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0 direito de dissolução
¦Por oceasião de interessante dis-

cttssão travada, ha dias, na Cantara
dos Deputados-, sobre regimens de go-
vento, presidencial ou parlamentar,
excellcnciais *e desvantagens dc cada
tun delles, «ouviu-se este aparte: — "O

regimen prcsidenoial é muito mais
liberal, porque não «tem ti- ¦dússo-hição

<l:t Câmara." A dissolução é, com

eíleito, no regimen parlamentar, uma

prerogativa indispensável ao chefe do

poder .executivo. É' mola cs*S™icial

uo 'bon. «fuiiccioiianicutio do cegimen,

por facultar á nação soberana -meio

«ífi-o só de exprimir «1 -sua vontade
sobre as questões políticas que se lc-

vaniam, interessando muitas veies os
<k-í.tiii's*s «naaioiiacs, como de «olver

o: conílictos entre a «Câmara popular
c o executivo, c alia -entre as'datas ca-
manas n'o 'systema bi-caiinaral. Unia
Câmara «pôde tornar-se ingovernável,
ou por 'lhe faltar uma maioria -esta-

vel, ou pelo predomínio do interesse
egoistico «de grupos politicos sobre -o

interesse geral do paiz. O rom«cdio é
o appello ao eleitorado, ou o adia-
mento, mas *o adiamento ainda pelo
chefe da nação. A dissolução 'tem

tido adversários, c -sempre, o que é

hSP*-

incompatível com um .regimen de
completai separação «e Sndependenoia
dos poderes. Mas isto mesmo dc-
monstra a superioridade do regimen
parlamentar isobre o presidencial.

Na dissolução está uma das grandes
vantagens do regimen parlamentar, por
permittir ao legislativo acompanhar
as variações da opinião, modificar-se
CGnforme as 'transformações que se
operam 110 .sentimento «nacional, ao
pass. que sem «ella se pôde conservar,
a despeito *de toda*s) aquellás varia-
ções e 'transformações, limniutiavel du-
rante tres annos. A não dissolução
é natural a nm regimen de governo
por tempo cer.to e determinado, por
quatro annos, sempre longos quando
elle não presta, governo que sc não
dá conta das mudanças da opinião, e
cm que esta só tem meio de se mani-
festar isobre a direcção do paiz le
quatro «ri quatro aunos, ou mais, sc
maior é o periodo presidencial, E'
certo que a dissolução é .mais pro-
pria da monarchia, c «tem nella condi-
ções de .melhor funeciannmontò. "O

chefe flerto (presidente), pondera
P.révost Paradol, representa o parti-
•do a que elle deve 'tudo, do qual pre-
cisa ainda depois da istta magistratu-
ra, e do qual as mais das vezes c
menos guia do que instrumento; pois

que se prendem 40 orçamento da re-
ceita. .

Hoje, s. ex. presidirá ao despacho
oollectivo do ministério que se realiza
no palácio do governo, á hora habitual.

Não têm funlitamcnto os boatos que
correm sobre o próximo regresso do
general Luiz Baitbedo, que se acha em
Matto Grosso. ,

Sabemos mesmo ser pensamento do
governo sé retirar a tropa que oecupa
aquelle Estado depois de entrar tudo
ali mos cixros, cessando portanto a po-
liticagcm que tanto perturba a vida eco-
nomica c financeira do niesmo, c tem
invertido a ordem publica.

Teve permissão para vir a esta capi-
fal o general Pantaleão Telles de Quei-
roz, inspector dos corpos de infanteria
da 7" região, no Rio Grande do Sul.

0 MONOPÓLIO
Jllíl

GRAVATAS —
Casa Manchester-

Lindíssimas — Si na
Rua Gonçalves Dias 5.

Em virtude de proposta do coronel
Albuquerque Souza, foram nomeados
auxiliares da commissão encarregada dc
adaptar a fazenda de Gericinó a campo
dc instrucção os primeiros tenentes
Theniistocles Paes de Souza Brasil,
Luiz Silvestre Comes Coelho e o se-
gundo tenente Plinio Paulino de Oli-
veira.

Não sabemos por que o sr. Calogeras
ainda não despachou as representações
tos innumeras viotimras da Caixa do
Montepio dos Servidores do Eslado, que
reclamaram a s. ex. contra essa extor-
¦siva machina de usura.

Por suecessivas denuncias da impren-
não são os homens mais eminentes ] sa, com uma copia enorme de imliscuti-

pírfeitamèntc -humano, a têm mal; íP. sob a fór*n!*- 'republicana, chegam | veis

ccnsiiicrado os deputados por ella vi-
ctimad-S, conforme seu 'sentimento.

Aqui, no Brasil, os partidos, a que

documentos, evidenciou-se

ella feria, 'deuunciavam-n'a ao paiz
como golpe de 'Estado. São-íhc adver-
sos os partidários «da ornnipotencia
dos congressos; mas a tyrannia do le-

gislativo é tão loppressiva c tão pre-
judicial quanto a <lo executivo. A
Convença» Franceza não foi mais do

que .um rei despotico wllectivio. A
verdade é que a dissolução é a maior
homenagem pre-tada 'á «soberania na-
cional. E' a arma .destruidor» das
facções dominantes tios parlamentos.

que
em geral á -magistratura suprema: jaquclla Caixa empresta dinheiro aos

Quererá este presidente, ou poderá , funecionarios, cobrando-lhes em vez de

faaer sempre uso .pporhmo desse ,lS 
"!"' cor)íoma ¦» dótcrniinação regti-

„..,.. i„ i 1 n ¦ ¦ -i . .lamentar, juros «dc 27 *", accresc:dos
grande poder? Reouvira o presidente | .,  _._. „„_ .,. 

'*.„.  
j„„... ' i de uma «taxa fixa de 5$ooo para despe-

scus amigos c seus partidários con-!™ ... ,.  _ —.,- ,—

Os operaimos empregados nos esta-
belecimenfo* de fumo ramiram-sc
atr'tejhoint'eim «pana protestar contra a

campanha movida em oppiosição ao

projecto craindo atm monopólio do
fumo. Nes«sc importante c represen-
tativo aoinicio proletário, a attitude
do Correio da Manhã foi criticada,
tendo uni doa oradores 'lamentado

que esta fiílha, com; cujo apoio conta-
vam os operários, houvesse adoptado
um ponto dc vista que os operários
das industrias do fumo consideram
ser-lhes desfavorável. Evidentemente,
o editorial publicado lia dias, cm ou-
tra oohtmna desta folha, não foi bem
cumprdiendid- pelos qtte precipitada-
mente nos attribuiram um abandono
dos interesses operários, que durante
dezeseia annos têm sido invariável-
mente advogados nas nossas co-
liimntas.

Abordando a questão dó monopo-
lio do fumo, não esquecemos a natu-
reza complexa desse problema, «mas
não .podíamos d,eixar de fazer uma
distineção entre os aspectos funda-
mentaes do caso suscitado pelo pro-
jecto o as considerações, que, por
serem «mico importantes e valiosas,
tinham entretanto a sua .posição sub-
ordinada ás condições determinantes
de toda a situação. Não entrou o

giado, cuja ejástencia é «noompativ™
com .os princípios ¦democráticos con-
sagra<los pelo «nosso regimen político.

, Um monopólio do 'Estado é assum-
pto digno de attenção, e a «modifica-

. çio da Constituição, 110 mentido de *o

tornar em certos caswa praticavel,
bem pôde figurar 110 programma re-
¦«sionista. Mas conceder a *um syn-
dícato particular privilegio dessa or-
dem, redundaria em crear uma situa-
ção da qual as maiores victimas se-
riam os operários na sua dupla posi-
ção de consumidores e de produeto-
.¦cs. No caso .do fumo, o monopolis-
U- acabaria 'elevando o preço do ci-
garro do operário, emquanto, «por
outro fado, .toria, na .posse exclusiva
dò mercado <k> trabalho, a arma que
tihe permittiria fixar o mais baixo
Kalarro que lhe aprouvesse. «E assim,
por duas vias, os concessionários da
industria nacional do fumo enrique-
ceriam á custa da exploração do pro-
ktariado, que cm todas as épocas foi
síiinpre a victima principal «dos mo-
nopolios.

formarei tmmediataraento ao grande
marechal da corte.

Rogo-vos tranamittir a sua excellen-
cia o sr. Lauro Müller os toais calo-
rosos agradecimentos pelo testemunho
de sympathia do governo e do povo
brasileiros — Burian".

as suai*)
mãos, á sua maioria, seu partido?" Por duas vias. Os pobres íunecionarios
Isto apenas provaria a stiperiorida-; que "ma 

,vcz_.<iak^m 
no il,ç;i,pao' dl! Iá

de da monarcliia sobre a republica.
Mas não. Os grand.es estadistas da
terceira republica franceza couside-
r;im, todos elles, a dissolução per fei-
tamenta republicana e essencial' ao

«mas divorger.rt.es dios sentimentos *e da | 
bc;m funççionamentò d«o .regimen cem

vontade da nação. No conceito judi- i st'tucioiia!l. Nas republicas, cumpri

cioso dc illustre publicista, é "a san-
cção .permanente da responsabilidade
dos -representantes, c, conseguinte-
mente, a miais segura garantia -dos ci-
dadãos oontra a tjirannia de «manda-
tariiós usurpadores ou desleaes, trai-
tíores á soberania mandante".

¦Nó Império, a prerogatina majesta-
tica da dissolução foi muito atacada.
Não a podiam *tcí«era'r os partidios
que, por tsrenhores .da maioria na Ca-
mana, «entendiam que deviam ser i«.-
mhores penpetnos do paiz. A esse

propósito c defendendo essa attribui-

ção, então conferida ao poder mode-
rodor, .traçou José dc Alencar, nuina
«Ias suas "Cartas de Erasmo", as li-
ilhas que paasiatiílos, com verdadeiro

prazer, a -transcrever: "A dissolução
avoca ante a soberania os grandes
pleitos entre a coroa c o parhurivi-nto.
A dissolução não é um aeto violento,
cemo falsamente a oonsideram os

partidos sem base, que aspiram ao po-
der só pelo poder.-E' um aeto ú.s
vez^es dc energia, ás vezes de coiisum-
inaila prudência, mas, 0111 todo o caso,
essencialmente liberal. «Sempre qtte o
monarcha se põe cn. taco do seu

povo, elle dá testemunho de respeito
á soberania nacional. Tambcm sem-

pre que a Câmara temporária sc rc-
rstaur.i no seio da nação! cila volta das
urnas mais forte e vigonosa; é a o;ii-
aiião revestida da saneçãó populai'."
Aprcckuido cs-sa inesirct prerogativa
confiada ao presidente da Republica,
illtvstre publicista francez assim se
«.prime: "Sa entre a Câmara e o go-
verno surge um conflicOõ que etivol-
ve a .(lirecção geral da poütica e .1

gestão dos interesses da pátria, o pre-
sidetile examina dc «que lado «está r«
razão c o bom direilo: se do lado ila
Câmara, <leix«a partir 10 ministério, ou
elle próprio o despede; se do lado Jo
¦ministério, deixa, -pti-silaiiimementc, o
legislativo prejudicar o paiz, coti'r:*.-
diando a acção á«o executivo? A 111'u-
são do presidente é dupla: collabórár
lealmente com as Câmaras — ;i;;.s
ouvir a opinião e atícntamente acom-

»r-l!'.e os «miovime-u-tos. Ora, de*
?;]".*. !n a impossibilidade (W ge*
ar com uma Câmara cm cipp.osi-
«ao sentimento nacional, volta.'-

¦¦1 presidente pnra a epiniáo, .'1 i
opttsiãa é qtte elle sc dirigirá, e é cll.t

forte .Io .•'..".1 direito constitucional |
que elle fará juiz entre os ilcptt:,

'.idos e o scu •ministério: mima pala-
vra, é ao arbitro .supremo — o suf-1
íi.-.gio universal — que elle pedir 1 a
EÓinção do conflicto."

A d isso! lição, se «; perigos.t. :ião é

para as liberdades, 'pois "ella se exer-
fe por meto ila liberdade primordial,
* liberdade «tio voto. Só o é para as
assemblèás qtie mal usam seu manJa-
to, para as asscinbléa'3 que abusam (lo
seu poder para sacrificar o bem ptt-
bíieo ás ambições cotideriiriaveis ;la
cesta pirlsmenl-ar." Mas invocam ai-
guns republicanos, contra a dissjlu-
ção, a .sua origem irtonarchica. R::?.l-
mente, ella veiu da Inglaterra, nns
<i 1 Inglaterra titmbom é fillio o regi-
inçn parlamentar, que hoje é regimí-ii
reptrblicano cm Enànçà. Demais, fjr
cn !¦ confessar que nas moiiarchias «;
que ?e tem feito os prinYciros ensaios
das liberdades conslitucionaes. Tánt
bem são tle origem níonnrchica :i
maior parte dos órgãos do gov.rno
representativo. «E, por ter aquolla ori-
gem, é a dissolução incompatível com
a soberania nacional? Nunca, uma
vez que não passa -ile appello á sobe-
¦rr.rrr.i nacional. Todos os grandes
tlieoricos, a partir de Monícsqiiieii,
pensam assim. E' uma gitrantia para
a própria Câmara dos -Deputados,
conforme Benjamin Constant nestas
palavras: "Quandoi 

tini tal recurso
nao se encontra na organização poli-
tica, os acontecimentos o collóoam na
força. A força vem sempre cm apoio
da necessidade." Xão é essencial ao

cumpre
também acautelar a nação contra a
ornnipotencia parlamentar, não esqne-
cido o conceito' de Jéífersoh, inexce-

nunca mais saíram, nem pddcin sair;
uma vez batendo ao balcão da agiota-
gem abrigada pelas azas do sr. Calo-
geras, vão dc empréstimo cm em.pres.ti-
1110, o segundo pedido para a satisfação
do primeiro, o segundo obrigando o ler-
ceiro,, devido aos juros, c depois do
ierccSiro, o quarto, o quinto, c o fun-
ccioaario caUp. vez mais compromettido,
sem remissão. Dcst'arte, é de avaliar a
importância que a societqs scelcris tem
ara-incaido ás victimas dos seus innoceii-
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, sas de expediente, a calda empréstimo,
tra a vontade delles, perante os elei- _t._-_,_ni\o da exoubitanda dos juros mar-
tores, com risco de prejudicar, e até cados no Regulamento se destinam j Correio da Manhã na analyse da que
de quebrar, com as suaisr próprias «5 °|" ás tacs despesas, asisiin rosarcidas stão intrinseca do monopólio, 'porque

nos detivemos perante uma .prelimi-

nar que a nosso ver prejudicava todo
o debate «tiiterior do assumpto.

A preliminar que, a «nosso ver, cria
um obstáculo á analyse subsequente
dr lado econômico e moral do mono-

pi.lio, pôde ser .dividida em dob ás-
pectos. Uim delles «5 dc ordem con-
stitucional e o outro dc natureza
pratica. O pacto federal de 24 dc
fevoreiro .prohibe terminantemente os
monopólios, e se, 'entre aiós, o hyste-
rioo fanatismo constitucional dos ad-
verearios : intransigentes ' da revisão
fosse a 'expressão de uma fê sincera
na cxceüencia do regimen quo tios
foi iutpiosto pelos constituintes de
iSpr, certamente contra o tn-onopoivo
proposto se 'levantariam-- as legiõ;s
políticas dos anti-revisionistas. Mas
cm qualquer hypolliese, o monopólio

divel om seu 'fervor democrático, de tes empréstimos, com a ditfcreuça dos
"que a tyraniiia dos legisladores é o
ptrigo para mais de temer nas demo-
cracias''. E concluamios com illustre
conistitucionálista francez, republicano
dc bom quilate: 

"A .primeira necessi-
dade do governo democrático é oppõr
á ornnipotencia parlamentar uma for-
ça repressiva, na espécie o direito dc
dissolução.". i,,...

- ,-¦¦- Gil. VIDAL

juros rcgulanicmarcs de 1S "|", para os
dc 27 "I" da extorsão.

Mas o sr. Calbgeras. não se move
apezar de saber, melhor do que mis, o

que é a. obra desses agiotas fiscalizados
pelo governo. A nada o bruto se move,
diria o outro...

Queixoino-nos a'o bispo I

O

Tepieos & Noticias
Um dia

r.iiUir.is, um
lem.

Temperatura nesta
máxima, jo"6.

O TEMPO
brilhante, cie rutílaçOes oífus-

lia senei-alcáco, o dc hun-

ministro dn Guerra mandou elo-
giar o i° tenente Eduardo Cuedes AI-
coforado pela competência; technica,
dedicação .10 serviço e amor profisslo-
nal de que tem dado exuberantes pro-
vas que o consagram 11111 dos mais bri-
lhantes instruetores de infanteria do
Exercito.

MAGNÍFICOS enxovaes para noivas. —
MOniCIDAI)!'. DE «KtiÇOS

Cnsa Nascimento. — 1.67, Ouvidor.

O deputado Joaquim Osório dirigiu
ao dr, Leão Velloso a seguinte carta:

"Rio, 25 de novembro de 191G. —
Illustre collega dr. Leão Velloso. —
Atienciosas saudações.

Em vosso escripto de hontem, no
Correio da Manhã, sob o pseudonymo
de Gil Vidal, escrevestes: 1°) constituir
flagrante contradlcção oppór-se a depu-
tação sul-riograndense á nomeação de
intendentes pelo presidente da Repu-
blica, quando no Rio Grande do Sul os
intendentes são nomeados; 2°) estar o
Estado actualmente dirigido por um
governador que não foi eleito.

Como escrevestes por informações,
peço licença para esclarecer-vos, enviou-
do-vos um exemplar da Constituição
Politica do Rio Grande do Sul, que tive
a honra de annotar e de cuja leitura
verificarcis: i") o poder municipal é
exercido, no meu Estado, por um in-
tendente (prefeito) e por um Conselho,
eleitos mediante suffragio directo de
A em 4 annos; (art. 63, paragrapho
un. Const.); 2") a escolha do vice-pre-

.cidente, do Estado, de nomeação do pre-
sidente, é submettida á approvação dos
Conselhos Municipaes, e não será man-
'.ida sc contra ella se manifestar a maio-
ria dos referidos Conselhos; em nc-
nhuma dependência fica o vice-.presi-

é coilitilucionalmentc inexequivel por-! dente porque não pódc scr demittido

que, se o Congresso a decretar ie oí\ÍW- I0. .paragraphos 1° e 2° da Consi.).

presidente a sanecionar,-a leüque cs-!'"Ger'°. de VCSS!1. lealdade, espero que
. , ,. .... «b-sfarcis o equivoco, affirmando-vostabelecer o monopólio scra franca- „. „ , , c , - f„„„„:„. , que no Rio Grande do Sul nao funecio-
mente violada, porque os que a con- n;(m Conselhos Mimici,pae3 que não tc-
sitórem letra morta irão encontrar -ham siclo clcit0- c qilc os ptc(e[tos
nc judiciário federal o apoio basea-1 quc. )__ cxisiem nomeados são com ca-
d;C na evidente inconstitucionaíidade 1 racter provisório, pela situação anormal

Se não fora o projecto da reforma
administrativa do Acre, «me desde
ante-Jiontein tomou todo o «tempo ao
Senado, teria continuado hontem a 3*
discussão da reforma eleitoral, que cs-
tava na ordem do dia.

Como se sabe, entrando ha. dias na
sua ultima discussão, ali, o importante
projecto soffreu diversas emendas, vol-
«tando, conforme as disposições regi-
mentaes, á commissão respectiva, para
sobre elhs dar parecer, que não tardou.
A commissão mi.vta encarregada da rc-
forma, e a cujos trabalhos presidiu
sempre o maior escrúpulo, sobre os
mais elevados sentimentos patrióticos,
refugou as emendas que lhe pareceram
prejudiciaes e que alteravam cm sub-
stancia a orientação do projecto, como
a do voto uninominal do sr. «Mendes
de Almeida; e corrigindo, num ponto
Ou noutro, com algumas dellas, formu-
Ias de pratica meramente processual,
offereceu ao voto decisivo do Senado
uma obra perfeita quanto possivcl,
perfeita segundo as possibilidades das
contingências humanas combinadas com
as possibilidades do nosso regimen,
cujos vícios não se vão corrigir de
prompto.

