~*^'ii«i*?*.... .. '.-SSa":' I

Tradúcção de Luiz 1'aliíieitira c Kcgp Ilarros, versos Jc Bastas Tigre

PROTAGONISTA  CREMILDA -'OLIVEIRA

Brillmnt- dcserap-nl.n do ADÍU7^tónE;. •^•ORONIlA. .^J"j"TO
RODRIGUES, ALEXANDRE D'A__V_DO- ANTÔNIO SERRA,SAL*
LES RIBEIRO, 

^^IÇÍSA MISE:!?N.SCÉNE
Orclicstra sob a 'ilirccç ãó á«. macStro'1'ELIPrE DUARTE

AnianV-ã ds 8 Ul--

A Duniieza flo Bal Tabarin
J 5CS0

n_c_s_ 7^Y>7V^.-i.^_^T*gvY*f_*-rg*yY_.--_:*t*__^^

CINEMA ÍRIS
HOJE

Empresa
J. Oi-uz Juiilòr*

Rua da Carioca n. 49 e 51~%~Tf~TJTÜLlÕXO 
ctlEL -9 # -E-CÕJTB

UM í'HO»KAMiM.\ 1>E SUOOKSSO !
TlTOflTUTUT* T. AtlAD 3 actos — Romance clc paixfío, da «Universal
UloürLlM L MUll l-ilm ,do rara belleza c emoção.

O HOMEM DOS VENENOSlSi^S^S
¦w-. 17 ¦ ii m%jr r»g\ *3 o B.ahtlã remance policial - í partes — Oaumo-1.

tle VJMlJMMMMtU& " ..Mulheres do Oibeças... Cabeç.is do Mulher...
A mais fina comedia parisiense —2 partes —Como extra na mj_.i__-_e •• o fllm cômico -

AüXUHA I- ACTRIZ
Anianh/i — TriünTphos - Am_iníi_í"/

CÀVALGAKSO COM k MORTE ! Novos°iôíi.õ_Spâra ÍíOLLKAUXÓ MAÚIbÍ
Em 3 actos, pólo querl»

cômico.
A menina prodig'io - Drama imponente em 5 pnr tes

____lia, i-i-vll - da fabrica Universal

Biliie Ritchie, POLICIA VELOZ 5?

*TmXZ%»TT\1»»XXllLI.l\lXk"l

®*í

f1

¦;¦

no drama
sentimental:

Dupla
Imagem

em quo a fa-
mosa artista
desempenhou
ilols papeis
bom diversos,

incarnando
lmliviilualiila-
ücs bem dis-

tinetas

Miss PBARL
WHITB

na IV série
das

jlventuraa de

? ?. _.?_*?¦*«?.«_.¦?.?.».* ????_.??????????»???

bfi

"ACurva da Morte"
A mais einocionauto série

Neste episódio veremos Miss Elaine arremessar-se
ao rio do uma altura da mais de 40 metros, e numa cor-
rida do automóveis ganhar o prêmio, fazendo com (pie o
auio riv..l, na «curva da morte», vire aos olhos do espec*
iador...Surprehondente * Incrível * Maravilhoso.

fiffiffi^i_ii-_i_B_fi_F,ffi_fi_fi__i_S_fi_fiyi^^

dos
6 exten*
__ís liar-

Onlra sensacional acção dramalipo policial pof
JUSTINO CLAREL e o "ENCOBERTO"

11 Myslcrios dc New York", Interpretes rrincipaes «lo mystciioso
e ptijante drama de aventuras da mais rcslricla aclualidadc.

| O SEGREDO DO ESCAPULARIO
tes editadas por Patlui Frcrei.

COMO EXTRA XA SIATIXl-E — As ultimas noticias de
acfcualidadc, trazidas pelo "INTERNACIONAL JOURNAL".

Amanliü — A magistral o incilila composição dramática, pela
; grande trágica russa DIANA KAKKNXK

A Eterna Canção
5 ACTOS

Conliniiaçáo das — "Aventuras 'dc Klcinc", 3" episódio sob' o
titulo ''Tí)e_-o*.rn Perdido'' -- j partes. ....IÍ mais ai tura o pomposo drama hunioríslico dá imtnu.al íabnea

l'ox 1'ilm — "O Livro dü receado" — 5 monuinentaes actos.