'Da albsolttta concordância de vistas
entre os membros da commissão, todos
solidários no propósito de moralização
do processo eleitoral, resulta que as
grandes idéas fundamentais da reforma
se mantêm. A primeira dentre cilas, a
da interferência da magistratura em
todo o processo, ficou integra, con-
soante a formula inicial que a expres-
sou. Como disse, num dos notáveis dc-
bates que se travaram em torno delia,
no Senado, o sr. Bueno de Paiva, rc-
spondendo brilhantemente á increpação
de que se pretendia rebaixar o magístra-
do a«t«S aos lodaçacs da política, por li-
gal-o aos interesses partidários em cho-
que nos pleitos eleitoraes, o que sc dá,
é o inverso, é a elevação dos pleitos
eleitoraes até onde a magistratura paira
serenamente, tornada ella o antoparo
da verdade das urnas, a sua defesa.
Vimos ali como sc pulverizaram os ar-
gtimentos que estabeleceram a regra
com as excepções os magistrados politi-
cos, com os juizes venaes e apaixona-
dos, com 09 instrumentos fáceis do po-
der na justiçai. 'Na alarmante crise mo-
ral que atravessa o .pr.-r-z, ainda é a
nossa magistratura o elemento dc rc-
sistencia contra a onda do enxurro e
quasi que somente dentro delia se cn-
contram consciências ínáttihgidas, abe-
ccr.ragens de .um patrimônio de cultura
e de moral que se Min. Se a sua mis-
são policiadora pôde ser iiiquinada de
falha, apezar da sua independência cón-
stitucional, a unica sobrorestante ao ca-
ptiveiro das outras classes, que se pôde
esperar dós belcgurns dos partidos, do
arbítrio dos governos, senhores das ur-
nas e das suas chaves, até agora?'Que 

o Senado aipprovc hoje, como se
espera, essa nobilissima reforma. E terá
feilo alguma coisa este anno.

ccionarios suo muitos), porque só 00
dia s ou 6 de dezembro receberão os
scus ordenados.

Uma lommissão por elles designada

procurou-1103 hontem, solicitando que
tentássemos obter da direcção do Coi-
legio a prorogação, por cinco ou seis

dias, do encerramento das matrículas..
Não ha nada mais justo, sobretudo

quando o pedido se baseia num facto,

positivamente acceitavel, como o de que
taes funecionarios esperam apenas re-

ceber pagamentos para prover ã ma-

tricula dos seus filhos.

BRANDÃO
rn...

ALFAIATE
Av. Rio Branco. 10a.

0 caso do "Tennyson
IBahia, 29 — <Do correspondente)

— Foi hoje publicado o despacho «lo

juiz da 2* vara crimina™ julgando-se
incompetente para julgar o processo do
sinistro do Tennyson:

«O despacho, que é longamente funda-
mentado, baseia-se na «lísposição con-
stitucional que considera a justiça fe-
deral a unica competente para conhe-
cer do caso

O referido juiz remctitetl o processa
e o inquérito policial ao juiz federal.

Corria «hoje 110 Eortiin que o pro-
curador da Republica suscito.» contli-
oto de jurisdicção negativo, afim de .re-
metter os autos para o Supremo Tri-
bitnal Federal, que decidirá qual o jui-
zo «competente.

¦ >¦»,» —

ASSISTÊNCIA
AO ANIMES

VILLARINHO Alfaiate,. Ouvidor, .30. Sob.
Recebeu novo sortimento^  _

O ministro da Fazenda .pediu ao seu
collega «da .pasta da Viação providen-
cias para que seja entregue ao Lloyd
Brasileiro uma draga de meção com
os respectivos pertences, a chata n. 4,
os -rebocadores "Iguassu"' e "Sarapu-
«hy", a liimcfca "Miranda Freitas", a
baleeira "Macacu"' e o bote "Sara-

curuna", afim *de que a dita empresa
fique de posse de todos os apparelhos
indispensáveis aos trabalhos de draga-
gem.

CAMISAS—O que há de melhor e elegan-
te—Caia Manchester — Gonçalves Dias s-

do monopólio.
Ií para foniar impraticável a pro-

capital: mínima, 2.\n.\;

¦ ««..moiB»

O .p-esidente Herriiinio do Espirito
Santo levou hontem ao conhecimento .
líos ministros du Supremo Tribunal va- posta organização da industria do
rios votos de pezar pelo (ajlecimcnto 1 fimMi e>r.is-tc ainda outro obstáculo

i talvez mais .sério do que a difficul-

de certos municípios, cm que os chefes
do executivo municipal terminaram os
mandatos sem legalmente terem podido
ser eleitos os seus substitutos. Graio

O

do ministro Enéas Galvão.

HONTEM

:n»l..r
91

Cambio
dlv A' vista
« ?|S u ™,0.«
?7l'« Í/I5

Ml

; Lomtrcs; . «
Hamburgo" Paris" ITcsptinh™" Portugal (csaiilos)." Hiit*;iu.s Airc-s (peso
ciivo)" Nova York. . . ." lr.ili.-i

llimcário 'i
Caixa ínairi/ i

Obras — üiÇoqq.
Letra-, do Tlicsouro — Ao rebate

a 6 por cento,
Cnf- — iií-joo.

HOJE

$896
-*?;.'«j

¦lí-ril
4S.IÍ4

_6-}6
a 11 ísjiõ
a 1 i ? S

! A Asscmbléa de Santa Catharina
I iipprovoii em -r" discussão o projecto de

lei que ratifica o accordo relativo á

questão de limites entre o Paraná c

Santa Cntharina. Houve apenas 11111
. voto divergente.
I Noticia mais ou menos equivalente
! deve-se receber por estes dias em rela-

ção ao Paraná. Dessa arte, se eviden-

cia ainda mais que não tinham nenhuma

, I

Na F
mentos
cia ilo
ciliar.

feitura piirv.^e a fo'lia 'íe venci-• 1 mez findo, da Superintendeu''íCrvíeó de Limpeza J'. e Parti-

razão os que andavam a assoalhar que
o accordo seria rcpellido por uma das. 

fe ___ ..__dM 
^

I Asseiiibléas daquellcs Estados, a exem-
I pio do que se verificou, ba alguns annos,

quando os governadores do Pará c do

Amazonas accordaram na demarcação o plantio da nicotiaua

rie limites dos
planta são tantos *e tão esparso

Pcra
A enrno

carne bovina pesta lioic cm
ern-umo nesta capital foram aítivados yc-
los tn'irL-lian'cs. no cntrciiosici tle S. lHoyo,
Oã preços (io $;jo a $Soò, tlcvcmio scr co*
bradn ao publico n masiiv.ò de i$noo.

Cirncíri», ;*?; porco, i$ooo a i$ioo vi*
tella, Çotiò a iÇcoo.

d.xle coiis-titucional. Súppondo mes-
nro que a habilidade dos manipulado-;
res da Constituição conseguisse evi-
tar as conseqüências lógicas da inter-
pietjção do seu texto e tornassem
o .monopólio juridicamente sustenta-
vel, elle continuaria a «scr incxeqiii-
vel, devido aos embaraços (lecorreti-
tes das condições physicas do nosso
paiz c da situação em que se encon-

fumo.
«Por toda a vastíssima extensão do

território brasileiro lia regiões onrle
é fácil; e de

Cartogeras communicoti no juiz
da 4" vara ciyel do Districto Federa'
ter mandado cumprir o seu precatório
de venia .para levantamento da penhora
feita na quantia existente no Tlieiou-

pela acolhida destas linhas, sou collcga ro 0 pertencente ao dr. Leopoldj
am". nihnr, — Joaquim Luis Osório.
81, rua Marquez Abrantes (Botafogo).

CENfiAT.AS — Elegantes e resistentes —
Ca«a Manchester — Gonçalves Dias 5.

Na prox'ma semana 05 tres stibmcr-
siveis "F 1". "I*' 3" e "F 5" entrarão
para o dique fluctuante Affonso Penna,

Meir.

ROUPAS brancas — Sorlinicnto sem egual
— Casa Manc'"**-***er — C^-niVes Dias 5.

Tendo formado ao lado dos que sus-
tentam que os estrangeiros devem votar
c scr votados nos cargos de adiiiinirtra-
ção municipal, o dr. Eduardo França

AOS NOSSOS AS»™TES
Approximando-so o fim do anno,

época da reforma do n9slgnntnras,
pedimos nos nossos asslgnmites
mandarem rcformal-ns com a
maior brevidade, pelos motivos

qno nlialxo expomos.
Outrosim, todos aquelles qno to»

murem assignatura nova KECK-
BKRAO o "CORREIO DA MANHA"
DESDE JA' não so lhes descon-
tando o período que falta para
completar o anno. mn

Tendo o "Correio da Muniu,
adquirido nos Estados Unidos
niem de ninn nova machina ro-
tatlva dos mnls modernas para
conseguirmos ropldmncnte a nossa

grande o sempre crescento tira-

(-cm, O machinas pnra Impressão
dos nomes dos nossos asslgnantes
em cada folha, acabando do uma
vez com a etiqueta collocada so-
bro cada Jornal, como a remessa
do Jornal em listas para as ogcn-
cias dos Correios — pedimos a
todos os nossos asslgnantcs que
mandem reformar desdo Ja suas
assignaturas com todos os cscla-
recimentos, quanto a títulos, no-
mes, sobrenomes o moradia, afim
do irmos desdo já preparando os
"paquets" quo têm de servir pnra
a nossa expedição.

Além disso outros mcll.oramcn-
tos estamos preparando e que
Inauguraremos dentro do menor

praso possivcl.
Os preços do nossas asslgnntn-

ras, APEZAR DO ELEVADO PRE-

ÇO DO PAPEL, contiuuam ainda
os mesmos :

Asslgnatuiíi anni.nl.. 30$000
semestral 1S$000

afim de passarem pela limpeza do casco jlcm s;uo atacado, havendo até quem o
dc que tant_o_-criroce.il. „..,,„„ _,,._ nega, mic pOS3uimos pa.

lia 11

jltO!

ven
ção
Pt. i

Se aquelle tempo, e nas condições
existentes entre o Pará c o Amazonas,

pôde scr rcpellido o accordo entre esses

Estados, não é lógico que o mesmo

aconteça no caso vertente.
A União está hoje em dia regular-

mente «tarefada com os encargos da

manutenção da ordem no Contestado,

depois de haver sacrificado homens^ e

dinheiro na pacificação do território.

Assim, foi a União, representada pelo
sr. Wcncesláo Braz, que promoveu o

accordo firmado pelos srs, Felippe

i Schmidt e Afionso Camargo,
seu número corrente unia passagem tão j .,\ Uiüão ú todo o paiz, que não mais

eus Estados.-. , fuCto -S .núcleos da cultura daquclla 1-"'°'
que,

acciise
tria.

Não é piecisamci.te essa a conclusão
a l'rar dos conceitos externados a pro-
posito dessa questão pelo dr. França,
O que cllc assevera, c isso está ao ai-

*-*»**-»-<J_P***S;**>»i

A Wilemali's Brasilian Rcviea;
póJe ser considerada como orjião
colônia inglcza no llrasil, contem

que
da

fui'-interessante que não nos podemor
lar ao pr.-izcr de transcrevcl-a.

Discutindo a questão ria llach-lisl c
censurando íi_ firmas inglezas c portu-
gliezas que não mostram muito .-.elo na
observância ila cxcoriimunhão commer-
ciai, o nosso confrade briiannico obscr-
va que: " c deslavada hypocyish pre-
tender que o unico objeclivo da "blacli-

lisl", c impedir que o inimigo se apro-
veile dos recursos britannicos, tirando
delles vantagem, durante a guerra,
quando nós sabemos perfeitamente que
o objeclivo final 6 impedir que depois
da guerra os allemães reconquistem a
supremacia commcrcial."

listas palavras da IVilcmans Bra:i-
lien Revide exprimem exactamente
aquillo que tem sido dito c repelido
pelos que eslão convencidos ile que o
actual conflicto europeu é unia guerra
cómnicrcial, e que o bloqueio e a lista
negra não têm fins militares, mas vi-
sam apenas realizar o sonho inglez dn
hegemonia econômica e do monopólio
mercantil.

A confissão do confrade britannico
não ifoi, portanto, urna novidade para
nós. Mns é sempre interessante ler
estas corsas cm inglez esterlino, com-
parando-as com ns tiradas ilo se-n;i-
iiicntalismo vernáculo so')re o desinter-
esse da Inglaterra...

existente
pôde, nem dev
cia do estado de
Contestado.

!¦'.' mais do que evidente que a As-

sembléa paranaense seguirá o exemplo

dn dc Santa Catharina, decir - em que
snão imitadas pelo Congresso Narro-

nr.l. Tudo converge para esse fim. d

..,«'.o interesse para a collectividade
sileirn.

O ministro da Agricultura suspendeu
hontem, por 30 dias, o auxiliar do Scr-
viço dc Informações do scu ministério,

José dc Oliveira Almeida. S. ex. fel-o

j por uma queixa que lhe apresentou con-
1 Ira esse funecionario o -chefe do Ser-
i vi™ o sr. Affonso Costa. Até certo boa fé. é que os brasileiros ainda não

ponto se justifica o aeto do illustre ti- instituíram a sua verdadeira nacionali

talar, querendo manter no departamen- 1 <•••"•*. is!o - «ã° formaram a nação-
para tomar um monopólio cffectivo, i fó sob a s,™ <:irccçr,0 0 osl)iritò da uis.
«ria preciso ..organizar um serviço de, c!pl.;.nai q.ac jm(;ou ferido num pretenso
fiscalização, que absorveria uma boa j desacato ou desobediência de um em-
parte da ireceita do monopólio, sem pregado subalterno ao scu superior
iiinca .ser bastante cfticiente para ¦- hicrarchico. Mas o scu movimento im-
impedir o de-eiivolvimento da indus-1 pulsivo para manter a ordem naquella
ti-Ji clandestina. 'Bsta dificuldade I repartição prejudicou o sentimento de

material «é irrcmóvivcl emquanto o 1 jnsticri que o presidiu: a queixa que

ptoec-sso gradual «;le civilização ™ãoj# foi lcvrula' "r'0 I,rocedia* c iss0 na°

tiver Aera.™ wmpletamente as con-; H u'at011 ,Ie aPurar' como fól'a ™°*-
v.*-'-

Entretanto, como fiamos com boas
rí-ziJcs 110 cri;crio do sr. José Bezerra,

i lênbramos a s. cx. a abertura do in-

| querito para apurar os motivos do dis-
ainda que ise inspirem tnes pro-1 f|gt. mento do chefe do Serviço de In-

jeccos en idéas ccononticas acceita- formações com o seu subalterno. Custa
veis e cxceiletltes. 1 pouco e é justo. Não é licito condemnar

.Foi sob esse ponto de vista que o! ninguém, por alta recreação, sem offi"-

Todos os pedidos de assignatura,
assim como ordens, vales, cheques
o valores devem ser dirigidos ao
gerente do "Correio dn Manhã",
V. A. Duarte Ecllx, Largo da Cu-
vioca, 13.

En. virtude da escassez de papel
o eom os grandes trabalhos decor-
rentes da instaUação que estamos

cance de quem quer que o haja lido dc j fazendo, não nos foi possível im-
primir o nlm-tnnk que todos os
nnnos distribuímos aos nossos ns-
slgnniites.

Todavia pnra compensar, dare-
mos 110 nosso próximo nnnlver

(lições -do iineio brasileiro. Antes
dessa transformação sorá prematuro!
qualquer plano de organização indus-

consentir 11:1 permanen- .,.,.,
1!0 1 trial ou agrícola em linhas stcr-.-.ai-.-

tvoo que vae emergindo da agglutina-
ção de raças differentes para a con-
stituição de uma só.

Nunia publicação, que hoje faz na
Secção Livre, o dr. Eduardo França
expõe cabalmente o seu ponto de vista.
Lendo-a, o publico ha dc ter a im-
pressão de que o que contra o illtis.
tre medico e industrial se tem articula-
do não passa dc mera exploração po-
litica.

serio 11111 brinde dc real valor que
substituirá com vantagem o ai-
manak.

cas,

aO ministro do Interior conce
exoneração pedida pelo dr. Cnssr--. --

bosa de Azevedo, ilo lognr de •¦

dc medico démographista da í: 1-
blica, e nomeou para exercer. 1-
monte, idêntico lognr o dr. Jo?., . ™-i-
facio Paninhos da Cosln.

PUNHOS c collarinbos — Esoccn.1id.vle
— Casa Manchester — Gonçalves 'Dias 5.

a questão
I-Correio da Manhã enc.-.r.v.t

', UL 
j do monopólio do fumo. listamos co:i-i cir

ura- ... ! 1vencidos de que tal projecto nao po-iü0,
d-erá scr convertido cm um facto
-porque é inoc-nstitúcional c ihexequi-

entrámos na analyse de

O Supremo Tribunal resolveu, cm sua
scs.-ão de honteiu, realizar amanhã
uma sessão extraordinária.

O presidente da Rcpublica_.melhoror
do do incommòdo que o releve no leito,
durante alguns dias, recebeu liontem,
110 palricio ilo governo, cs ministros da
Marinha c da «Fazenda, com o qual con-
fcrcncioii relativamente a assumptos
parlamentares, e senador Guanabara,
que tratou de questões que se relacio-
ham com" o orçamento du 'Ministério
da Fazenda, dc que é relator no Senado.

T.inibein ali estiveram, acompanhados
dos deputados Álvaro de Carvalho e
O.ilcão «Carvalhnl, os membros da Asso-
ciação 'Commercial de Santos, srs. drs.
Azevedo Junior c .Mario Reis, que con-

r»„- „ .... . ., ferenciaram com o chefe 'da nação so-
neg_ncn presideacul; ao oontrano, i \ bre interesse» daquella praça e queetues

O miuisiro do Interior nomeou, lion-
tem, o dr. HcÜodoro P.ritto para inspe-
ccionar a Faculdade Livre de Direito
do Parn. 

Continuaram hontem na mesma si-
tração as taxas camhiacs: 11 27I32,
11 7',$ e 11 2g]32.

Houve calma no mercado, dizem as
informações. Pudera! li' essa mesmo
a melhor fôrma para sc supportar
amargas desditas. CrJmal Ejqúecerani-
r,e «le dizer que «nii tas -vezes a calma
úoj espíritos é bem mil syr.onimo dc
desalento! E é cs-ie o .phenoiiiçno
nctv.al, farcirlnicn.'.- verifíavcl no nosso
commercio: desalento geral!

U da'qui por deante veremos ,=e sc
confirmam ou não as nossas 'previsões,

lambem desalentada™

O transporte Carlos Comes pnrtiu j
bontem, pela manhã, do Recife parn , nar cada vez mal

pela
Fortaleza, tendo c
Maior dn Armada
nesse sentido.

chefe do listado-
cciji.lo tclcgraiiima

vc!. Xão
',¦"'¦¦'- 'os •outros aspectos do compíi-
cr..''!.-'.'.irra assumpto a que :o projecto
apresentado 110 Senado pelo -sr. Al-
cindo Guanabara deu actualidadc.
Apenas ¦mr.str.imds como, dadas
as condições anômalas em que
se ria creado o monopólio, .nenlui-
ma vantagem resultaria; quer para
o prodiictór como para o constt
iiiitlor, da innovação que os opera- í
rios da industria Ao fumo cucaram j
eom tão im>.rereçida sympathia.

Tão impraticável se nos afigura a 1
idéa do ihtbtuDpolio, qtte julgamos um j
desperdicio ile tempo «o 'exame ¦niintt-
cioso das «numerosas faces que a
questão apresenta. Mas para tirar aos
operários, que «se estão enamorando
pelo projeclo, ruma illitsão perigosa,
r.pcnas observaremos que não se trata
de um «monopólio do 'Estado no seu-
tido em que a idéa «.iode ser attrahen-
te aos 'espíritos encaminhados no -sen-
tido da corrente, que tende a coorde-

ns energias eco-

;.'i--l!ic os meios dc defesa: este prin-
pio está . nos códigos inais rigorosos

mundo. No caso em questão, ao mi-
nistro d.i Agricultura depara-so excel-
lenle òpporíúnidadè de verificar que
n«-n tudo são rosas na sccção do sr.
Aiffonsn Costa e que, pleiteando a p:t-
iiíção ile empregados como aquelle, por
esta nu aquella razão, o chefe apaixo-
nado não a invoca, ou a esquece, ou
a põe de Indo, quando se trata dos
sons protegidos, com a mesma culpa, sc
v culpa. .Mi não desapparcceu o espi-
r.,-> politiqueiro, clieio dc picuinhas c

prevenções, que sempre f"i o sr. Cos'a,
. I desde os ominoios tempos dc sua vida

politica, cru Pernambuco.
Para lios, é unidade contingente, 110

caso, o funecionario suspenso; e só o
fixamos com o fim de chamar as vistas
do sr. José Bezerra sobre certas coisas
e certos typos que coniproiuettcrn a
sua criteriosa gestão, contra os seus
melhores desejos.

Hotel Globo ^J^rdos Andrad.i1; —
para tio

o sen r.*.imero de c*.Manos. Diária 6$ e ;$.
Quartos .1$ e 4$ioo.

O transporte Sargento Albuquerque
já deixou o nosso porto com destino
ao Norte da Republica, levando carga
par? diversas praças até ao Ceara.

| nomica; «da inação sob a direcção iu-
prema do Estado. O monopólio que
tre pretende crear para a industria do
fumo no Brasil é calcado nos moldes
dos antigos privilégios medievaes,
das concessões em que o Estado co:i-
fere a uma empresa particular tun
haohçpòlió, tornando assim o afortu-
nado concessionário um ser privik-

H

O çapitão-tenente João Uaplista Lau-
ro foi exonerado do cargo de commaii-
dante do aviso Jvtahy, incorporado á
frctillia do Amazonas.

8IRLIÒTHECA PÕPOLAR — Aber-
ta ao publico das ii ás ci horas, no
Lyrrcu dc Aries e Officios,

Ainda não ha muitos dias o sr. Tor-

quato Moreira oecupou por largo tempo
a tribuna da Câmara, para atacar o
aeto do governo nomeando um qualquer
senhor fulano de ta! para escrivão de
collector federal do Espirito Santo.

O sr. Jeronymo 
'Monteiro estudou beru

o discurso do sr. Torquato; pesou a
significação politica dc c.tda uma das
suas palavras, preparou-se para a ré-

plica, c «honrem! por sua vez, oecupou
a mesma tribuna, afim de demonstrar

que o scu adversário não tem razão.
No minimo, os discursos dos dois

deputados espirito-santenses consumi-
ram umas duas horas, que a Câmara
devia ter empregado em fazer qualquer
coisa util ao paiz. Não temos necessi-
dade de acerescentar que a nomeação
daquelle escrivão serviu adntiravelmenle
pnra unia lavagem «le roupa suja da

politicagem espirito-santensé.
E' inadmissível que, -r.tiin fim de

sessão legislativa como ote, haja depu-
tados que esqueçam a situação Iristis-
sinta em que o paiz so encontra, para
tratarem da baixa politicagem cm nuc
se acham envolvidos.

¦Mas é necessário acabar com esta
pratica pouco rccòmnicndavcl aos nos-
sos costumes parlamentares. A tribuna
da Câmara deve ser empregada parn
que ncila se trate dc cori.is sérias...

A Perfumaria Nunes i a casa que tnai-s van.
tagens offerece. cm qualidade e preços —
L. S. Francisco :.5.

(Ia dias, numa das ruas dc maior
transito da capital, um companheiro
nosso presenciou um aot» profunda-'
mente monstruoso c brutal: porque
um misero «burro quebrara «ma perna,
o proprietário *do animal matou-o wli
mesmo, perfurando-llie a artéria com
a ponta acerada de um bambu, c asso-
prando depois. O burro caiu, como
que fulminado -por uma embolia, c do
ferimento aberto jorrou sangue em
quantidade, empapando a terra c coa-
gulando-se cm torno do mísero.

Só depois de «morto foi removido,
tendo isido tieccssario chamar empre-
gados da Limpeza 'Publica para lava-
rem o armamento, fazendo desappa-
recor o .repugnante espeçtaculo do
sangue derramado.

A imoiistruosidade do caiso não con- *
siste na morte violenta do burro. O ;;.
animal estava condemnado, desde que ¦'¦¦'.
tinha fracturado uma perna. Não ha
cura possivcl que restitua «a um animal
nessas condições a utilidade que o
tiorina «rocoimncndavcl. Dahi, o íecui-
bo normal, de «c dar a morte a ani-
mães considerados como auxiliares
do trabalho liumano, desde que elles
deixam de prestar ícrviços.

O que indignou, porém, a quantos
presenciaram aquelle faoro, foi o ge-
nero de morte escolhida, a pitblicida-
de que «tlla teve, finalmente, o exciisa-
do derramamento de sangue Nu Eu-
ropa, a «norte dios animaes condemna-
dos, de burros ou de cavallos, é rapi-
da: uma simples pancada com uma
nrarreta entre os olhos, « o animal é
fiiliminado iiibitainonte. Não lia der-
ramamento dc sangue.

Queni presenciou o caso que cita-
mos ficou ¦profundamente impressio-
nado c trouxe ás coluinnas do Correio
da Manhã a narrativa do monstruoso
quadro. Dahi os commontarios quo
hoje faremos.

Apezar dc ser o Brasil um paiz
grandemente ercador e possuidor de
abundantes rebanhos, ainda não tem
veterinários nacionacs, e nom mesmo
houve a tenacidade necessária para se
manter o curso superior que foi in-sti-
tuido, ma«s que pouco depois foi sup-
primido ou suspenso;-;. por necessi-
dade de «-conomias. E' claro que «não
consideramos conto sendo cunso de
veterinária a creação de uns cursas
reduzidos, uns arremedos seientificos,
mais próprios para syderotcchtiioos do
que para médicos dc irraoionaes O
cttrso dc veterinária na Europa'absor-
ve cinco annos dc sério3 estudos, após
os preparatórios análogos aos exigido1')
para o curso da medicina humana. São
também análogas as matérias leccio-
nadas, havendo, alónJ das cadeiras
propriamente «de veterinária, as de chi-
mica, pliannacia, anatomia c physin-
logia comparadas, matéria media,
etc, além da niicrohi-ologia.

«Naturalmente, tudo issw deveria
scr cursado também no maWogrado
curso de veterinária, que a magr-eza
do nosso Thesouro não deixou ir
avante.

Mas ainda sttecede .mais: nã«o te-
mos no llrasil nem «um tmico hospi-
tal veterinário, e os serviços de gran-
de responsabilidade, que na «Europa
estão a cargo da competência profis-
sirona'1 dos veterinários, entre nós
são exercidos por .médicos, que não
têm, que «não,podem ter, os conheci-
nientos seientificos especiaes dos qtie
se consagram Aquelle ramo da medi-
cina. Assim, por exemplo, os servi-
(¦•• '" fiscalização sanitária dos ma-
«ladonros, a começar pelo da capital,
«......-• „ cargo uc médicos, ou, dc sim-
pies ferradores. Não ha quem tenha
competência para examinar om rigor
um animal cm pé, e dahi a insegu-
rança com que isão feiras as analy-
¦ses das carnes que são entregues ao
consumo da população.

iA falta de um hospital veterinário
na capital é verdadeiramente imper-
doavcl, e inutiliza ci acção fiscal so-
bre os estabtílos. Tomt-se verificado
cm annos subsequentes, durante ns
cpizoiotias da febre aphtosa, que nos
estabtílos fornecedores de leite appa-
Tecem vaccas doentes daquella moles-
lia. Mandaria o bom senso que os
fiscaes Sanitários fizessem remover
as vaccas doentes para um hospital,
onde ellas recebessem o conveniente
tratamento. Tal, porém, não se -faz,
porque não existe o hospital, e os
proprietários das vaccas apenas isfto
intimados a -remover as que estão
doentes... para onde cilcs as quize-

Aos rctarilatafios lembro :
Vão á Casa iMuni™. Vão,
Puc a sua liquidação
Acaba cm fim ds dezembro.

——————eímt

Pingos & Respingos

Em fespostr*, ás manifestações de ne-
zar do governo brasileiro, com motivo
do falleciniento do imperador 'Francisco
José c á' comniuniçação de haver sido
o--sr. Carlos Martins, nosso represen-
tante diplomático em Vienna, designado
para representar o Brasil, em missão
especial, nos funeraes de sua majesta-
de, recebeu a legação o seguinte tele-
gramma do ministro dos Estrangeiros
daí.Austria-iHungria: :'"Accusando recepção'do telegramma
de hontem apresso-me a vos communi-
cr.r que tomei conhecimento da missão
especial do sr. Carlos Martins para os
funeraes de sua majestade e delia in

,i

O ministro da
ícn.ão dc direitos

Fazenda cone'leu
.viu intirfls pa. n o

material importado por Humberto Sa-
boia «Sr C. c dcslt:n.v.lo, ri construcção
do .prolongamento da Iv. F. Oésre dc
Minas.

A administração do collegio Pedro II
resolveu encerrar hoje a matricula
nesse estabelecimento «lc ensino. Só
aos dircctorcs Jo. Cc'.'egio compete dc-
terminar a data em que essas nutri-
cuias devem ser feitas. Elles é que o
administram, e por isso mesmo podem
deliberar segundo 03 interesses do es-
tr.bclècimcnto e dos respectivos edu-
candos.

Entretanto, funecionsr-os públicos que
têm filhos e desejam matrictilal-os ali
não o podem fazer hoje (e esses fim

foi•A tragédia da poria do "riicnix"
liontem o assumpto do dia tm todas as ro-
das. Até que crnfiin alguma coisa conseguiu
ahalar ns nervos da população c fazcl-a es*
qt*eccr os impostos, o déficit - o curte lios
vencimentos. Uc onde sc prova ^uc, á nos-
sa população, além da poütica só interessa
o caso policial... entre gente grauda.

*
*

A Sociedade Xacional «le Agricultura vae
oecupar-se agora com o finh-balU

Que «-cm a scr ?
Cheira-ine a sport;

Algum succcdanco do fc-olball, provável-
mente.

d: *
Todos os jornaes se oecupam largamente,

com o crime do Plicnix; o mais interessante,
pcréni, ó que cada um delles dá couta da
entrevista que ttve o scu repórter com os
doU protagonistas.

Considerando-se que se publicam no Rio,
<-;*.i:itor7C <liarios, que tempo sobrou aos in-
trevistados para serem ouvidos pela pcücia ?

A Câmara vae definir, por uma lei espe-
cral, o rjue se emendo por "utilidade pu.
blica"; Km França está isso perfeita e ela*
ri.nieiitc definido; os licia d'aisar,ccs, por
o.ciurdo, são de absoluta utilidade publica.

_ *
"Um portuguez interpretando o* scnlir.icn-

tc? da coonia pcile aos empresários tlieatraes
que levem á acena os Deis Proscriptos no
dra i «le dezembro (Dos Apedidos).

Os empresários naturalmente responderão
que "elles*', mesmo como tiro, já cstüo pro-
seriptos lia muito tempo do theatro.

*
#.-' «I

A professora Dallro tropõese a
JiiVnr or finanças com mira sub-
scripção mciisat entre as mulhe-
res brasileiras a 3Ç000 for cabeça.

TVr rr.Ja esposa: — não trinco 1
•F.'s lu patriota, oti não <s ?
Tenho que chtrar com os meus "cinco" '.
lí morde o marido em... "dez*.

Cyrano & o.

iNãõ ha, nem pó.ic haver a scgtiran-
ça de que o leite tias vaccas attitlgi-
das pela febre aphtosa não seja en-
tregtue ao çoustwnio publioo, assim
como ninguém duvida de nue a am-
bicão de certos homens se -mantém
11a proporção directa da escassez de
escruptílps'.

A falta de veterinários scienlitiça-
mente preparados é, pois, muito sen-
sivel, assim con>o o & a falta de «Ircfer
pilaes para animaes.

Vem a propósito citar um faoto.
Ma tempos, adoeceu com uma pneu-
nionia um cavallo de corridas, um
dos .mais afamarlos que então appa-
reccra.ni nas nossas pistas. O animal
tinha ¦custado alguns contos de réis.
Fora entregue aes cuidados de um
ferrador, que não tinha competência
para delle tratar. Achava-se «então
na nossa capital um veterinário por-
tugticz, formado pela respectiva es- *
cola dc Lisboa, o qual foi chamado
para ver e tratar do doente. Pois
causou grande admiração ao ferra-
dor e ás demais pessoas presentes,
verem o veterinário approximar-tse
«do cavallo. que estava caido, -prostra-
do pela febre, deitar-se ao «lado do
animal e em seguida fazer a auscul-
tação que permittiu estabelecer um
diagnostico de rigor, perfeitamente
exacto! Esse veterinário está hoje
ao serviço do Ministério da Agricul-
tura, onde è devidaniontd oxj:Ií!j,~--
rado.

>E'_ bem sabido que muilos são os
serviços públicos que estão atraza-

is entre nós, ott que ainda
nem sequer foram iniciados. De ai-
guns delles se poderá dizer que po-
dem esperar por rmelhores dias; on-
tros, porém, accúsam a nossa muito
lamentável desidia. Destes últimos
faz parte a assistência aos animaes,
a qua! '.!cve_ começar pela formação
de veterinários, com o respectivo
curso, e, estender-se até aos hospi-
taes para irràcionaes. Esses assum-
ptos entram também, e com impor-
tante contingente, nn numero da?

Jboas manifestações da alta civilização
qualquer paiz.

i

pa

O, ministro da Fazenda communicmi
ao inspector da Caixa dc Amortização
que o cobrador da Recebedoria do Uis-
tricto Federal, Álvaro de Castro Rc-
drigues Campos, prestou fiança no The-
souro em dez apólices da divida pu-
blica, em garantia de sua rcsponsabili.
dade mo referido cargo, e em sitbitt.
tuição da que prestou ameriormeaW«
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A VERDADE SOBRE A PRO-
CLAMAÇÂO DA REPU-

SUGA
IDep-ois de tres dias dd incubada

gestação, appareceu no Correio um
senhor >P. C, pretendendo contrariar
as considerações aue fiz isobre a pro-
clamação da (Republica.

tPena é que este senlioT nao iSe assi-

girasse como eu faço, abertamente,
para que se pudesse 'bem afenr da

importância <le seu testamume. sobre
t-ssos acontccàiinentas.

'Testemunha ocular, parte . activa

ria conspiração e, «esse mowunento,
ouvido por Benjannn e Deodoro nos

menores detalhes, sou incapaz dc

adulterar 'factos. . .
lAssirn, iiãó disse que os .ministros

no 'dia 15 'loram presos por Deoçío-

tro; ao contrario, af firmo quc, devido

á intervenção dc Floriarao, foram

mandados soltos para suas casas.
Eu mesmo recebi de Deodoro. or-

dem para ficar ás ordens d,o irrunis-
terio, e fiz oste embarcar em seus
carros para suas casas depois <le ai-
ihbçarem no quartel general, e sai
<!_)„ com Diana em seu iCMiro; ulti-
mio ministro u. retirar-se.

Não é exacto, é completamente
falso e mentiroso que Deodoro, ao

filtrar no adro do quartel general,
desse um viva ao imperador. _

iDeodorol <lcu trtn viva, tsim, ao
Exercito.

São testemunhas disto os Reneraes
Mentia .Barreto, Joaquim Ignacio,
Lauro Miiller e eu. Dcodoro nao
falou jamais no imperador.

A prova de que na inanliã
15 d.c nov.rn.bro esta/.i icita a
publica, é que ''eodoro, sabendo
Ouro Preto havia ido coníereiiciar
oom o imperador no Paço, mandou
prendel-o, e, sabendo qne Gaspar
.Martins ha-wta sido chamado para
organizar ministério, •telegrapliaupara
¦Santa Catliarina ordenando a sua

prisão.
Estes isão os fados de liontcm, qtte

¦só um povo som memória pôde
cstiiiecer.

1N0 que affir.mo, dou a 11111111a pa-"avrà de honra, digo a verdade.
_"âo quero falsear a Historia.

-Sc.zcdello Corrêa.

Recebemos a seguinte carta*.
"j8 de novembro de 1016. — Amigo

, sr. redactor do Correio da Manhã.
I.i 'honlem, i noite, ao chegar a esta

capital, 110 vosso conceituado jornal de
-¦6. e 110 Imparcial de 28 do corrente,
mez, os ar.tvgos sobre os acontecimen-
tos de 15 de novembro de 1S89.

Quanto á parte que di'/ respeito ao
meu cunlindo marach.tl Floriano Pei-
xoto nas oceorrencias desse dia e nn-
tcriornieiite, peço esperar a publicação,
(pie brevemente farei, da historia de.
sua vida intima, militar c politica, e
verá, então, pólos documentos quc apre-
sentarei, quanto foi digno c correcto o
seu procedimento.

Com muita estima e consideração —
Arthur Vieira Peixoto."

— o «an 1» mm

O DIA NO SENADO

Apezar da tempestade do Acre, approtí
ram-se o orçamento da receita

e a prorogação dos trabalhos legislativas

CORKEIO DA MANHA — Quinta-feira, 30 de Novembro de 1916

iVO ASSYRIOA GUERRA

hontem começou sem sr. Dias de Medina, se procurava im-
hontem começo ^ 

^.^ bolimno no terrt.
mM ¦ 

do dia I torio nacional, foram os . amazonenses
que expulsaram os bolivianos e mes

acta
ao
da

A sessão de
numero para votações,
de entrar a 2" matéria da ordem
íí a reforma do .\cre - verificou-se a
existência de quorum.

Presidiu-a o sr. Urbano Santos, se-
cretariado pelos srs. Pedro Borges e

José Metcllo. ,
Depois de lida e approvada a

dos trabalhos anteriores, passou-se
expediente, quc constou de oHicios
Becretaria da Câmara e do parecer da
commissão dc Finanças sobre as ciueii-
das apresentadas ao orçamento ua

UNaraÍiora 
do expediente, não houve

oradores. , .. '",¦'
líntrou-sé na ordem do dia, encer-

r.-.ndo-se logo a discussão única do pro-
jecto do Senado n. 32. dc 19161 prpro-
«ando a actual sessa- legislativa ate
o dia 31 de dezembro do corrente
anno.

Ainda não havia numero.
Em seguida, continuou a 2" discussão

que regimentalineine devia ler.sido en-
cerrada ante-hontr-m, do projecto do
Senado n. 8, de 1916, reorganizando a
administração do Território do Acre,
com parecer favorável da comniissão
dc Constituição e Diplomacia; emendas

Legislação e subsiitu-
Ray-

atmml 1 ii«inrr~~-~~~~*~*~~"'EUS*: " mSi **LUH

de
Ri-
que

hon-

São Lourenço" — Cigarros po-
polares dc fumo

Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes — LOPES SA' & C.

»»at _— 1

A SESSÃO DA CÂMARA
RESUMIDA

Sob a presidência do sr. Cosia Ribei-
Iro, secretariado pelos srs. Mavignier e
João Pernctta, foi hontem aberta a ses-
são da Câmara, com a presença de 75
deputados. Approvada, sem observa-
ções, a acta da sessão anterior, foi lido
o expediente. Isso feito, foi annuneiada
a discussão do requerimento do sr.
Maurício de Lacerda, referente á confe-
rencia naval de Londres, a propósito da
instituição da "black-list". Discursou,
então, o sr. Alberto Sarmento, até o
esgotamento da hora do expediente.
quando íoi, por isso, interrompido, fi-
cando dc proseguir na ordem do dia.
Passando-se a esta,, verificou-se, pela
lista da porta, não haver numero para
as votações. Annuneiada, então, a dis-
cussão do projecto 11. 39, de 1916,
dando autorização paru o governo con-
ceder licença ap ajuda.itc do marcador
clã Estrada tle lFer.ro Central do brasil,
Manoel 'Ferreira dc 'Medeiros, voltou a
tratar do assunipto abordado 110 c::pe-
diente o sr. Alberto Sarmento, numa
explicação pessoal.

IDepnis disso, foi encerrada a discus-
são de todii a matéria constante dn or-
dem do dia, falando, por fim, o sr.
Jcronymo Monteiro, para uma explica-
e.ão pessoal, voltando a oecupar-se,
anais uma, vez e longamente, da noiiica-
Cão do escrivão da collecloria federal
de Alegre, no Estacio do Espirito San-
10. A sessão foi levantada tis 3,15 da
tarde.

 mui<> «m- -O-e—

A commissão de Finanças do
Senado approva licenças

A commissão de Finanças do Senado
rsleve hontem reunida, mas não tratou
dos orçamentos.

Comipareccraiii os srs. Toão Lyra,
(Francisco Sá, João Luiz e Alfredo El-
lis, presidindo a reunião o sr. lSueno
de Paiva.

O sr. João Luiz Alves leu os seguin-
tes pareceres: concedendo, em pioro-
gação e com dois terços da diária, para
tratamento de saude 11111 anuo de licrii-
ça, uo operário dc 1" classe dn .|" cli-
visão da Central do Brasil, .loão Paulo
da Silva: autorizando a concessão de
11111 atino de licença, com ordenado, 11
José Joaquim . Ainanso. aniiazcnisla da
Central do Brasil, opinando peln con-
cessão de uni anuo de licença, com a
diária a quc tem direito, para traia-
mento de saude, ao carimbâdor da Cen-
trai do Ilrasil. Ncstor da Silva Castro.
c estando de accordo que seja conce-
dida it Tãncrcdo Gonçalves Ferreira,
collector federal du Várzea, cai 'Per-

nãmbucò, a licença ••e.lida.
Todos os pareceres foram approva-

tios.
_¦ i...-3__i-l_>-«_-tM,

Um'conílicto de jurisÉção
aríÉial

da de Justiça . -. _ .
livos dos srs. Lopes Oonçalves u
mundo de Miranda.

O sr. Lopes Gonçalves voltou
tem a oecupar a attenção do Senado
para tratar da debatida questão do
Acre.

Disse, em resumo, o senador amnzo-
nense que era seu intuito, caso hou-
vesse numero para as votações, roque-
rer a inversão da ordem do dia, por
conter matéria orçamentária a ser dis-
cutida e. votada, muito embora a dis-
cussão ou o debate solire a reorgani-
ração 

'do 
Acre seja também um assum-

pto de interesse geral.
Assim procedendo, queria evitar que

se dissesse que os interesses, porveti-
tura problemáticos, do Amazonas, a
respeito do Acre, iriam collocnr em se-
gundo plano os interesses dc ordem gc-
ral da Republica.

Como representante do Amazonas,
s. cx. deseja quc esse Estado oecupe
a posição que sempre mereceu, e nao,
como querem todos os brasileiros quc
não habitam aquella região, a posição
de ultimo, dc desprezível, a posição
Ínfima em quc é considerado, mesmo
na Federação vizinha.