CINEMA PARIS
SO Praça Tiradentcs r»0 >'

¦——•—

THEATRO REPUBLICA -S! G.

üiEii iiaii
Hoje- ULTIMO DIA -Hoje

Exliibição dc tres magníficos trabalhos inéditos

Companhia lyrica italia-
n«_ Uotoü & Billoro dc qno "
paito a notável Suprano lyi'
Maestro direc4 o coneertador-Ciip. Arturo dc Augclis

ESTRE'A — SABBADO, 2 A __ 8 3|4
A opera cm .) netos «.Ío maestro Verdi

THEATRO CARLOS COMES Emíresa ,tS__/_WB_-i
COMPANHIA DO BDÍEN THEATIÍO DK I/ISl_í»A

ilctd de .episódios ultra

MAGISTRAL PISCA POLICIAI.. EM 7 LONGOS E EMPO--
GANTFS ACTOS. dá LE FILM D"ART lnlcrcssaiit!ssiino~-ciitrç-
cho de aventuras «le um jom.-.lis l;i e ao mesmo iciniio, tenuvcl uiiili-
do iiue i-oii.*c'«-".ie com seu*i irimci faicr piosiicrar o seu jornal,

AMOR e com ss usuai
F.spiriluosa comedia da MORDISK, repleta de Icpisoi;

cômicos.

OCIRCOTYOLLINS
Curioso Iilm ile desenhos aiiimaduSj leproduzindo scenas dc um

C'rC0' 
Ai.ai*liã •- A NOVA ANTIGONA. bello drama em .1 actos,

c A VINGANÇA DA TERRA, soberbo drama em 4 loni/os anos.
(lí. SM»)

O TROVADOR
Elenco artístico

Maestro dirc*it«r e concerta dor, cav.
Arturo De An. «'lis; maestro substl.
tuto. Filippo Alcsio; soprano lyrico,
Ailelina Agostínclll; soprano drama-
tico, Kina Alccssip Af.us.sino; s««pra
uo li.ciro, Virgínia Cacioppo; meio
soprano, (.üna ISosclti; lenores \-'.í-
tore llorRamosehi e Nnrciso Ucl Hy
barytonoSt Fràncesco Federia c Aldo

gM——^1——il 1 iiiiliilil I I li • '• ' '-*r--":
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Ignlj linixos, Michelc Fi
DOMINGO — MATINÉE -

"faitteuils." c balcões, .¦>?; cadeira;
dc*;'e já á ¦vednn no Thftfttro;

dr. _ IUoiic; utíHté-, Kmma l''ant.i/..Í
l.uiz:i Minem ni, Cario Ha*.'jttO.i e
l.nigi Alessnndri; corpo de con:.-; e
orchestra; vestuários e scciiaviòs das
i'i!í.is Zampcrone e Sormniii tie Milão.

Repertório — Bailo ín Maschcrn;
Manon, de Puccin!; Tosca, líoheme,

C a v n 11 a ri a 1 í ustica.ia, I* a -
pliaci, Fcdorn, Kigoletlo, Manon, de•Alasscnct, Harbícre de Scviíluíi Tra-
viata, Mignon, Car meu, Trova tore,-\.i-í Favorita, l.i.cia dc i-nmm-.tn.ni..

i«ni-:gos:
galei ias c entrada-

Frizas c camarote*-. 15$;
lictes

.1)

Segui» (la-feira
• 1 <te (l«_.einl)r o

Espcclucnlo completo
AS 8 li3 1>A IVOIXB

despemdaIíTcompamiia
Grandioso festival

de homenagem á
IMPRENSA

CARIOCA
Os bilhetes encontram-se :'i

I venda desde já na bilheteria do
! theatro.