Mas, uma vez que o presidente aca-
bava de annunciar não haver numero
para sc proceder ás votações das inale-
rias constantes da ordem do dia, lendo
sido matéria primordial, pelo Regiiiicn-
to, ou preciptia, a que diz respeito a
prerognção dos nossos trabalhos, o ora-
dor, ainda uma vez, oecupa a attenção
do Senado a respeito do projecto que
reorganiza o Território do Acre, reor-
gailizãção esla que é feita com nicnos-
preço, cotn ludibrio manifesto, com pre-
potência incontestável aos direitos ter-
ritoriacs -do Amazonas sobre a parte
scpientrional do Acre.

Ante-honlcni. quando discursava o
representante do Pará, sr. senador Ar-
fluir Lemos, cuja ausência na oebasião
era lamentável, em aparte a o. ex., que
com muita eloqüência e erudição dc-
fentlia o projecto, o orador contrapoz
a sua opinião ás asserções formuladas
por s. ex., onde disse que nos Estados
Unidos da America do Norte tinha sido
prnxe. em sun vida politica ou consti-
tucional, a penmit.-i dc territórios com
paizes limitrophes OU. cm suninia, çomtpaizes estrangeiros. O sr. ' 

Lopes Gon-
çalvcs pediu a s. ex, que lhe indicasse
uma só dessas pèrmutao; porque não
conhecia 11111 só caso de permuta, nas
condições referidas por s. ex. Xão
conhecia um só.

O que o orador conhecia, o que to-
dos sabem, é que r.quel.la Republica au-
gmentoii a sun súpetificie não só com a
conquista de territórios quc demoravam
a oeste da região situada uo paiz em
rolação ás treze províncias que procla-
niaram a sun independência,, como ta. 1-
bem devido ú acquisição 011 compra ou
cessão, ora pelo 'México, ora peln lies-
panha. li pela iFrppça, aparteou o sr.
Alfredo Ellis. Dc facto.

A primeira acquisição foi feita em
180,1, se hão lia engano, 110. governo dêij
Joffcrsohj lendo sido mediador Madi-."sou, 

plènipoicnciario etn. [Ppj-is nessa
oceasião, actpiisição quc fór.a feita me-
diante proposta da própria França, que
no território dn Luisiania sempre teve
soberania puramente nominal.

Seguiu-se depois a acquisição da. Fio-
rida, cm iSco. se não lia engano, acqui-
sição feita a .Hespanha. Seguiu-se de-
pois a acquisição feita da Califórnia em
1S4S. tendo havido desde 1845 não pro-
priumente 11111:1 acquisição. mas unia. an-
noxneão do Texas, devido a ter-se pro-
clamado .Republica, separando-se do
México por solicitações daquelle povo,
011 ainda pela propaganda que 03 ume-
ricanos faziam das idéas democráticas,
afim de que viesse fazer parte daquella
Republica esse pedaço de território co-
lonizrflo pelos Iiespanhoes.

Mais tarde, tres atinos depois, cm
iSjS, o México, reconhecendo que não
podia manter os seus direitos sobre, o
Texas, celebrou um tratado com os Es-
tados Unidos, cedendo todos os seus dl-
reitos territoriaes a essa grande Repu-
blica, que já havia annexado todo o ter-
vitorio do Texas. .

¦Ha utitnbcni, em tempos mais moder-
nos a acquisição do território do Alas-
ha 

' 
110 reinado, se não ba engano, de

Alexandre I da Rússia. Isso oceorreu
cm 1-826 cm i8-*S.

A Rússia, pretendendo expulsar os
pioneiros americanos que invadiram o
território de Alasca, fez umn reclama-
cão. Os Estados Unidos, qite tinham
st-tis interesses vinculados naquella re-
èião fizeram a acquisição do.ternto-
rio e inclusivamente de ires ilhas, as

I ilhas Alcucianas, ficando pari
i terra as ilhas situadas 110 c

Uhoring.
! Depois, 0111 conseqüência dn _ít«c

eom a Hespanha, houve-ii. cessão !
! parte deita dü/S illms ..! I«b|

ilha de Porto Rico,
ninizncão dc guerra

Antes disso, também os Ks!:; los Un
dos anncxtiiain as i-h.ts Jlawai.

O orador não leve, portanto, o
tuito como suppoz o seu collega
Pará, de dar-lhe unir. lição, porque nao
lem competência pata tal. Apenas af-
firma com humildade, eom o respeito
que s' ex. lhe merece, com o culto que
sempre rciulett ti sua cultura c ao seu
talento, qif! não lhe parecia justa a
proposição levantada, por s. cx.. dc que
os Estados Unidos nunca tinham ene-
ctuado pcrinuta, em leia a sua 1 xisten
cia politica. dc território
nação mundiaL O orador
?er sem jaclancia, sem vaidafle, mas
apenas no intuito dc esclarecer o de-
bate e render mais uma vez o seu

fizeram saber, pelas armas, que otiosso
direito aquelle território era secular._

.Pois então um EsUido da Federação
que, nesse momento de terrível igno-
raucia da nossa chancellaria, arrancou
do dominiio estrangeiro aquella exten-
sa região, não merecerá alguma sym-
palhia da Nação, do Congresso .••Na-
cional? Será esse Estado espesinhado
em seus direitos, como se fosse um
servo dc gleba, como se fosse um men-

O direito do Amazonas ao Acre «ne-
ridional ficou muito bem assignalado,
quer no tratado conhecido pelo tratado
do Madeira, quer no tratado de 1877,
de Santo Ildefonso, que estabeleceu
que o «íí possedetis seria a base aa
demarcação dc limites entre a Hespa-
nha -e Portugal, .

Quem será capaz, com toda a ma
vontade que possa ter contra o l.stado
do Amazonas, com todas as aspirações
de popularidade entre as populações do
Acre que são populações brasileiras:
amazonenses, cearenses especialmente,
parahybanos, rio-grandenses, dc todas
as nartes da 'Federação em summa;
quem poderá negar que o Amazonas
sempre tivesse 110 Acre, anterjormeivte
ao protocollo de 1895, diz mais, ante-
riormente ao tratado de 7 de março de
1S87; quem poderá contestar que o
Ainázònas sempre tivesse ali o exerci-
cio solenne, constante, inimiilavcl, nun-
ca interrompido da sua autoridade;
quem poderá contestar que foi o Ama-
zonas que, em 1864, eoiniirísioiioii Ma-
noel Urbano da Encarnação, acompa-
nhado do ipreelaro engenheiro William
Chandtess. que levantou a plr.nta geo-
grapliica do Acre alé acima do paral-
leio dc 7(1', 11 "5 latitude.sul, onde se
encontra a nascente principal do rio
jaguaribe, em desaccordo do que se
acha 110 tratado dc 3 de outubro de
1851? Quem poderá negar que, revo-
gado cm 1761, foi o tf íi possidelis o
principio que se reconheceu para effe-
cluar a demarcação?

Quem poderá contestar quc o Amazo-
nas aíyum dia deixasse dc exercer «o
território do Acre a mais completa e
a mais jurídica das sobernnias? Nin-
guem!

Entretanto, anmuiciando-lhc o presi-
dente que já havia numero pnra a vo-
tação da ordem do dia, o sr. Lopes
(Gonçaílvc.1 requereu a inversão da
mesma, .pa-t-a -não prejudicar as impor-
tanles matérias de que ollá constava,
ficando, porem, com a palavra sobre a
reforma em .discussão e que entraria
cm ultimo logar.

O seu requerimento foi approvado.
Assim se procedeu á nipprovação dó

projecto pro rogando a sessão legislativa
alé 31 dc dezembro c da proposição da
Cahiára, n. S4, de 19ifi, orçando a
Rcccila geral da Republica para 1917.
com as emendas e de accordo com o
pnrecer dn commissão dc Finanças, cm
2" discussão.

¦Eram as matérias que, de accordo
com o requerido e approvado, .pretc-
riam a reforma do Acre.

F. esta voltou á baila.
Continuou o seu discurso o ardoroso

representante do Amazonas, cujos .pre-
tensos direitos ao Acre, força é reco-

i nhecer, s. cx. defendeu com lioquen-
cia. brilho c erudição, verdadeiramente
apaixonado .pela causa.

Falta-.nos espaço para repetir mesmo
em resumo o longo e cxhaustivo dis-
curso do sr. Lcpes Gonçailves. que foi
um histórico 'brilhante dc todo o tra-
bnlho de nossa diplomacia a respeito
da nossa complicadissima zona, desvie
tempos remotos, e uma bella dissería-
ção casuística c dc constitucionalvsino
comparado.

S. ex. negava ao Congresso o direi-
to de. legislar sobre matéria sub-judiee
e. affirmuva o direito do Amazonas no

eiic
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De todas as linhas de
frente

Atxehanha —¦ Berlim, 2..—O quar-
tel-general communica em data de 28
de novembro: ,"Na írente oeste, não houve grandes
üCCÕCS.

Príncipe Leopoldo — A sudoeste de
Duenaburg, o fogo da artilheria tussa
augmentou temporariamente. A não ser
isto, nada de importante entre o oiarl
e o Dnjestcr.

Archiduque José — Na frente leste
da Traiisylvaiiia, fogo mais vivo. Va-
¦rios destacamentos de reconhecimento
russos foram repellidos.

Uma nova série de operações mihta-
res, começada a leste do rio Alt, deu
bons resultados inicíacs. Curtea de Ar-
ges eslá em nosso poder.

Marechal von Makensen — Na Do-
brudja, limitada aetividade.

O nosso exercito do Danúbio ganhou
terreno. Conquistamos Giurgiu. -,t

Macedonia — Violento .fogo ehíre
o lago de Presp e o Cerna precedeu
a novos ataques entre Trnova, a 'iior-

oeste de Monastir e Malcovo, na eprva
do Cerna, bem como nas proxirflida-
des de Gruniste. Russos, italianos.fraii-
cezes c servios investiram contra as
linhas germano-bulgaras. Este. grande
ataque combinado das forças ,da- En-
tente falhou completamente ante p fo-
go aniquilador da nossa artilheria e
infanteria. O inimigo soffreu graves
perdas sangrentas, sem obter o miièinio
suecesso." f.

'RusssiA — Petrogrado, 29. -—.! As
tropas russas, avançando então as_.11-
nhas leutonicas a leste c a suPde JCir-
libaba, ao sul dos Car.pathós, captura-
ram uma cadeia de alturas .importan-
tes, fazendo 71-1 prisioneiros. ....

Itai.ia — Roma, 29. — Informjio
ultimo comnutnicado do .general pCa-
doma: ... • ,iL"Desde Sarea ate ao Astiro fcjiram
nssignalados movimentos inimigos. .

Na frenle Gitilia, duellos d.e artilhe-
ria. A artilheria e as bombardas ídni-
¦iiiigas estiveram em maior aetividade
11a zona dé Plava e a leste de Gon-
zia, mas foram vigorosamente contra-
batidas." _ J

Inci.ati:rií.\ — Londres, 29. — l»an-
dc aetividade dc artilheria inimiga' na»
duas margens do Ancre. Respondemos
pron.piamente e cfíicazniente aos tiros
inimigos. ,.

O inimig bombardeou as nossas li-
nhas ao sol de Sòiiclies c 'tios bombar-
deamos as posições allemãs na região
de La bassée. .

Os nossos aeroplanos atacaram vartos
pontos importaotcs. Abatemos dois ap-
parellios inimigos e perdemos outros
tantos.

O banquete de hontem
ao dr. Sylvio Romero DE MINAS

_Td restaurant Assyrio realizou-se
hontem o banquete que os companhei-
ros do Ministério e os membros dos
corpos diplomático e consular do Bra-
sil, actualmente nesta capital, offerece-
ram ao dr. Sylvio Romero, cm regosi-

______ ___F ¦**___!
_¦ _M__I H_§B^ii ü

_b^____!

sina que Deus fez o homem á sua una-
gem e semelhança.

Se assim é, a bondade deve ser a
essência divina que foi transfundida
nas almas dos que anceiam, lutam *
soífrem neste valle de lagrimas ter-
reno, porque, mais ainda talvez que a
intelligencia, ella nos approxima da su-
prema perfeição moral do director su-
premo aos nossos destinos.

E é por isso, de certo, que ella pos-
súe esse dom excelso que é o apanágio
da omnipotencia — a força creadora —

?ue 
tão eloqüentemente se está mani

estando na gentileza deste gesto can

f31J35
COS,

UEOPOLWNA, 28. - Wo ;«g
í*oiio*cii.c" — Por rnioUvo <"o, falleci-

&V seu sogro sr. 
^^^ ;

dido Ribeiro, oecoribdo mo *»?*»•?"

3..0 da tarde, tem recebido grande c6

pia de .telegrammas de pezames o

deputado .Ribeiro Junqueira.
— Encontra-se .aqui o dr. .Amorno

Tavares, engenheiro do gstodo., que
vei i' escolher o ioeal para ser 'levai*.-

}ado um novo edía^io para o Grupo

ES"IA' 
cultura do íumo «Me anno «.0

n,_.ni..pio: deu ^eoiu^adores^ 
«sultn-

dos devido á optima
fumadas que vão obtendo excefterites

PMsk 
cultura .tende a aiignicntar myi-

to neste município onde sc encontram

O dr. Sylvio Romero Filiit

(Phot. Ilubticr Amaral)

jo a su,",
de secção
teve todo
dialidade,
de apreço

A GUERRA NO AR
TJM AEnÕriiATíÔ ALLEMaO

AHATIDO

Londres, -*o - (Officia') - (A. H.)
— As autoridades francezas informa-
ram o conimodore inglez dc Diinlccrque
de que foi aibnfido duranite a tarde um
ncroplano tripulado por dois tenentes
da marinha allemã, em poder dos quaes
foi encontrada itmti dctaübada carta to-
pograçihica dc Londres.

bonbonâ
finos c fantasia de clio-

Itlicrir.g & C.\ r. 7 Set. ioj.

•recente promoção á director
do Itamaraty. A festa, que
o brilhantismo e franca cor-
foi uma bella demonstração

ás raras qualidades do dr.
Sylvio Romero. ,'Foi servido o seguinte "menu : Cre-
me d'asperges, Kadejo sauce crevettes,
Vol-au-vent a Ia Sylvio Romero, Fillet
de boeuf a 1'Itamaraty, Punch . ou
Champagne, Choufleur au gratm, Dinde
truffée a Ia broohe, Jambon de York,
Coeurs de laitues, Gateau diplomatc,
Classe Comtessc, CorbeiÜcs dc fruits,
etc A orchestra, sob a magnífica dl-
recção de mlle. iMnjnie Louise, observou
esplendido repertório, especiabnente es-
colhido para essa íesta.

Sentaram-se á mesa os. srs. : cir.
Souza Dantas, sub-secretano de Lsla-
do que presidiu o banquete; general
Gabriel llotafogo, chefe da comniissão
dc limites do Brasil e Uruguay; minis-

Rapil Régis de Oliveira, ministro

nhoso com que a opulencia da vossa ¦ 1er.ren03 muito próprios para a mcsmi.

generosidade — pela voz amiga de um _ a plantação de cercaes tc.i_g.an-
dos mais formosos espíritos dç que sc . de ^ic amno. As roças, porem, naj e--

podem ufanar as letras e a diplomacia, (fio ,).oa3 duvido a irregularidadc-s ao
nacionaes — me ciuiz distinguir attn-1 tempo. As próxima, colheitas, segnnno
buindo-me méritos e predicados que so . a (.^ectativa geral, não serão gramies.
me fazem admirar a grandeza da vossa: _ Abriu-se 'hontem a exposição oe
magnanimidade, a delicadeza dos vossos , trabalhos mamiaes e de agulha cio Oru-
corações. I po Hscollair 'Ribeiro Junqueira, a qual

E' esta a segunda vez em quc, como | .cm s;,_0 lmtito \*sitnida. . .
a me recordar o que devo ao valioso j _ a pecuária neste município tem
auxilio que tendes prestado á minha t-;'0 um- desenvohiiiuento espantoso,
carreira, inteiramente destituída dc bri- cMnitos lavradores têm adquirido repro-
lho mas já bastante longa e siifficien- juctores de raça, puro sangue,
temente provada para me dar a conhe- _. ,Com as ultimas dmvas de pedra
cer quanto se lucra em se preferir o fjccm ,mll,-i|0 prejudicada a floraida cio
trabalho á intriga, a dedicação á des- <._£,;
lealdade, a sinceridade á bajulação, o j __ pr0Seg,iiem mo Cymnasto Leopo.'-
reconhecimento á ingratidão, a fran- j dinense os exames de preparatórios pt-
queza ás tor'íiosidades esconsas dos _.anl,e as bancas examinadoras noniea-
profissionaes dn inveja e da perfídia; ,]M ipei0 Oonselho Superior de Ensino,
é esta a segunda vez cm que publica-, a .proporção das aippromçõcs manti-
mente, meus caros chefes e companhei- j jj, ate aKora muito .rcconimenda çsse
ros de jornada, me testenitinhaes a conceituado estabelecimento dc ensino,
vossa sympathia e me diguificaes com o 1 scm duvida, um dos mads importair.es
vosso applauso. .Ido Estado.¦ A primeira — permitti-me que neste 1 _ a "Gazeta «le Lcopoldina", cm
momento eu a recorde, não como uma
demonstração de vaidade, sentimento a
que não dou guarida, mas como uma
prova mais do meu reconhecimento
inexprimivel á insistência eom que —

MATADOURO DE SANTA 0110»
— Abatidos hontem: 5=i f^s> 56 por-

carneiros e 41 vitellas.
.larchaotes: 'Cândido E. de Meta»,

38 r. e 2 ».; Durisch & C, na r;; A.-
Mondes & C, 62 r, e J c.; Lima ic
Filhos, 30 r., 7 p. c 9 v. ; Francisco
V. Goulart, 59 r., 20 p. e 12 v.; João
Pimenta de Abreu, 24 r.', Oliveira Ir-
mãos & C, 89 r. e 17 p.; Basilio
Tavares, 34 r. e 14 v.; C dos -vetar
lhistas, 8 r.; Pontinho ¦« O., 20 r.;
Edgard de Azevedo, 24 r.; T . P. Ob-
veira Sc C., 28 r. ; iFernaiivles & iMar-,
condes, 7 p.; Alexandre V. Sobrinho,
"7 r, e 2 v-i e Sobreira & C, 20 r.
1 p. e 6 v.

Foram rejeitados: 9 1I4 2]S r., 4

KNrilliPOSTO DE S. .111000 —
Os preços foram os seguintes: rezes,
de $720 a $Soo: porcos.de 1$ a i$ioo;
carneiros, de iiíõoo a sfooo, e vitellas,
de $6uo a $900.

MATADO! MO DA PKNIIA —.
Foram abatidas iiontem 10 Tezes.

AUMAS.KNS 1-HU('01MK1C0S —
Foram abatidas 'hontem 'Por Oliveira
Irmão & C, destinadas á exportação,
332 rezes.

11 m U» > '
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Os runiaicos destróem a;|
estrada dc ferro de Cerna-

voda a Buçarest
Londres, 29 (A. A.)— Sabe-se aqui

que, por exigências estrateg cas. os ru-
niaieos destruiram, nas proximidade»
de Gt-unistc; a estrada de ferro qug
liga Ceri-.avoda a lluearest. '. f

dr Cardoso de Oliveira, ministro
Guimarães. Filho, .ministro Luiz Uma e
Silva dr. Raul Campos, cônsul geral
Ravmundo Peceguòiro do Amaral, Arau-
io lòrÉe. conselheiro de legação Almei-
da Brandão, Nicoláo Debbane conse-
lheiro de legação Aniiibal VeUoso Ue-
bello, Luiz de Faro Júnior, cônsul geia;
Dariò 'Freire, Adolpho, Kor.dçr, conse-
lheiro de legação 1 iF, dc Bam»---?!*:
meiltel, Henrique 'Peccguciro do.Anu-
ral Galvão Bueno Filho, Antônio Al-

ves da'Fonseca, Pessoa de Queiroz, .mi-
zebio de Queiroz Mattoso. Câmara, Ma-"o 

de Vasconcellós; Labienno Salgado
dos Santos, cônsul Campos Paradeda,
íèuslávo de Aguilar Pantoja, Li.iz._de
Maualbáes Tavares, Gcorgino Aveuno,
•Cônsul Emilio de. S. «Felix Simon-

PedrÕ 'Paula Leite, Jorge Job. 111,
onsul Mario Azevedo, Pedro cie

r.arros, Gastão Paranhos do
Henrique Pinheiro Vascon

vice
sen,
vicc-C'
Moraes
Rio Branco,

e vós o sabeis bem — máo grado a mi-
nha opposição reiterada me arrancastos
da quietitude do meu serviço profissio-
nal em que, propositadamente, cada vez
mais me refugio do torvelinho num-
dano — a primeira foi em 1913.. quan-
do deixou de ser ministro interino das
Relações Exteriores um dos mais com-
pletos typos de diplomata e, é inútil j
accresccntar, de fidalgo que tftnho tido
a fortuna de conhecer, o galanfuomo
ante cuja memória veneranda c inolvi-
davcl eu me curvo reverente neste lo-
gar que teve outr'ora tantas vezes a
realçar-lhe as .maravilhas de arte a fina
cultura esthctica da personalidade, nia-
gnifica e inconfundível de Rcgis de
Oliveira.

Jamais me poderei esquecer dc que
me destes então o apoio do vosso affc-
cto numa das occasiôcs em que o des-
peito c a má fé de certos indivíduos
que não podem supportar que o sol der-
mme a benção fecunda da sua luz bene-
fica sobre as cabeças de todos os que
pensam, dc todos os que se esforçam,
dc todos os que labtilaiu c ercem e
vivem, me proporcionaram ensejo de
melhor apreciar as nobiüssimas quali-
dades de caracter e de coração do glo-
rioso estadista que depois de ter sido
o aréliitccto prodigioso _qtie, na pasta
da Viação, lançou os
obra formidável da

sua edição de amanhã, fará uma refe-
rencia á desenvolvida secção Noticias
de Minas, que vem publicando o Cor-
reio.

MIXAS XOVAS, 27. (Do correspon-
dente). — O presidente da Câmara
Municipal de Montes-Claros enviou ao
presidente do Congresso Nacional o
seguinte officio, secundando o projecto
Camillo Prates, sobre a premente quês-
tão das secens no norte de Minas;

•'Ilhno. sr. presidente da Câmara do»
Deputados Federaes. — Na qualidade
de presidente da Câmara deste muni-
cipio de Montes-Claros, e interpretan-
do o sentimento de todo o .município,

[venho manifestar todo o desejo deste
município para que seja convertido em

' lei o projecto que a 11 de outubro
deste anno foi apresentado á conside-
ração da Câmara Federal pelo ilbis-
tr: representante mineiro, exmo. depu-
tado 'Camillo Prates, uma vez que o
alludido projecto procura resolver a»
agruras das seccas neste Eslado de Ml-
nas e outros, motivadas, incontestável-
mente, pelas derrubadas em nascentes
de aguadas e devastações de niattas.
Saude e fraternida :. (a.) —¦ Joaquim
José da Costa, pres.dente da Câmara.

Nós, os ininasnovenses, .atemos pai-
n-.as e nos associamos ao gesto do pre-
sidente da Câmara de Montes-Claros,
lanto mais porque foi de um minas-
nevense que partiram os primeiros pro-
testos contra a devastação dc tiores-

fundamentos da I Ias no norle do Estado, pelas columnas
organização desta | do "Correio da Manhã" e, para provi-

c^0í'-Her^,«-Eonsêcã^illV..-'A"tomo
gc São Clemente. Os;v,,ldo. Corrêa Cn-

los Maximiliano de '¦•'Bueiredo, Oscar
<_•„-,-:._, Renato Lago, Nestou Braga

pau ia pelo aproveitamento das suas I pedimos licença para ¦transcrever tini

próprias energias, está, 11a do Exterior, | trecho da sua correspondência de ni«.10
amparado pela clarividencia patriótica 1.deste anno, onde se le, atrai es cie
c pela coragem consciente do sr. prç- phrases repassadas de< ternura e pi.-
sidente da Republica, dnndo aos bmsi-
leiros o salutar exemplo de que. nesta
hora terrível de amarga provação dos
povos e dns nacionalidades, o primeiro

Escrevem-nos:"O abaixo assignado, sócio fundadoi
da firma bem mitiga e conhecida no
Brasil e na Europa, dc Sollieiro Moita,
& Comp., e com.maiidil.irio da firma
Fonseca & Comp., ambas com sede no
Pará, vem tornar publica a injustiça
que está soífrcndo por lerem incluído o
seu nome na lista negra ingleza, c é
provável que brevemente esteja na lis-
ta portugueza. Em abril Uo corrente
anno saiu 'publicado cm diversos jor-
nrjes que diversas firmas tinham sido
incluídas na '"black-list", e entre ellas
encontrei o meu nome. Ora, não tendo
eu praticado acto qljptm commercial ou
outro qualquer que pudesse demonstrar
a menor parcialidade pelos allemães e
nem pelos alliados, pois que sendo eu
incluído -coiiio sócio de iFonscca & C ,
não podia praticar aclo algum commer-
ciai, visto não só ser commanditurio
como porque residia ha annos em Lis-
boa, Mas logo que tive sciencia dc que
eu estava na tal lista, dirigi uma carta
ao cônsul inglez no Pará, pedindo que
me informasse qual o motivo por que
o .neii nome estava incluído na "black-
list".

*Dias depois recebi a resposta deelaran-
do-me o cônsul que eu só podia obter
o que desejava por intermédio do mi-
nistro brasileiro em Londres; egual rc-
aposta tiveram os meus sócios. A fir-
ma de iFouseca & Comp. .'vpresentou a
sua reclamação por intermédio do ini-
nistro do Exterior, isto em fins de
ugosto, e até estai data não tem solução
e asilemos nós que a nota de rccla-
inação foi entregue em setembro ao
governo inglez, pois quc, eni principio
de octubro aceusou o recebimento mas
não respondeu até hoje.

lE assim, a firma (Fonseca ó* Comp.
e os seus sócios individualmente estão
privados de exercerem a sua profissão
desde abril do corrente anno, cujo pre-
juizo monta a muitos contos dc réis.
Inda hontem recebi um telegramma an-
nunci..ndo-nte quc uni saque de duas
mil libras não tinham pago em Londres,
porque estou na lista negra.

Os motivos Qior que a firma Fonseca
& Comp. e os sócios individualmente
se acham na "black-list", explicarão de
fôrma clara ai ver que, quando os in-
teresses se chocam, o direito e a razão
desnpparecé. ,

Rio, 20 dc novembro de 1916 — Luís
Solhciro" — 1 lotei Avenida.

1 m m» 'ti«-»

cm

Acre, cujo território
rleileia em juizo.

E com o discurso do senador
zoaiensc encerrou-se a 2" discuss"
escaldado projecto.

Já não havia, porém, numero
votações.

Ainda foi posta, cm 3" discus
pregosii;ãri da Ciwnara >n. 63, de
fixando as 'forças «avies.

| A apresentação de unia emenda sus-
pendeu a d-çitssão, visto como a com-
missão de Finanças tinha de dar pa-
recer soiive fila.

Era tarde... c a sessão foi suspensa.

avanço do

dá

ini-

Quando o senhor tiver dc edm-
prar moveis, lembre-se tlu

Ali tudo ó bonito, moderno,
muito bem nciibnílo o os preços
e coiiilições ilo pagamento são

iiiroinii.irnveis.

Informa-
dizem que

«OXÇ.UiVES DIAS TI

."Í.GUAYANA

llosiateiuiu (los ruiunicos
. . Cuirifr.tH

Londres, 20 (A. A.) — Apezar
ilílípctuósidadc dos ataques dos bulga-
ros, os runiaicos resistem em Ca.afati*,
detendò nesse seeli
migo.

Os frinicò-servios e itnlo-rnssos
operuni na curva do Cerna

Londres. 29 (A- A.) -
ções officiaes de Salonica
os fíánco-servibs e os italo-russos nn-
ciaram <> cctnbatc combinado contra os
leuto-biilgaros entre Torr.ova e «.akú-
vo, na curva do Cerna. ;

•\s operações prosegiuram duran.e
toda n noite cotn vantagens mani festa

para os atacantes.

obtiilas pelos runicnos
uu Doljiu

Londres. =o (A. A.) — Embora te-
iihaiii sido obrigados a recuar alguns,
kilotlictros em liecret, os runiaicos con-
tiiiiiani com todas as vantagens na pol-
.iu. _

Iinporttiiite encontro entre liul-

gnros c fujiitiieos
Loiulres, eo (A. A.) - Km E.rke-

nek houve um importante enconlro en-
tre os búlgaro.? c 03 runiaicos, liavcnücr
grandes perdas dc parte a parte.

ministro
pronunciou

damos o re-

a ot
mm a

Vantagens

les Pnheiro Filho, Antônio Camilo

HTa!:S.,iütUBrb.son"e Aluizio Torres.
°\. "dessert" levantou-se

Luiz Guimarães Pilho, qu-
um bello discurso, dc que

^Co0h.eefo0 
orador por pedir indulgen-

cia ¦ niditorio: vae limilar-se apenas

férècer ao homenageado um singelo
lliate de parabéns. r,.|l!dade

deKéx^São,P^r^,lop''àJ|

moral enaltece. li.sta.ista:
iã lhe puzeram cm relevo
irofissiònacs: Uio Branco

o icíaUio Ministério das .-Relações Ex
0111t1.11 uo oliveira, escolheu-
i"'c p a seu colUiborador; Souza Dan-

tòvSo-Jhe. dia a dia, repetidas wo-
', mais visível apreço; e o ehan-

ccller da Republica, fazendo-o chefe cio

seu gabinete, numa epoea em
theinaá e as opiniões, se
ciitralhatií como as

baixos das

e:nr.unie3
as virtudes
nomeando-o

sa
•^^•^_&**tttw

lugl.i-
streito dt

linas, da
como inde-

Parece conto para creanças
MAS A ACÇAO KOI JUL-

CADA lMrKOCEDENTIi

O engenheiro civil Emilio Schnoor
propuz no
interdicto

TU*TVM1.V.{> DAS MOT.l-STIAS
PEI AS C.I.AN1.1.S MEDICA-
CÕK8 rilVSICAS PELO UHPE-
ÜÍÃliISTA
DR. ÁLVARO ALVIM -- Exame

pelos raios X. Trat. dos
(7110.., cias moléstias d
mas, das Iiopoirhoides, d
atropliias, etc.,
gotta, etc; largo
dar (de 10 1

per
bri-

onde quc
sua

tumores
pelle — CC7.0*

rtieuiações.
da astluna, hysteria,

da C.tiioca, 11, 1" nn-
ás .|).

fazendo-o
que os

cnleiáih e se
iles consoante os

,-,.oi ,- ,«,.*.... •.--. batalhas. dn Euro-

pa. Quem de tantas mercês c a lo

tlev-c, 
¦etfcetivamcntc, dispor .de um

avtillado cabedal de intelligencia e de

C1'passn 
em seguida, a analysar

sonaiidade do bnnqueteaclo, na sua
Ihaiíte trajectoria pelo Itamaraty

ficura í nierccidanieiitc'"• 
cm virtude do seu sempre

neríeito e captivante Caracter."Os deveres burocráticos mio
xarani, dc modo algum
sempre
no começo
já vos preoteupavam 1
dico-intcrnaciona.es. Lm

.io", fSo pidilicVdoyem folheto ;";¦,
ordem dc Rio Brandi (quc foi,
mente, levar-vos o seu applauso), an.i
lysaslés com superior critério
nráticas adoptadas pelo Bra...
Criado extradição, e_ commenlas es 1 lhes

largamente ns iiioditicaçocs que

dever dos filhos desta tírra é o dc col-
locar o Brasil e os seus interesses aci-
ma de tudo, antes de quaesq.uer otitrns
picoccupncões por mais respeitáveis quc
possam ellas ser.

Quizcstes hoje confirmar-me dc novo
a vossa amizade espargindo numa pro-
digálidáda de perdulários a munificen-
cia da vossa bondade sobre aquelle que
é, por certo, o mais obscuro dos vossos
companheiros de trabalho, mas é tam-
bem o mais decidido servidor dos, vos-
sos desejos, o mais dedicado cumpri-
dor das vossas ordens.

E outr aaspiração não tenho, senão a
de continuar a saber obedecer, 110 pos-
to a que me elevaram a benevolência do
sr. presidente da Kepubliea.a do sr.
ministro Lauro Müllcr e a do sr. mi-
nistro Souza Dantas, cuja presença nes-
Ia festa summahientõ me desvanece

1 porque a sua mocidade vigorosa e pro-
dnetiva — como foi sempre vigorosa-
mente prodttctiva a mocidade dos da
sua estirpe privilegiada — porque, di-
zia eu, a sua inoeitlade vigorosa e.pro»
duetiva, á qual o Brasil já deve os inex-
tiiriavcis serviços que vós todos conlie»
eeis e que a Nação abençoa agradecida,
é pnra mim e deve ser pnra toda a 'ge-

ração que começa a preslar o seu va-
loso concurso para a solução dos gra-
visslmos problemas que cnsonibrani o
futuro do nosso paiz um dos melhores
modelos de esforço constante, di
balho intelligente c de dedicação
enz em prol deste Brasil querido que
nós havemos — eu o coníto senhores
—de reerguer da "prostração cm que se
acha visinho do desespero e da morte,
deste Brasil que nós havemos de tor-
nar forte, poderoso e grande.

Educados na serena escola dc pátrio»
tlsino qiie o Itamaraty, de cujo
lamento á causa publica Çitsse ta. -----
ainda ha pouco o nosso digno - i-.-.n:-•
lSisiino embaixador, taessa

dade, o quadro desolador da sua .tçtta
cm cliatnnias: "Approxima-sc a epo-
en das grandes queimadas pelos ser-
tõe's-1 Agosto 6 por

Bom Cal'»", Cliocoluto
Só 110 MOINHO
 mm m mt 1 ¦

et llombons
DK OU HO.

tra-
efíi-

devo
tão bem

gemi
escola 'em

íigura

;'.itnaua
a f frou-

amor que
ivestes das boas letras. Ainda

da vossa carrc-.rn publica
is estudos jun-

uni notável ar-
'Jornal dó Commer-

¦11 foi....
pessoal-

111-
do

do!

ado :

com nnatfjyçr
fel-o. «leve tli-

Xa comarca de Santa Cruz do Rio
Ciaro, ..-ii: São Paulo, foi proposta uma ^
acção tle demarcação c divisão de ter- |
ms, julgada nulla por falia da prova
dominio.'Xo juízo srt-eio-.itd tio mesmo Esl
de São .Paulo ioi .propôs;:, _ uiiu_ outra , ^ ^ c0!1:ímc,,í(.-i0 c aprcç0.a 1"' 

,,,, ! F. s. cx. passou a tratar do
ia dizer que, no passo ",in
federal, os poderes publi

, der.ics, que, de 1855 em d' 
çaram a dar mão ior

,'to Aere,

O GOVKHXO RUMAIOO ARAXI.O-
NOU lílCAKKST

A'ot',i York, 29. (A. 11.) — Comniun;
cam de. Biiíarest que c
e o corpo diplomai .
aquclla cidade, dirigindo-se para

governo rumaico
abandonar.1111

traria o pro
Congresso —
capitulo do
de erudição e
ela tle estylo..
rtodicos e revistas
hré

. toes
Jasa>'* aggvcsa o ministro

j gumentando que com
gtigeni olá Sylvio
meio da sua jornada.

Sempre muito feliz, entra o ¦

;, afiirmar que a secretaria Aa,
,,-.f< Exteriores tem svâo ao

éllás
debate

juizo federal da iu vara um
probibitorio conira a União

Federal e a Companhia) listrada de Fer-' tr ¦„„ nAiíni.Ti
ro de Goyaz e a Societé Internationale i J{ cllitlb UUllulfli)
de Voie 'Ferrée et dc Trnvaiix Puldics, 1
para condemnal-as a se absterem da ap-1 —

prchensão, que pretendiam levar a et-
feito, dos 'ni:-|tei-itics existentes no longo
das liiihns dn listrada de Ferro de
Goyaz e em vários pontos dns Estradas
de "Ferro Oeste dc .Minas e Central do
Brasil.

Allcgava o autor que lodo esse mate-
ria! é de sua propriedade, como.con-
struetor offectivo d . companhia Estra-

Me' facto!" a 
"companhia 

contratoui com t-rnllir uns exigências dos I tr.m «J s™,,;i0"'fdiz, entra o orador
a União a construecão da estrada.de, nlliailos nf i-onr'òue a secretaria dns Rela-
ferro, dando-a de empreitada a Sociçte (., A) _ n " Exclian-1 ^-i1." ,.-'xn.ri0'rcs tem sido ao homeiia-
Internationale, quc por sua vez contrar . T(;lcg 

',,," 
i„forma, por telegra-itma ' :„do utua nrcciosa escola.de ensina-

içiu con, o 
^-^^'^M^. K seu íorrespondeute especial etn Atlic £" V deP disciplina espiritual 50.1S

sil quc> transferiu«(»ntialo a• i'»^ nas. f]HC 0 mini..,eno grego marcou para ;^. ali (.,e ,se apuram as intclbgençtas,
cisco Machado dc Mello de quem o au 

^ t>rr_x:ma segun.!a-féira uma reunião , Lse 
.,,•;.!.„„ a3 vocações c se

tor é cessionário... ( __-, 
jjn^ing--co.lccliiva, afim de se oecupar detalha- .,,„„ tcnaz pairiotismo

_0js J daiiicnte das exigências Aos alliados. \ (1e ,,,.„ so perder
suas salas,

L.cl0 — elllao em ueuu.c ..« |
relativo a esse importante

nosso direito penal. Ricos
de uma grande e.egau-
correm inundo em pe-

artigos vossos so-

literatura, sobre diplomacia, quês-
ile ensino, ^es-nes toe^aR^au^

I.tuz Guimarães, ».r-
tão numerosa ba-

Romero, todavia, no

linda preside e domina
acatada l cvclopica de Rio Branco e. cm .que as

rivalidades só devem existir unicamen-
lc 110 empenho dc melhor servir os 111-
leresses nacionaes, vós todos lentles
consciência desse dever imperioso que
nos incumbe c de como estaes dispostos
a ctiiupiil-o destes a prova tnilliidivel
accorrendo, como accorreslcs .pressuro-
so aos reclamos do serviço militar, at-
itendendo no appello patriótico dessa
campanha alevantada de «gencraçao
nacional de que os acepticos do futuro
da natria que são os tViores pessnns-
% Xsqueiam e duvidam mas que lia

lc dominar-lhes as invectivns c vencei-
a resistência dessa campanha glo-
de que eu nieorgulho de

do; iniciadores, embora

certas
etn mn-

rios.i
um
iKstt

SÍdO
1110-

brado de alarma que anui
iroferi em de-

ter
mais

proí
cominovi-
pòr mais

com
neste liiesnío recinto
zembro de 1914

Eis porque,
do os meus
esta manifestação do
mais esta prova
eu

Lauro
saude dc cada

honraes cotn a
sobretudo, á ftlicida-

sita grandeza, a sua
sereis do

iros.
discursos foram muito

reitera ndo-vòs
"ra.lecimentos .

vosso carinho, por
dc vosso cavalheirisino,

- .-¦ eonvido para dc pé erauermos
as nossas iaçasá saude dos. nossos, c„„-

nei-.tes chefes, os srs. 1111111s.ro:
Muller e Souza Danta
[tin dc vós que aqui
vossa presença,
de do Brasil,
gloria de que sois
doi-osos. obrciros.^__•_ Un .^^..^

mais

demarcação c divisa F.
De-,

acção d
mas lorriis, sob a allegaçao. çiç .
dos co-posstiidores tem domicilio 110,Pa-
ra".'- „ •

'U coronel Joaquim Screro Baptistn, |
um dos interesrí^doí. ^u^ciion
cotuiieio de jtiris.üeção, aíi.n tle decidir I território .,..,„,,, DCl0ai o juizo com- suetrn, fosse occupaoa peio

1 r0 ._ o boliviano, ten
- tribunal, ouro. o mercantilismo,

u julgamento em diligencia colossal dos Estao' -

se a sentença do juiz da |
e Santa 'Cruz do Rio Claro,
em julgado,
—mil m%» _gp o-ttw

Supremo Tiibimt.l qu:
potente.:\.t sessão de hontem
converteu
para sabei
comarca «.l
já passou

a.|tie::
li
ido

!.Qt\o MISSAS DE HOJE
tRezam-se as seguinte
iKhéa Sçlvia Sampaio, á;

matriz de Inliauni.ii.
Rodrigo Vcnancio da R

és 9 1:2 boras. nn egreja
cisco Ji Ptmia.

Anna -Ferrc-ra Birra, -

egrejíi àe Sao

ior alma cie:
; 9 lioras. na

ocha Vianna,
dc S. Fran-

na

SC

Francisco
iMalviiia Daudt Vasques, i

na egreja de São Francisco
Commendador (N*uuo

na _reja dc São

i\i horas,
de Paula.
s o !:c>-as,
de Paula.

Barbou . ás 9

Aere.
o go-
-s te-
come-

para quc o
região bra-

straiiíTcí-
atra?, de si o

o progresso
Unidos, ao passo

que assim procedia o governo federal,
no Amazonas, conhecido o protocollo
de iç de fevereiro de - So 5 — esse pa-
tirão de ignomínia, baixado por 11111
chanceller da Republica, o o sr. Car.os
dc Carvalho —todos o combatiam, do-
minados dc uai só pensamento, para
auc aquelle território permanecesse na-
cional porem.- nacional fora desde o
sceulo X-V1I.I, desde a época cm qtie
os estadistas portuguezes souberam
rantír os interesses na sua coroa,
tempo, ctu que se olhava çom o
descaso para aquella região
e'.':a
res

•\pczar dc tudo,
julgou a acção im:
fundamentos:

_> Xão provou o auto
jurídica; 2°, não provou
turbaçáo, pois_ aponta
pies convocação
r.istas p,

o dr, Raul
rocedente por

a sita posse
ameajça de

como tal a sim-
da assembléa de accio-

,t-.-n levar a effeito a reunião dd
contrato tcito.