KOJE ESPKCTACII-- C0MPLI3T0
A A's 8 1|2 da noito HOJE

Grandioso fcsüy.iil em beneficio do corpo de ciíros
A appuratosa rovistado epstumes portuguezes em dois actos

NO PAIZ DO SOL
em que toina porto toda a companhia

Saudades de Portngal ¦'•*»£ ^n,r.Sra.!cm0,
Disparate cômico, em um acto de
Eduardo Garrido, pelo actor Hon-
riqiib Alves, cmn o collaboraçào
de toda a conipanhia.

SILENCIO...
CALADO

Hepresentado exclusivamente pelo
corpo de coros,o nrreíílo du Jniyine
Silva, musica Ue Bernardo Ferrei-
ra, Del*Negio e Alves Coalho.

A Guitarra

AMAN-H ,«v

I DI A. 3NT .A. 3K _A. £ i ^< _§3 j!*J E!
I  a grande aotrts ¦•;.•:; -

fl ^_ „___,.._,__,._,__
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Amanhri-resta arlistica do director d« scena e eiisatádór Jaynio Silva—l*
Pdo apropositb patriótico A ALMA PORTUtiUUZA-r-A revista O AMOU,

I i-3!i_*-^*^-K#í«>5&^^ fifsasra

representaijão

jpp DUAS PALA^RâS AO PUBLICO s
Ao collar de celebridades que a nova administração do CINE PALAIS vem offere-

cendo acerescentamos hoje uma nova e valiosa pérola: DIANA KARRENE.
E'cem factos assim que se convence o publico do empenho de bem servil-o. Pala-

vras, promessas, gabolices, são coisas que não aproveitam e que se dissipam como o fumo,
ante a nullidade dos factos...  

Amanhã
VA\\VV'_V-VUV_VV__V_VUV_V__VVW,a

HE PALAIS
(DOMINANDO SEMPRE)^

NO

anson
FILM EXTRAÍDO DO ROMANCE «STIGMA" DE STTORE DI MARZETTO

Epitome tle uma vida de amor; 1 prólogo e 6 actos

AfàT 
A lf A Hl-t^^TlSE8 6»na arte cinèmátògràplíica, o unico exemplo de nina

Ü/t! A Ia. AüimSâ.1^ Ms actriz que se impez desde o primeiro momento e logo
mereceu ser classificada pela critica como uma grande artista.

Esse galardão veio llie, não tanto das suas graças physicas, nem dos requintes da sua elegância
bizarra, mas sim, acima de tudo, do seu miriSco talento, fonte generosa de que tem jorrado

tantas inestimáveis creações que são glorias da cinematographia contemporânea.
T*_T A *KP A "í?" ___*8.__^-___l__*r__r ® a so-*--erana «snoontrastada cia estlaetica do g-esto .

f.TAT-TA. 
*BP A*P*fl 'B.^vF _*{_ *-. & actriz cujo poder emotivo excede as capacidades dana-

TIV At*? A T?*?_ <¦'*¦ ^-'P ___i__vf S é ° -^-Tiirino vivo, disputado por todos os Gr R AN D ES COUTU-
_L_r__-S_k-->i »_*__ >_¦___-__*«»•»\*"(_j*J mr* rie_F4S para apresentação das siias mais audaciosas creações !

Ã: DIANA KARRENE no CINE PALAIS

Curiosidades a obser-
var_na passagem deste

«film»;
Grande bailado dus «bayádercs» —¦

Bolero vertiginoso, executado pelobailarino Kos.irio Snncliez, do Eldo-
rado de Aladrid. —Combate entre iiina,
divisão de couraçado., e uma ílotilhii
de torpedei.os, tirado do natural. —
Lançamento de um torpedo e deatru-
içãodo alvo. — O Castello de Maupray
que ainda boje é uma das curiosidades
históricas da França, — Um estudo
documentário .obro a catalopsia ál-
gida. — Um («tour de force« do atbleta— Actoi* Mario Anson... quo projectadois homens a distancia pelo simples
eslorço dos seus músculos.

....... .*,. .*.. tfáãg&zs^^ _a_i___B
VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E._THEATROS NA 5.a_ PAGINA
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