I-, o homcnizinho p:',;ou as custas.

Beber • •
bebe bem

, toilus bebem,
que 111 bebe

OASOATINHA
_«}vr>-<3B»*<^_JPi —~ "*

Poüticã dos Estas
gar
t\0

.íaior
eni que

era desconhecida dos altos pode-
da Republica, o Amazonas, tendo

sua

hor.ts.
Paula.

Ciuilhc
lioras, u

O.tiüa Ram'
ras, m egrcj.i

(Ministro
liotas, na egreja
_p*\tia' 'waria 

Amélia fisteves,
Tas, na egreja de Sao
•Paula. _

losé Rodrigues Ferre:
tas, na egreja de bao
Paula-

ranc dc

ue dos Suntos tt;raga. as
matriz do Engenho Novo."' 

ez de Aguiar, ás 9 ho-
dc SantUnna.

Enéas Galvão.; ás ,10 ip
de São ti-iatici.-co ue

3, ás 10 ho-
Francisco de

dr.
dr.

frente as autoridades constitui-
dai. tendo á sua frente o próprio go-
vernador do Estado —facto quc mn-

| guem poderá contestar, porquanto sao
9 conhecidas as notas dirigidas pe.o

i nistro boliviano Salinas Vcga ao
Olintlio de Magalhães, contra o

I Sylverio Nery — enfrentava, com a
' força armada e municiada, a d,-:eira-
i ção Paraviciiii, c fazia arritir o pavt-
I lbão boliviano, hasteado em pleno ter-

ás o i'a lio- ritorio nacional, elevando em seu lo-
•Francisco cie çnr o padrão da nossa soberania, o

nosso estandarte glorioso. Quando ns-
sim procedh:u os poderes federaes,
quando devido á astucia do represen-
tnnt» da Polivia no Rio de 

*nn.:ro.

A suecessão presidencial paraense

istLtri, 29. (A. A.I — A imprensa (Ia
oj-posição publicou liotitcn tuna declaração
_is doputídos estaduacs Barreiros, Magno
e M-.-'.!o. a favor da candidatura Lauro So-
lit-i, dizendo, r'-r(i::'. não endossar a cate.-

panha laurista contra o governador ão lis-
tado c seu partido.

A retirada dos allttcUdos deputados não
altera a situação. Desde o movimento a
favor da reeleição, quando a Convenção sc
reuniu para lançar a carícüdatiira Rosado,
os deis primeiros, como delegados, votaram
nominalmente nesta.

si * »

Divergências entre os conserva- 
';

dores alagoanos t

Maceió, 20. (A. A.) — DcviJo a diver. |
ítcr.cias entre alguns dos seus membros, os |
conservadores ainda não r.presciituram K,
ci-.aiw. municipal para a eleição de 17 de de-
zembro rtoxi.ro.

a próxima
coilccltiva, afim .
daiiicnte das exigências dos alliados.

Para mie a reunião resulte s.atisfito-1
ria, diz'o "Exchange Telegraph"., 01
presidente do gabinete não sc quiz rc-,
unir com os seíis collegas de ministério |
antes Je saber o quc se vae.passar na
conferencia marcada e a realizar-se tal-1
vez amanhã, entre o rei Constanlino e ,
o almirante Du For.rnct.

Jellicoo rtoiv.a o conluiando Aa
(¦siiutidi-ti inglezu

I lon.rcí, =9- (A. II.) — O primeiro
lord do AIni.antado, sr. Arthur Bal-
fotir, annitnciou na Câmara dos Com-

I nmns cíiie o almirante Joc Jellicoo .aca-
1 bava dc ser nomeado primeiro lord na-
i vai. Para o substituir no commando da
I grande esquadra britannica foi nomeado

o almirante Boatitj".

A còiitrllmiçiio ile guerra cslgltln
ii nelgien

Ihvrc eo. (-!• IL) — Além da con-
tribuiçãV) de guerra de 4S0 niilhr.es, lan-
cada sobre à Bélgica ha dias, um de-
creto allemão exiçe ainda o pa;
mensal de dez milhões,

observa,
ssjdade

„ calma. No recato
telost.s funecionarios,

como 03 que melhor o são
inclinados sobre o trabalho' que
hise da grandeza c da segutança _
Remíblica. G faz umn justa peroraçao
ac-rca das inverdades.que sc dUex: so-

b,-e o Itamaraty, que ,ja tem raízes mm-

io enredadas na gloria da tradição par.i
suecumbir ao assalto das criticas adver-
! f neste ponto do seu brilhante
discurso nue Luiz Guimarães, voltando-
se nara o homenageado, d:z:

"Meu

O
í dos.

Excusaratu-se,
os srs. dr

ral dadr
tario ger

rom motivos justifica
Souza Bandeira, secre

Junta Internacional
,,-. Comes Ribeiroí:-'i'^:-'!-uíi,icruc^.v;_ho. "Mauricio^ N:d uco..

de Azevedo Milanez lídstird

família;

a; nald de
d, i Fernando: Barbedo. ,-.,.

Innumeros amigos ç 
muitas

das relações Pesso.nçrdo^:J^ ^

0C1?òme^cadÔV Foram lidos . também

vários tcle_i.a111n.as cumpriment

os ha-
não ha
ie anil-

nento n-.ala quc, nierc"

GuilliPMue 11 não irá ú Vieuna
Loi-.dres. 29. (A. H.) — Informações

dizem que chega-
fiwè-

Bori"s da Bul-

do des-

receb das tle Vienna
ram ali. afim dc assistirem ae?
raes do imperador Francisco José, o
Fernando e o príncipe
garia.

De Amsterdam dizem, s .. <
paciios de Ecriitn. qne o imperador ;>v.i
lhernie c'nc;ou também hontem a \ ien
na e, depois ie ler deposto ur.ia coroa
sobre o feretro, perante o qual orou.

| durante alguns momentos, visitou os ¦

I novos ss-berar.os .-.-.ístro-hungaros. Como,
' porem, os mcdfco3 não consentissem que

assistisse ao funeral, visto esrar ligeira- |
mente constipado, o kaiser regressou 1 |
noite ¦ Berlim,

caro Svlvio Romero:
, mes dessa fortaleza, onde .
metralhadoras, mas tratado^ de
zade, onde não da leis a: Força,
resplandece o Direito, onde rem.
boa fé e 05 bons argumentos, c
reunidos aqui para vos reiterar a an-
ceridade do apreço que. vos de ca 11.

E, manifestando a alegra edleeWB

que invade o pessoal do Itaaiarat ali
¦reunido etn camaradagem a.fectuosa,
termina o orador asseverando que. to-
dos rejubilan. á.certeza, de qiie^u.p.0-

»- ¦.¦.o/tie*. • rranecerá na casa onde
he esta assegurado o mais brilhante

oorvir lí. como alcançou 'tanto,, em
anno, que ainda conservam ,0 P_ertume

adolescência, pódc Sylvio

sião

da
(1Í7Í

Romero
como o Cid Ac Coriieille

lc

i»a

eststtis jeune;

vakur n'altand
[ame
pas

mais aux
! bien n.ées,
le nombre
[des anncesl

Em seguida levantou-se o dr. Sylvio
Ror.u-ro. 

"que. 
solicitando a necessária

venia ao ministro Souza Dantas, pro-
nitnciou a seguinte állocíição:

"Sr. ministro Souza Dantas, meus
amigos e senhores meus.

A mais humana das religiões porque
mais nos induz ao sonho e a

nos anima as illusões — «B-r;
que
mais

A exportaçãp couros prepa-
pados Belos Estados Unidos
Cornniunicam-nos:
"O cônsul geral americano nesta ca

pitai r.03 informa, em resposta a ir.dn,-
tía^ões dc varias pessoas do comnicrcio
desta cidade, que até .0 momento pre-
sente não teve conhecimento de medi-
das de espécie alguma tomada pelo go-
verno dos Kítí^os Unidos e que disse*"-

I se rtspeito a restricção de qualquer na-
I tureza nas exportações de couro curti-
| do ou prep.ir.ido para o 'Brasil 011 outros
. paizes.'Este boato talvez tenha .sido posto
! cm circulação por. peries interessadas
! com fins commorciac3 do seu interesse
i exclusivo, Pode ser também devido ao
j facto de haverem certas cisas ameri-
j canas exportadoras de couros sido obri-' 

gãdas recentemente a recusar por tele-' 
gfamntas, encommendas que liies foram
iuitas telegrapliicamente aqui do Bra-
sil, o que se pódc attribuir quer ao fa-
cto dc se achatem com excesso de tra-
balho satisfazendo contratos, para a
Europa, ou a escassez de mal cria prima
do seu ramo de negocio com que estão
temporariamente lutando", .u »_.

xcclleiicin o me
dos incêndios florestacs entre nós.
Vêem-sè mattas c campos soffreg.imen-
te devorados pelas chammas que a m-
clemência humana aleára, alastrando-se
pela floresta cm fora, léguas c léguas,
durante, ás vezes, uin estio inteiro!
El 11111 quadro doloroso, quc nos offe-
recc o sertão todos os annos! O que
cra verduras e ramagens, scivas _e
írescuras, mudou-se em negro montão
de cinzas! Seccam-se os niananciae»,
some-se o 1 tngarellar da passarada ale-
gre, e tudo, por fim, emudece na lc-
thalid.-tde deste stidario de infinitas
tristezas.

A queimada torna o solo «naninho <*,
dahi, o Irtnsformarein-se em desertos
eslercis tantos c tantos paramos riso-
nlios, que abrigaram, outr'ora, carinho-
samehte, ,0 próprio braço que 03 dc^
vastou. Entre nós, o mez de agosto^ c ,
todo uma agonia dn Natureza!.;'. Tu- I
dò eisbrazeia; tudo fumega!,.. Rara
é a voz que ergue cm prol da floresta, 1
para depois perder-se na indiífercnça.
Km vão se ha de estabelecer uma prote-
cção efficaz no reino vegetal nesta terra, I
onde a mão avassaladora do homem \
volta todos os annos, empunhando o
machado ou o incho para destruil-a e
aniquilal-a I Urge, pois, que nos col-
loquemos á (vanguarda da resistência
contra o inipatriotismo dos tnnos la-
vradores, Cerquemos de protecção c de
carinho o nosso berço commum; Não
se queima assim, impunemente, o solo
que nos fornecera o pão de amanha.
Protcjanios, portanto, ns arvores; se-
janto-lhes amigos. Não uos esqueçamos
nunca de que ellas vivem an desabrigo
das nossas leis, dando sombra c con-
solo aos quc padecem."

AY URU OCA, 25 (Do correspondeu-
lc) — Esteve na cidade o dr. Antero
de Andrade Botelho, deputado federal
por este districto. S. ex.. que aqui
tliegott no dia 17, regressou homem
para essa eapitnl.

— Continuam cm andamento r,s mc-
llioramentos. municipal e estadual. Es-
lão concluídas as obras em frenle ao
Fórum, faltando, somente, n gradil do
muro.

 Já, est.í funccionando o telephone
desta cidade á estação de Angaiiy, da
Rede Sul Mineira. .

 O serviço de concerto nn cadeia
local, custeado pelo Estado, foi arte-
matado c será iniciado brevemente. 1

 Consta que o coronel João Oswal-
do Junqueira, presidente da Câmara,
pretende ajardinar e arborizar ns duas
praças, junto no Fórum c Câmara Mu-
nicipal. S. ex. muito se tem esforçado
para o embelezamento da cidade, c é
pena tine as rendas sejam lão. deiicien-
tos. a ponto tle não ser possível a in-
slallação da luz elcctrica, como era
seu dosei.:, e o de Ioda população.

— Xo dia 2 do corrente, foi bento
o cemitério municipal, pelo reviiio.
vigário José Ribeiro de Castro. NesJi
dia, ás 11 horas, d-Ttjis da procissão
que saiu tia egreja matriz, íoi celebra-
da uma missa na capela do mesmo.

-- Xo dia 8 de dezembro futuro.,
com a.i sòlennidades do costume, será
celebrada a festa dn linmaculada Con-
ccição, padroeira da cidade, sendo fes-
tsiro, por um voto. especial, o distineto
cavalheiro capitão Francisco d.e Andra-
de Villela. Haverá nesse dia um gran-
de leilão dc garrotes, cm beneficio das
obras da matriz, cujos serviços de con-
clusão prose. nem. dirigidos pelo vi-
gario José Ribeiro tle Castro.

Será encerrado no dia 6 de de-
zembro. a correição do dr. juiz dc di-
reito. _

Consta que deve seguir para Ho-
eaina. deste niunicipio. o engenheiro
Tlioinaz Carneiro Arames, aüiii de le-
vantar o orçamento da ponte sobre o
Kio 1'rcto, na estrada de rodagem .de
Rezende, entre esle Estado e o do Rio.
A ponte, que ha multo tempo vinha
necessitando de concertos, desabou no
dia ei deste mez, impedindo completa-
mente, o transito de iropas e boiadas
naquella estrada.

— Falleccii 110 dia r, d. Mana Atue-

DE S. PAULO

da

As porteiras da Ingleza
S. Paulo, aS de novembro .— Disse,

rain-nos, em telcgraniina.do Rio, que já
chegaram á Câmara ns informações pe-
didas ao ministro dn Viação, a propo-
sito das manobras dos trens dn S. Paulo
Rnilway nns ruas de São Pàiilo. Já
comnientanios aqui o apstimplo, pediu-
do para elle a melhor attenção da ban-
cada paulista do Congresso. Não basta
que se faça uni discurso boje, que se
peçam informações amanhã e que sc
durih . depois sobre o caso. E' preciso,
é indispensável, é urgente que se ma-
lhe insistentemente 11a bigorna do as-
sumpto. conclamando todos ()tie tiverem

direito de ser ouvidos, ale que algu-
ma coisa se faça, para a solução do
problema. ,,

Constava — e isso mesmo mandamos
direr li a, tempos — que a Central tam-
bem interessada, a Prefeitura paulista
c a superintendência da São Paulo Kail-

! wny estavam cm negociações pnra um
accordo, 110 sentido de se tomarem pro-
videncias ninas viáveis, desde logo, 00

1 que as dispendiosas obras que o caso
reclama ou exige. Essas providencias
consistiriam na construecão dc viaüu-
ctos que dessem passagem a pedestres
e vehieulos, inclusive os bondes
IJght.

Ouando, da penúltima vez,
deste c.so, evidenciámos que o que pre-
indicava de maneira alarmante, o tran-
sito publico, não era propriamente a
passagem dos trens da 'São Paulo Katl-
•vay pelas ruas centraes, sna. sim a
existência de linhas de manobras nns
riias Um trem quc ípassn não lom.ti
muito tempo e não levanta uma barrei-
ra ao transito por nia,is de tres ou cm-
co minutos. Acontece, porem, quc cx-
tensos trens de mercadorias fazem ma-
jtobras defronte dns cancelas, que
fecham ad libilum dos signnleiros
machinistaé, dos chefes de trem
quem quer que superintende o serviço.

Os representantes de. São Paulo pre-
slariam um inestimável serviço ao ¦•-*

tado de que são portavozes, se
centrassem a attenção que lhes
licitada pela funeção para esse e outros
problemas dc real interesse, pondo de
lado, por impertinente c ínopporluna, 4
rlíetorica sobre fôrmas de governo. ¦

E' iá tempo de sermos práticos.
Pois não hiyverá um alvitre acceitavel

l capaz de soluecionar uma questão que
diz. lão dn perto, com múltiplo:
resses paulistas ? Quaesquer
as informações prestadas p'
rio da Viação, é urgente que
de São Paulo consiga nma
0 .problema das "po
— C,

tratámos

se
dos

ou de

Es-
con-

i so-

inte-
que sejam

pelo Ministe-
bancada

ga -un.. solução pnra
orteiras da Ingleza .

Beber.
bebe bem quem boi)

,_H*-»~>-->,--E~~^ —
todos bebem, mas so

CASCATIXII.1"

de
Ro-

«-íH-O-CSB»-*-*-—'
IMA COJiPOSKUO MUSICAI/

1)FD1CA1)V AO "C0UUE1O

DA MANHA"
O 1" sargento, musico do 2" regimen-

lo dè infanteria, Elpidio dc -Noronha,
teve a -gentileza de offerecer-:
scholtisch a que deu o

uma
jiotne desta, fo-

lha
Cónfcssamo-nos pratos á gentileza

snrecnio Elpidio.
do

des-

Vic ¦uio

(Do cor-
domingo,
nobre dn
110 Com-

lia Giffoni, esposa do sr.
Duarte de Soledade.

S. JOÃO D'EL-RÈY, 26.
rcspondenlc). — Realizou-je
á : bom da tarde. 110 salão
Associação dos Empregados
mercio, a annuneiada conferência do
abalizado medico dr. Ribeiro da Silva,
sobre o thcina — "A esthetica".

O conferencista, como já era espe-
rado. desempenhou-se galhardamente,'prendendo o selccto auditório por longo
tempo.

A' conferencia do dr. Ribeiro pre-
cederam, cotn intervallo de um mez,
uma do dr. Custodio Baptista de Cas-
tro, festejado literato, e outra do ma-
jor Iierculano Velloso, cor.ceittiado nd-
vogado.

Sabemos que para a do pro
foi convidado o illustiado dr
das Chagas Vicias.

—'No dia ^9 terão início
nas de Xossa Senliora da

em substituição ao aitistico templo
truido pelo fogo etn janeiro passado

E' urii c.liíicio gotluco,
accordo com 05 modernos rigores oa
engenharia, e que, graças no tino admi-
nistrativo do padre Matluas Lobato, es,a
adeantadissimo, sendo i de esperar que
brevemente esteja concluído.

_ A Oeste de Minas, justificando
mais uma vez o que sc tem dito
respeito, obriga, cotn um horário absur
do. o pernoite em Divinopolis.

Não sc cotnpiehciide como o ¦:¦

director desta via-ferren leve tão
sua incompetência, a ponto dc :¦:.-
ganizar um hor.irio que
necessidades dn zona

rguido de

seu

tttal
alto
or-

lisíaçá . as
sertaneja, tão im-

portante— O
dez-vou:
nos proporcionad

qu'tnto uroductor.t. l(
inenia Freitas, ponto 'dc ~^n-
' da elite pi-tanguyensc, tem

do excdlentes sessões,

uno mez
Augusto

nove-
C-oneeição,

no sumptueso templo de S. Francisco
de Assis.

Em todas as novenas fará uma con-
ferencia o rev. padre João Gualberto,
conhecido orador sacro.

PITANGUY, 25. (Do correspondeu-
le']. — Pitanguy, conf;rtr.ando sua fé
bi--3tcu!ar, (az construir a nova matriz,

onde," a par do esmerado programiua,
faz-se ouvir n eüterpe Nunes, com sei
repertório delicadíssimo. , , .

— A confeitaria Campos, estabeleci--
mento de variedades recentemente aber-
to ao publico pelo sr. J. Campo . teu
lido uma grande freqiier.cta, est:
sempre repletos scu-s sttlões, ora de
milias, ora de cavalheiros da alia
ciedade. ,. .-

O Grêmio Literário realizou »
sts»ão solenne mensal, usando da pa-
lavra o sr. Luiz Gonzaga Júnior, o"1*
falou sobre o thenia — "A alegria
viver". Em seguida, o presidente,
fina peça oratória, agradeceu o d
p;:recimcnto do bcüo sexo, quc '

dou

Pnrn esta sccção, accoltnmos tft
das us noticias «le interesse gcrnl,
ficando ns mesmas sujeitas ao cri»
terio da rctlitcçõo.

stanclo

50-

de
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"Si

E' de grande vantagem que as
senhoras leiam com attenção o
seguinte:

jÇ Saude
da Jtíulher

todos os mcommodos uteriaos
os accidentes da puberdade

até os incommodos da edade critica.

O CARVÃO NACIONAL
"À EXPERIÊNCIA DE

HONTEM A BORDP,
DO "MATTO. GROSSO'"

Não rcstn a menor duvida que o tni-
nistro da Marinha, cujo «desvelado in-
(cresse nesta importante questão do
carvão nacional o tem reconunendadoa
admiração geral do «paiz, e daqucllei
quê maiore! esforços. empregam para
que esse problema seja reso.vido..atim

ESCOLAS MOVEIS DA 1-
PRESA DE EDUCAÇÃO

MODERNA
O professor José Júlio Rodrigtfes rea-

lizou domingo ultimo, em. Campos, no
theatro Oricrn, deante dc numerosa as-
sisténcla, a sua aunuiiciada lição mau-
mirai destas escolas, sob o -fhema —
"Coisas da natureza" e com o pro
gramma já por nós publicado. .

Com a assteücncia do prefeito da oi

TtBTffiii1» vm
__ •—  

'• '"*

que esse |,ruu.«....» "-'..--::.,.. i;,vr,,s Com a assisvencia uo i «cie.,» -» -
de que. f.u.luramente_possamos scr "v"-8, . de representalUe3 da imprensa e e.-inriLiioa _ mea,orcs elementos da sociedade

campista, o professor Rodrigues traçou
o plano «das «Escolas Moveis e fez em

não mais- nos sujeitando aos capachosdos mercados europeus e nortc-ameri-
cano, nossos fornecedores dc can «o

Este ideal o almirante Alcxarfdrino de
Alencar se esforça por tomar uma rea-
lidiade, facilitando com a maior «oa

cura
desde

vontade todos as experiências do carvão
nacional nos nossos vasos de guerra-

Ha dias, o ministro da Marinhai de-
terminou que fossem feias expcrieii-
cias com o carvão das minas dt -trft

ciiima, de propriedade do dr. PoL
rêa, e huiu-em, para tal. fim, o des

iroyer» " Matto Grosso", do çommati-
do 

"do 
capitão de corveta Amunco 1-er-

raz e Castro, levantou ferro de nossi
bithia, ás - horas da manha, res.rei.saii-
Uo ao porto ás ii horas. .

Levando n bordo o proprietário das
minas, o capitão de mar c guerra- Moto
Porto, chefe-«cto corpo de engenhei-r-qs

da Armada

UM CASO CURIOSO

Os servidores da justi-
ça não agem sem

dinheiro ?
dc-Cada dia surgem no foro novas

inonsfraçõcs do descaso cm que os go-
vernaiitcs «têm as coisas da J»*1""1-' 

A chefia clc policia, cargo, que, sen

duvida, nasceu da necessidade im-

, ,-esciii.livel de dar um ;-onenl«tor 
«*

stirò aos zeladores da liberdade ,e da

5ort«i...a <„..l.licas, na; sua .«»»?*¦£
«inventiva c repressiva, nos últimos
5n„pos . quem mais áece.il,adii.nenk
tem concorrido para denionstiar a ver-
«líiclc afunilada, .'-¦¦¦-., „ ,._

Ainda agora, o fado de que nos va-
mos occttpar a cprrabora,

João Corrêa é mu simples operai o,
casado, com filhos, vivendo modesta-
mente ria zona do 16». districto.

Pae de unia menina, victima dos in-
stinclos béstiaes ,dc Antônio- Dias 1 c-
reira, requereu á policia attestado de
.niscrábilidádé, que lhe fo. concedi lo

na fórina da nossa lei e da jut>»pru-
dencia accorde dos tribunaes.

Instaurado processo contra o
.monte, Corrêa havia requerido exame
pericial na menor, para nao retardar
o processo. Mas junto o attestado ile
miiserabilidade, a acção passou a ser
movida pcla justiça publica.

¦Entretanto, os autos foram rcmetti-
dos ao juizo da 2" vara criminal, sem
o exame inc-dieo-legal.

O dr Silva Castro officiou ao dele-
tado do 4" districto, que presidiu ao. Fonseca.; que
inquérito, e este respondeu juntando | suas collegas
um officio do chefe de .policia, çom-
«iitinicaiido-Uic que o exame sc fizera
•• devia ser pago, de aecordo com o

A FESTA DE HONTEM NA ES-
COLA MEDEIROS E AL-

BÜPRQÜE

seguiu», durante uma hora e meia, ..
sua exposição scientidica entremeada
d- excellcntes -projecções cie lilms
exempilíflcativos das suas afítrmaçues.

«Em seguida, depois de tuna coiiieren-
cia com o dedicado «propug.iia-.tor das
Hscolas em Campos, dr. Uinbelllino Pa-
checo, ficou assente a creação do l
biiivaii de diffusão -educativa das Es-
colas «Moveis na cidade de Campos do
qual foi desde ji offerecJda pelo ..fun-
dador da«s Escolas e -pelo seu pie*«den-
te de honra a direcção ao dr. Umbel-
lino Pacheco. .

Depois desse 1° Mrani estadual que
sc destina ao Estado do Rio, cre.irr5e-1
ão çmtros, um .pelo menos para; cada

capitão-te-i Estado. O .primeiro a organizar-Se ago-
Machado | ra. em seguida ao de Campes, scra o

Foi nhrrjft hontem o cofre aue encerrava_o
festamento do assassinado

A MARCHA DO INQUÉRITO
ABERTO

PELA POLICIA1
i

O ALMIRANTE BAPTISTA
FRANCO

BAIXOU AO HOSPITAL

deliu-

Reiilizóu-sé hontem ás 3 horas da
tarde, na a" escola fiiuinina do 7" '''?'
Ii-icto, da qual ê directora d. Sylvia
Guedes Naylor, uma festa niuitij- "V
tèíessãnte, para a inauguração de um
retrato do patrono da escola, que foi
offeiecido pelos funecionarios que ser-
viram com o homenageado quando di-
recior geral tlft instrucção publica.

Em uni pequeno palco,- armado cm
uma das salas do edificio, realizou-se
uma parte do prograinuia, (pie desper-
tou ntuitn interesse.

Teve inicio a solennidade com -a
inauguração do retrato, que é 11111 bello
trabalho do artista llraz de Yasconcel-
los e que appareceu no referido palco
cercado por interessantes creanças, que
lhe faziam guarda de honra

O dr. Virgílio Várzea
palavra, poz em destaque os serviços
prestados pelo sr. Medeiros
nüerijttc, louvando o governo
pai pela homenagem prestada,
cando a 2" escola feminina sob a pro-
teccão do seu nome.

O sr. Medeiros e Alhiruerque agra-
deceu a homenagem carinhosa dos seus
antigos companheiros e auxiliares, que
recompensava fidnlgamentc «pequenos
serviços á instrucção.

I Falou por fim a menina

maohi-iidsSas .
Sento ,°rl;llu;.? . ^:',r(fL?"?".s,;;;;Vr'r"e!do ÊsVado"de~S." Paulo, para onde -par-
ussisteule da cJy=ao d cRstwe, ^ 

0
represenia-nte de»J, 011a. inaugurará 

com uma conleren-
l-roT.V.irc™Íi«mi «m"nSmòíèrie» sua e com ..es «Jlçõcs feitas cm
vao Pf.ro de C esciui1.1, sun cs. I 

,Uversü. ,locai,5 pe]o .professor Jcse
.tariU .h Zr?o mi üo"contra- Jt.liò «Rodrigues das .quaes mi sobre

rio t nnr ca'iM o"|feo " d,-s«,royer• arte e uma sobre sc.en-oia, lições.que

íkscmolvcn.o a velocidade média de serão na uralinente ie .tas :,em

T- 1 1 milhas horárias, alcançou as decurso do mez de dezembro,
ilhas Tijucas, dsi-hi rumamlo de vott«a ;a

todo o

usando da
:rv'

Albu
iiiiiniei-

collo-

ilha Rasa, que contornou,, supportaudo
ventos c mar ora favoráveis, ora de»ia-
voíaveis voltou ao fundea-Jotiro, klepois
de ter percortfdo em excellcntes con-
dições 37 milhas cm ciuatro lioras.

¦\3 obsuivações definitivas solire _a
importante experiência realizada serão
apresentadas por estes dias pelo capi-
tt.o de mar <• guerra Motta Porto ao
ministro da Marinha. Podemos, eomtii-
do, adeantar que a experiência jirovou
a exeellente qualidtUe do carvão

I Crcsciunui. Queima melhor que o . -
1 

lícano. Durante a viagem manteve unia

pressão regular, i..é-.l:a ..le 10 kilos. 00
sejam 150 libras, pressão que lesccti .1

5r ao -regressar o "dcstroycr a este

P°b 'carvão 
faz muita cinza, chegando

mesmo a -entupir as grellias, mas att-rir
bue-se essa falta ao f «cto dc serem
es=as grelhas especialmente .preparadas
para receberem carvão dc pinneira qua-
lidado. ', „_„•

Em outra experiência 'pensa o cap -

tão de mar e guerra Motta Porto che-

gar a um resultado ainda mais satisfa-
ctorio.

«!»•—

Breve será publicada a organização
da secção, de estudos .portuguezes, pa--a
a qual sc está trabalhando para obter a
direcção de um vulto de destaniue na
alta colônia iportugueza desta cidade.

mtr* 1 ¦

Bebam só Café Ideal
DINHEIRO sob jóias e cautelai

do Monte de Soe-
corro, condições especiaes — 45 e,47>
rua I.uiz de Camões'. Ci.sa Gonthier.
Fundada em 1SÕ7.

 m » m »^ ¦

regulamento cm vigor. .
O juiz requisitou então o exame «1-

rcctaineiitc do chefe de policia, fazen-
ícntir 'iuc a autora no processo<lo-lhe ........ ,-. -

era a justiça e nao o pae da menor,
que é miserável, ,

Pois o chefe de policia íili _
sim respondeu evasivamente e juntou
cópia de 11:11 ofíicio
Uarbosa, director
I.egal, nos termos que sc seguem:

l!m resposta ao vosso
jiumcro 14.685, de hontem datado..
jirc-aic informar .10 exmo. sr. chelc «te
,po!icia cpie o laudo d
ramento a que foi submetida
nor Eelisbella Corrêa, acha-se
pio desde o dia 2 de
l«or aguardarem os peritos a sattsla-
.-ão dos honorários que llics foram ar-
hltrados pelo exmo. sr. chefe de poli-
cia, em dois do mesmo mez, aclia-se
ainda 110 cartório deste serviço o laudo
1111 'questão." . .

De modo n"e nem "'csmo a W s
pulilica tem a seu serviço áquelles a

quem estipciidia. ,
1«', com a insistência oe uns e o ues-

caso de outro vae-se cimentando a im-
ipunidtide de uin delinqüente compro-
v.ido.

ilida as.
e jtintov

do dr. Moretzon
do Serviço Medico-

iiiem:
officio de

cuni
fc di

exame de dcflo-
a me-
prom.

gosto ultimo, e,

Ditlcinéa
agradeceu em nome das

e da escola a offcrta cio
retrato, e o concurso do director de
instrucção e funecionarios mnnicipaes

e salientou os serviços prestados pelo
homenageado á instrucção, ç -terminou
fazendo-lhe entrega de um bello ramo
de flores naturaes. 1«, sob tuna chu-
va de flores que caiam solire o retrato
e sobre o homenageado, desceu o f.an-
no do palco, fazendó-sc ouvir uma vi-
brante salva de palmas. ,

Seguiu-se dciiois um brilhante uitcr-
médio, qi.c constou de comédias, can-

çonetas, monólogos, poesias, marclias c

hvmnos pelos alitui.ios da escola, co-
lheudo todos muitos applausos dos as-
"/fcnnfiiada 

a festa, que deixou agra-
davel impressão, offoreceti a directoria
da escola um profuso hiueli aos drs.
Afraio Peixoto, director da nstrucçao
Publica, ao sr. Medeiros c Albuquerque
c ás demais pessoas presentes.

A festa esteve muito concorrida.

ESCOLA U1VADAVIA COKUftA

Foi ilispcnsada n eontra-na-strii
«lu offirina (lc chapéos

Tor acto de hontem, do prefeito foi
dispensada d. Mariella Jcoltis dos ban-
tos do logar tlc
cina dc cliapéiis
nal Rivadavia Corrêa.

UMA KKCLAMAÇAO JUSTA

Os moradores do Anchletn e o
problema du água

Os moradores da estação de -Anchieta
dirigiram ao ministro da Viação uma
representação, .pedindo o cstabelccimen-
to de penas «de água facultativas nes-
sa localidade."Aguardem oppòrtunMàiíe.'; foi o
•despacho dado «pelo sr. Tavares de
l.yra.  m*>m9r*wWm

CINEMA EICELSIOR
HOJE e AMANHA

Grandioso festival pnra inKlP do
grande film: #

Aventuras de Elaine
 1» SÉ1UE —

Maravilhosas proezas em nove
sensacionaes capítulos. * 

_
Além deste •film que por si so

constituo uni progranima,
exhibiiemos outro não menos

Binndioso, o driinin
da l)'I,UXO, em cinco actos:

O MISTÉRIO 1)0 AVOSl.OTO
N. 47 (.15794)

1 a. #_1- — contra os campa-Sarnol tnpie lo5, ,„,„» e piuiiio-.
\scntes e depositários, Diaa Garcia 4 O.
Í(ua Central Câmara, 39-43.

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C.

Kua dos Andradas 19 o 21. Os
maiores armazéns desta capital.

ÜZAE a tinta Sardinha, actualmeiilt
a melhor (to nosso mercado.

¦ » m *m
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4 residência, do. sr, Atam í ik Sarah> á m St Clemente «.

i _.. ™m vlcrn • «Ali traivou-se então uma scena vio-
Tofo gente aaoinfaniiou com uvo ., "» .. .„..._

MÒV.MEXT0ÀQPKÚARIO

Grcinio dos Sliichlnistas da
Marinha Civil

Rctine-se hoie. as S horas da noite,

O novo concurso de intendentes
do Exercito

¦O mi«ií'3tro da Cticrra, tendo resol-
vido annullar a primeira parle do con-
curso aberto em toda3 as regiões para
o provimento de vagas no .primeiro
posto do quadro de .intendentes, como
já noticiámos, ordenou a abertura, de
um novo concurso, cuja prova escripta
terá togar na in semana, dc janeiro pro-
xfino e a oral e pratica na ultima do
mez dc março.

A classificação dos candidatos lialn-
lilaidos -será reincidida nos «primeiros
dias do abril ao Ministério da Guerra.

•Us can''i'JatoB cpic tomaram parte na
prova aiitiuWada. terão gari.inti-das as
suas inscripções, independente da edade
ura marcaíki.

«Ja -direciona,

interesse as «peripécias do cn«me flue
sc desenrolou á «ponta do theatro
Plicnix. As declarações que a sni-
Baptista Franco ícz, «na_ «sua casa, as

pmòw qwi ali acudiram, mos a
scena da delegacia e de que «fomos
os únicos a publicar, «encheram de
pasmo á -sociedade carioca.

«O almirante contestou-as cm entre-
vista que concedeu à «reportagem c
affirma: , ,,

Ninguém acreditara que eu, ai-
mirante, «com o «soldo de 11000*000,
pudesse viver a -pedir (l.i-iilidtros a es-
nosa infidl. <&'-. verdade que «Sarah

p«-cscnteava .muito as minhas ííllias.
«Ella «não «sabia o que fazer para. agra-
daUs. Bodia «u impedir isso?

___. mais t
IA minha infeliz «sposa nao sen-

tká nadai com o dosapparecimento

lenta entre .marido c mulher
iPara impcdil-a, acudiu ,1 guarda ao

Arsenal e o official que estava de
pernoite. O almirante, no furor da
indignação, quia aggredir sua espos.i|
com uni cptadro <iuc arrancara da pa-

Suas filhas e outras pessoas que ac- p|àt;nai
correram intervieram, pondo te''1»» a -
essa triste scena. D.Snrah, nessa noi-
ie teve de sair do Arsenal, retirando-
se «dali por uma das portas que dao
accesso a Capitania do Porto. .

¦Dias depois, o almnan e Baptista
Franco, em vistm do escândalo que re-
percutira dcsagradavelmente W0W
llarinlia. solicitava exoneração do car-
go de inspector do Arsenal de «ila-

riulia.

EM TORNO DE UMA G-.AJiDH
HERANÇA.

«ouro, com ttinií medalha; um brocli
de ouro; uma pulseira; um broche de
ouro, com uma pedra de côr; um col-
lar com dois fios de pérolas; uma pul-
seira -de ouro, com uma pérola e bri-
lhantes; uma cruz de ouro com -tres
pérolas e quatfo brilhantes; um cor-
dão dc ouro; um broche de ouro e

com dois brilhantes e pedras
do cór; dois «brilhantes; uma pedra
de còr com diamantes; um bilhete da
Loteria Nacional de 1.000 contos, de
20 de dezembro de 1913, .e uma nota
promissória de 1:500$, omitida por Al-
bino de Souza Mendes.

Foram arrolados muis os objectos
a-pprehendidos cm poder da victima,
pela policia, e que constam, do seguiu-
te- um relógio- de ouro, Oiucga, 495*
cm dinheiro papel, tres pratas de 1$,

nickel, ura canivete cie

aclia o preso, faça a roa remoção par<
outro logar; • i .*

Um departamento naval ou.navio d«3
guerra c nue o almirante Baptista bran-
co não poderá ser recolhido. O .iln 1-
rante Garnicr disse-nos ainda nue as
autoridades navaes aguardam apenas
que a policia faça a remoção do preso
da illia das Cobras, onde, de modo ai-
gum, poderá continuar a permanecei. ,

O AMHRAXTE BAPTISTA ífRAX-
CO BAIXOU AO HOSPITAli

A' tafde pouco depois das 3 ''.oras,
o almirante Baptista í™ncq«asenUndor
se em' grande exei ação - nervw, ped 1

para baixar á enfermaria do hospital,
na ilha das Cobras. ... :

O almirante foi, então, ali, recebido
pc^ - tenente dr. Pedro Gondim, m -

Silo de serviço, que, depois de exami-
SalJo, lhe receitou um calmante-, 1iMo-
itniò o almirante da superexcitaçiO.
nervosa que muito o dominava.

O almirante líaptista passou a
cupar uma sala, tendo
quarto, e que fta .
situada .1 capella do llospttal.

A's s horas ali estivemos.
Ô almirante «raiava paletot de¦ alPac3

preto e calças brancas, estando sem
colarinho. _ôn^.

Cercavam-no alguns amigos, qi e^co 1

ovos estíellados. Cuniprimentamol-o f
"Outros 

amigos chegavam para yl»<
tal-o.
% SRA. SARA» CONPIUMA AOÍ

OUTROS JORNAES O QCb
XOS DISSE

11. denl-iracões da sra. Baplisiii
Franco hontem p-blleàmos em
Sa mão, foram i;í»ffl ^

cebidas com certa duvida, ber a u111
desabafo, uni protesto contra c« ba.b. o
nii«ií? «Mas os jornaes da taidc toi.iu

oc-
... eonliguo in»
lado onde está

coiitni-mi-stra da offi-
da Uscola Profissio-

Raunier
7, OPi Hosearlo

Grandes Saldos
do conrocçõos para Senhoras e Meninas
o demais 

"artieos 
de todas as secçòos.

'Caldci-

me-

INSTRUCÇÃO PUBLICA

Dispensa ile substitutas de tiiljuu-
Ias licciiviiulns

O direcíor geral dc Instrucção, por
portaria de liontem, dispensou Amélia
Vchòa da Silva. Coiintha \c-ves de
Souza, Qlgá dc Souza 1'onseca; Alemã
Amélia Quadros e Mana Olivia dos
Sniitos, dos logares de substitutas ue
adjuntas licenciadas.

Um grande antiseptico
A Caíniellina. é um põderosissimo an-

iiscplico, cuja cíficacia lem sido pos-
ta cm prova á saciedade. No seu de-
liosito, na drogaria Granado, a sua pro-
cura tem sido extraordinária. A Cal-
menina cura, (cridiis, íistulas c golpes,
estancíuido promptanicnte quaesquer lie-
4iiorrliag«'as, enfermidades da pelle,
como: darthros, eezemas do couro ca-,
lio"udo, etc Como -preparado «pi-opliy-
laticd, também tem obtido notável
exito.

•Ií', ciu
rado.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa. 29 — (A. H.l — O gover-

no pròjecta a execução de varias me-
elidas, entre as quaes algumas, dc cara-
eter econômico, a alteração da hora le-
gaJ, o encerramento dos espectaculos
ás 11 boras da noite 'c a quintiiplicaçao
dos direitos de importação sobre obje-
cios de -luxo. ,

Lisboa, 20 — (A. A.) — A Asso
ciaçáo dos •Manipuladores de
lioje ii entrega ao ministro do Traba-
Uio do relatório sobre o resultado do
inqiieiuto feito pelas associações .le
classe relativamente á questão <lo pão. ¦»• *mm.

cm sessão ua -uueciui..., es'a agre..11.1

V'l«Depois da sessão o st. ^'j1?.-^'
chefe de maclAias «o Uoyd Brasileiro,
fará unia conferência sobre
"l«'alará 

lambem sobre "Pared

tallieas e as vantagens do n a«jrave,ta-
mento do oxido do carbono -

CHARUTOS

REGENTE
de Pooek,

fracos o suliorosos.

QEXÇA9 do estômago, inles-
tino, figado c nervosas. Exa-
mes pelos raios -í. 1>U. RK-
NATO 1>K SOUZA LOPES.

Kua S. José, 30. dás 2 ás .1 (menos ás
. fiiartas-ícirasj. Cratis aos pobrer -

1'ão fará duras

IIDIUBC Exame completo,
UnIIIHS 255; de sangue, 30$
DR. MAURÍCIO ERANÇA, da Facul-
dade do Medicina — Uruguayana, 3o-

ia 1 1 i ¦ ¦

A'venda na Livraria Garnier
e em outras livrarias

I
de Godofredo de Alencar

Ultima obra do João do Rio
.Preço 3$00O

uqtii alguns tópicos das declarações que
aôs mesmos iez. «Ou um:

"__ Imagine a miiíha vida! Meu na-
rido, quando estava aqui no R'o. v ia

a bordo, «recusava-me os me-
a-se quando eusempre

tioVes -prazeres, «uigava-se quanuo .-* .
mieria ir a algum espectaculo, ¦suspeita-
^ dos meus ,,.enores passos Eni un-

600 reis em

A 202

resumo, um niagnifico prepa-

TIIIO X.WAIi

A
D
Attraem

nlRoíilizn-si- liojo um excrcn-io ge\
Hoiii; haverá cxeroicio geral para os

.reservistas deste Tiro. ás 8 horas da
m.-.-.,,. no Arsenal de «Marinha

AUAIVTAKIA DO
T..'1-uBiiayaiia 2.
ih- ahiaca e um-. .
èos ile ¦.erõo pa-ra liomens c rapazes

s novidades

as jóias

NÀ OUAKDA XACIQXAL

Éscoía pratioii 
"Ciciicrnl Cruz

Itrilluiiitc''
O 1" regimento de cavallaria, que

ac-iba de 
'ser 

reorganizado, fundou a

Sola pratica 
"General Criu Brilhai:

te-', onde os guardas, inferiores -c offi-
ciaes aprenderão o curso das armas ac
cavallaria e infanteria;

V. director da escola o coronel Cruz

Sobrinho. ., .
ü commandante do referido regimci

to, como «medida de combate ao ana.-

phabelisino, vae addieionar a mesma c»-
ool-c um curso nocturno de portuguez,
onde os guardas ,c filhos dos mesnío.i
receberão educação, etc. _

A escola, que começara suas
110 dia i" de dezembro próximo,
cebe desde j:i inscripções, ua rua santa
Amélia 11. 24.

Um grande terremoto
no Japão

Tokio. 29 — (A. II.) >— Sentiu-se 11:11
violento terramoto em Kobe, Osaka
Kioto, üs prejuizo» causados pelo abalo
são consideráveis.

OmTmW-ii''' HllO^L _______ 4_\\\\ Wm\

Br .át -' ^:'"jW'ífcfgl"

iStSSrf •' 'im-y ¦ m\m^^^^Sm^m\\\mm\\^Sm\^^

T « ü„„ní_ — Enxovacs pnra Irapli-
\J3l JtOUJÍCC siulos, vestidos para
mocinhas, c vestiilinhos para meninas dc
todiis as edàdcs, a, mais oliii
sortimento. Asscmblea ioo.

variado

í&íuli^ra. Sarah Bapiisia Eraneo

aula*
re-

ciiviENTo ms
Vinha- americano. — Teleplionc
834 Cent.—15. Santa I.ii/.iu 203

_L PAULO PASSOS Ai C. —

T O R li K RB " M •> ¦* lr —
;. Dias 1 — Enxòvacs para recepção'.  

¦!» r» » — 

povo —
. Os melhores paletots
que desejarem em arti-

QUKM SMIIA'

eido

illnito

O

.1 felicidade de cada pessoa depende
«lc um pouco mais de dinheiro, leixei-
ra & C.pagam o maior preço por juias,
1,1-iÍhautes,' ouro, prata, platina -e moc-
das. Ouvidor. o;l. • '¦' I--'11"'
1ÜJ  m*o*m ' ¦¦

publico
•O ciuliiviu1 iln "ui çlcsconlifie

iiiiiiíiroci' liiiiiimlii etii .lufii.iuha
l'elii Policia Marítima foi apauihaclo a

lioi-ir 110 Sacco de ju'riljnli.1, o cadáver
,1c ««in homem branco, de ,|<i annos pre-

is trajando com decçneia, nuc
colhido á bordo da lancha ia

rcprrlicãii «- tramdo par aesta
ou.lc foi recolhido ao Nccvotc-

08, OUVIDOR

Dr. Doméque
r ofcnKOcs. Quliaüíla u
iO-,2. C.

UM SYSTEMA NOVO ..

Este quiz suicidar-se
atirando-se de um

bonde abaixo
O nacional J"^- Menezes dos Santos

por se iichar yçsemprésado, e portaiy

A! .1 hs; T ,(J 402.0

¦ WM»C»I
NA Al.lA.NDKti.V

sumi
íoi
miei.

ai.
rio da

Ali
,,,,11,

foi <

Xa gu
rão po.

.- ipic, posierioru
ia id.-nlidnde.^^^^^j.

!«er ideiitificadn ^ afim «
mente se restabeleça a I

O leilão ilo Iiojo
tla-nioria da Alfanilesr.i sc-

,tas cm leilão hoje, ao ineio-da,
linles mercadorias, apprelieíidt;

das como contrabando: baralhos de
cartas de jogar, botões de -niadreperola,
dezoito dúzias e meia dc canivetes,
perfuntarins e cordas de meti

iihienios.

O incidente oceorrido cora o sr
Costa Allemão

delle. Gastava-lhe o dinheiro; oonti-
nuãríi a Rastül-d. Ella não Rostava
tio amante, dizia-o «sempre, «o que que-
ria era o seu dinheiro — gastar,
gastar... Não prohihi, reluto, que as
minhas filhas -fossem com íua «mae
ao theatro, -mas qttc fossem so com
clíi'. finando me chegou «aos «ouvidos

que cilas iam em companhia do amaii;
U de «Saruli, «fiquei possesso: Não e

possível! Que vergonha, o que -dirá
o intitulo! As filhas do almirante 13a-

ptisla Franco séndd acompanliadas
pelo ama.ite de sua infiel esposa!
'Vinda lia mais: prbhihi-as terminan-
temente de -irem ao 'Phenix, onde sei
-sao levadas á scena peças livres, in-
dignas dc serem vistas por moça«s de
familia. 'Ao vcl-as ali tive um -des-
apoiifotiieiito cnoraio c, .desvairado,

puz cm «pratica a idéa «lustra, «un-
ca fui incrédulo das maldadcs que

«assacam á lionra das senhoras, ao
«liais têm clc mais sagrado — o

pudor. Em Paris, contou certa vez
-.-,.,¦•1 Luzia \pó-|uma «das mais «respeitáveis «xilioras

"ande "clociciadc.|-:da 
nossa sociedade: "No Rio, dao-

clião que , ni
nm

Conhecida a nova de que Carlos
de Aratijo Silva -deixara testamento
legando o que posisuiia á sra. líaptista
Franco, testamento esse ditado 110.
tabelliãio) «Castro, coroou-se o cofre
que «o guardava de .todos os cuidados.
A sra. Baptista Franco não tinha as
chaves do mesmo, que ioram «arreca-
dadas pala policia. Mas antes mes-
nw de qualquer providencia sobre a
abertura do cofre, surgiu uma com-
plicação «tremenda, de que resultou
icr o mesmo depositado «na redacção
de um jornal, até que a justiça se
pronunciasse a «respeito eisso porque
a sogra do «finado apresentara-se cm
juizo, com uma petição para que ps
bens fossem seqüestrados, visto nao
haver testamento; segundo ullegott.
E apr-csentava-se como a herdeira <le
um «filho morto de Araújo bilva, so-
licitando «mais que todas as provi-
denciais fossem «tomadas com urgou-
cia. _-ecoou-.se, pois, que isso fosse
um «pretexto -para retardar a abertu-
ra do cofre, facilitando assim que
parentes do morto, interessados «n«o
caso, pudessem dar sitm-iço ao testa-
mento porventura «deixado.

«O cofre foi rotirado d«o -palacete da
frua S. Clemente com o coiisentinien-

to da faniilia. Alguém se convinuiu-
cou com «o chefe «dc policia, que dc-
terminou tese elle recolhido a 3. de-
Icgacia auxiliar, á disposição do juiz.
E tudo isso oceorria porque o juiz
EEezcr Tavares não queria resolver
sobre uma petição do advogado do
d«r Artliur Posuolo, solioitando a
abertura «do cofre, porque ia estudar
ainda a questão. , .

«Motivou essa «demora do juiz a re-
tirada do cofre do palacete da rua
S. Clemente, iscado o mesmo a tarde

ouro, uma lapueira do mesmo meta*,
doze botões de collarmlio, um par He
botões dc punho, uma piteira para cha-
ruto, nove chaves, uma bengala c qua-
tro leques. .Todos esses objectos foram
chtie/xucs i st*. a_*Uista t«nco.

:

existência insüpportaveí. Quando rece-
bit íeomniissões-do governo; q-uen.a-/mo
o seguisse, mas eu -preferia ficar. ,1 |tt«*.,
Imasinava os dias que teria, seguir.Jo-o,
Dc 1'aris, elle mandava-me unia parte
do ordenado, .para a educação dos seu?
filhos. Elle a«>lega isso, como uma coi-

ex raordiuaria. Acha talvez <W "f.
era a sua obivgação de esposo l-o lu-
rante uma das viagens que elle Icz -i
Europa que eu conheci Cario:, Ue.Aiail
io Silva. l'ara que negar um facto ipip
todos sabem? O que aos outros paicc«.«-.t

foi mais do

;llo

O «fmíwi.e Baptista Tranca

(X) pouco antes de. scr. refor:
::'iji 

'ü;",' 
maio: ..; \

O QUE DIZIA O TESXAMUXT01

pára ali removido, devido á interven-
ção do advogado dr. «Pedro lavares.
Afinal o juiz Eliczer «resolveu dele-

Silva
uso c

rir a petição do dr. Possolo c a aber-
do cofre foi lüita de aecordo

a W
tura
con.

difti- I 50

cm j
do

\ Í0'ÁTvHU'RlA Oscar Maclin.16 pede
•tara'não fazerem acqitisição dc seu

cl «lé «-r.'io, sem .primeiramente je- conhecidoatine

AOS SRS. BACHARELADOS:^ „A paMÍra„ ,.c.
vista de culto á Mulher e
que já conta 5 annos
existência. O numero,
sua nova phase, apparecc-
ra amanhã, ao. preço de

"¦cl 
^00 rei

o-iliciir art-
cslabelcciincnto a rua Jo Ouvidor ns

Pcile-nos o nos;
sa dr. Annibal do
íaitermos publico .,..- .
procurador o advogado dr. Adolpho
llollaírfa Cunha, para oromover
iúizo a responsab-.í'.dade criminal
aulor ou autores «Ias dif-fama-ioras «no-
ticias fornecidas á imprensa, e contra
elle publicadas «m alguns jornaes desta
capital; sobre um incidente policial cn-
tre o jornalista Anuindo de Andrade c
os imlividuos lama P-rci-re e Lima Ura-
ga. empregados .segundo consta, numa
casa ingleza cl«-sta praça.

1 liste incidente nada tem que ver com
de !0 dr. Costa Alemão, que a elle as.-ist-u

para

íloleit: dc Senhora., . 
I--. t/iiiiiii-iiis. /¦«'IM to sem 'recursos para enfrentar as .,-...-, t|l,c c! 

cuidados da vida. resolveu ir ao «ncoii-1 .'.. , ..
iro da morte, uliraiido-se ile um boiicl
abaixo, na praia d«

Si 
Ú: 

Santos0'!0 IZSirZ cbão^què : nitt ára^iüinlè-^» cada dedo e, «o
nio morve-ra, c ancioso por por nm I .entanto, só saio com as muilias ti-
ponto final nas encrencas «da existência, , ijliis; v;v0 mMVa .vida reservada, lio-
correu para a aiiiurada da relcnda prata 11u.5ti..s;.n,a," Foi por iss«o que sempre
na intenção dç atirar-se ao mar. I descri .dc umas tantas informações.».

Dessa vez ainda o scRuraiv,m. mi e- üi-«.11 informações
"ando-o ao rondante local. bantos.rc: -Y >'"¦ ^"'.""...^
cebeti na .'lué.la do bonde diverscs.tcn-1 do que

que foram pensados pela Assis

,1 coüctra «le impren
Costa Allemão, par:
que constituiu

mentos
lencia.

«havia dito o marido, ficou
profundamente indiff!iada._

DR ALBERTO DO REGO LOPES -
üo Hospital da Misericórdia. \.W uri-
naria;. operações em geral.
DR APRIGIO DO. REGO LOPES -

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias d»
gamanta, naria e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
OculisU. prof. «!ar Faculdade ,1c Med
Consuliorio: rua Sete de Setembro, n

Nomeações na Armada
Vo:-mi nomeados

«avunindn Conclai
nicVíiuto <!»¦ oonti:
l«c": capitãorteu

de

(5793)

l'C K,
maiidãiite do avi
Ri!ic-;ro VíiíV.io. para 1
no do pharol de It.icoloniy. i
ilo Maranhão; capitão-tenente
(Muniz Rarrcto de Arasão. para
il.nite.' «> Arsenal de
iVíirá: c.-.pitão leiicnte
Contes Pimentel, .para
•lèstrnvdr "«.Malto lirosso

Hnzebiú
ro interi-

laialiv'' 
liaroli .

lístmlo
Nicohio

aju-
Marinha do

\ntonio Josué
in.tn_.'íii-ito üo

Instituto Nacional de Musica
Realizaram-se

N*.ic-:.iii.«l dc

como snv.-i téstcniunhai.

BOLSAS
rua

para senhoras, só na
-Cf-a David Perro, á

Sele de Seumluo n. i-4. (R.ltSÇ)
¦s c c.eçra:i*
s, compram

scui emeovaes ao PALÁCIO DAS NOI-
VA3. rua Ur-.ij-.iayana ll. 8j — Kio —
P-çam catálogos.

Todas as Noivas

0*1
po- .

Âs 
mais lindas salas «le juntar

mais elegantes dormitorips ^«lercis cncoiirrar na casa IikAJS mW
MVHTI.NS & r.« «¦ r;ia (1° 0»V»'°I
iia ot ••• 05 c nos antigos armazéns a
juã «los Ourives ns. 30 a 43.

liontcm no Instituto
Musica os exames de vio-

Uno clas-e do professor Francisco
Cliiaffitclfc' Obtiveram a neta plena-
mente, gráo S. .1. Ada Argento dc
Araújo (;" annol e o sr. «o.«.'.>erto de
Paula e Silva to" anno).

Com a nota dstineção foram con-
lemphdos a menina Marina Milone
Va?. c o joven Djalma Ribeiro Lessa,
ambos «pertencentes ao Ã'1 anno.

««H ,*>mm

Exepias por alma de Francisco

José1 Recife. 29 -- (A. A.l - O cônsul
Áustria mandou celebrar lioutem.

Moveis a prestações
Comprei c comprarei na

CAÍA MARTINS
RTA DA CARIOCA

O direito de voto aos estran-
geiros

A Liga do Commercio recebeu hon-
tem o seguinte ofíicio:"Illmo. sr. secretario da I.iga do
Comitíercio. — Agradeço a honra de
vosso ofíictò de 24. de novembro, ap-

Leu-as com attenção! — per-
ctinlániDà. , ,

__ Li. Tmlo aquillo c uma infa-
mia; li-le pedia-me dinheiro sempre.
Sabia-me amante de Carlos la dois
annos, permittia que .minhas filhas
vivessem «sempre em minha compa-
liilia c só agora se lembrou de fazer

lc Mcdiciiia, | 0 qUC fez. Tenho cartas delle exigiu-
d«, dinheiro, c foi porque 'Carlos -re-
solveti .fechar-lhe a bolsa que elle o
m.itou. ,

IA sra. «Baptista T-ranço estava aba-
tida. .„

_- A nossa rida corna tranquilla,
Ca-rlos me ániaya e nunca houve en-
tre nós a menor rusga.

1 i.Vs senhorita* Baptista Franco re-
petiam a cada instante:

UMA PARTICUT.AnilUDF, QUI
POUCA GKXTK COXIlliCK

. 91.
IA 819;)1

A leitura do tcstamcnlo, escripto em
napol ai areílo c devidamente lacrado,
?aSsou 

"erta 
impressão aos presentes.

O capitalista Carlos de Araújo
comotava declinando estar no
Zo il perfeita saude e razão; «
nue a mote era sempre inesperada,
„ oúí-o Sdo qu?l X«.».a o seu leslaiuen-
to. 'Depois-dizia ter nascido a 9 de
asõsto de 188a, explicando a sua filia-
cio e declarando scr viuvo da sra
Valcntina do Amara , «não tendo filhos
.pois o unico que Hic dera e„a uinao.
WSa 

M^aV todo, os seus bens

llit iS fcíÇS usX-
por f_.Xeciine.Uo desta deviam

passar para a Imperial Irmandade de

Tf da Glorio do Outeiro. O, ca-pi-
taíista prohibia terminantcinçnte a her-
dc ira de seus -bens de conviver çom o

marido, ou mesmo ter com elles simples
relações de amizade, -perdendo, o direi-
to ao legado se essa disposição for
burlada. Termina em phrases rcpas»a-
das de ternura, declarando professar a
religião catholica apostólica romana,
ler vivido sempre com Deus c morren-
do na sua fé. Despede-se com ternura
da ssm. Sarah e declara, -por f-ni, ter
feito -um seguro -de 40 :ooo$ooo, na
'iHqoiitativa", cujas apólices estavam no
cofre" e que deverá ser «pago ¦¦¦ lesam-
ria,;

iodo_
falta de pudor meu, nao
,,.,e desespero. «Eu tinha necessidade
dc um grande affeclo c a alma, boa a

(efíiti de Carlos logo se uniu n mui".-».'
Comprciieildiaiiio-iios e amavamo-nos.,
l'or(|ue não liáramos dç realizar nina
felicidade «tue dcipeiidena somente da
sinceridade do nosso amor?

Depois clc ter sido sua amante, quiz
ser sua esposa. -Ao voltar meu mando
da Europa confessei-lhe que nao «RCHle-

ria mais continuar a viver como
llie: forcava e que cxígiã a nossa sepa-
ração. DÍsseilie o nome do Jioiiicni
com quem pretendia meoinir.e disse-llij
«iuc tratasse do nosso divorcio. A prni-
cipio elle relutou, allegando (|iie eu ia
dcshoiírar as minhas fdbas, mas «pot
¦fim cedeu, constituindo um advogado.,
Divorciámo-nos.

Casei-me com Carlos a 17 de dezeni-
bro dc KjiS c neste momento pensei
que ia ficar livre, e que -não mais terul
que supportar as exigências r-diculase
as criticas de meu nitiirido. Qual nao
foi. .porém, a minha decepção, quando
comecei- a ser verdadeiramente assedia-
da por aquelle que, -aos meus olhos,
não tinha mais direito aígum sobro
mim. O a-íiiiiraule começou por me
lançar cm rosto tudo que denominava o
meu passado vergonhoso. Elle esquecia
que escrevera ao curador de orphãos
uma carta quo é o melhor attestado
qne possuo da minha innocencia c da
sua culpa. Nesta carta, elle affiinia.
que é o causador da nossa separação e
reconhece ter sido -um máo marido e
uni pae desleixado. Nesta carta, elle
concorda também em que meus filhos
lêm o direito de ficar 'commigo, sob a
minha guarda.. Mas dentro de pouco
tempo, ao envez do que eu pensava, co-
meçou a assumir unia at-litude «pie 1110
encheu de raiva contra elle. Fazia-nicj

legaia-

O sr. Carlos ae .inmjo e>nva

O QUE CONTINHA O COFRK:
O TESTAMENTO E OBJECTOS

__ — . ga » ¦«  -

iií 11: Hip: iiuiTti!»!UAXSEATICA !

COI.l.i"i'o'">,í'.í)HO II

11.1 cereja de í. Erancisco, missas por I peUando, em nome da corpnrai.-ão, para
I alma do imperador cia Atistria-dlung.-' 1, os mci,s esforços cm favor do voto mu-

l''railcisco José I, assistindo ao acto re- . „;cipal Jo estrangeiro. E' uma idéa
picscntantes do governador do Estado, | jus.;l- perfeitamente constitucional, que

1 cônsules da Áustria e «los pa-zes 11Ll;- tenho defendido mais de uma vez e
i tros c membros da colônia .iust.ro "'

lema, desta capi'.:'-!

UKAS1I.-IÍÜUCIUAY

Os» pnrlíiinriitnves que vêm
no líitisil

Monlevidto, :g - ..(A. A.) -A;
Cimara designou os deputados .Io:«o
iBircrn «- Uiiz llcrrera Pira acompa-
jihar o «Ir. Balthazar «rum. nt«ii:stro |
,\« Exterior, <tt «ua viagem ao Rio dej
l»neiro.- 3 hora» d» tarde

i\ Paulo, 2,1 — (A. A.) — As mis-
sas rezadas liontriu. em suítragio cia
alma do imperador Francisco José I, da
A«.is:ria.-'«ll-.:ngria, foram muito. coiico.r-
ridas, comrr.recn-.lo as colônias a«-S-
triacas, allemã c turca, rep:c:untant»s
,b governo c outras pessoas de alta
coHocãçâo.

Santie.no, 29 — (A. A.l — Terão ic-
prevotMlos os candidatos¦! gar no próximo sabbado as solcnii^s
! «„„. só se poditúo in- excquias por alma do ,.ipc ..dor 1 ra -

'1 data de hoje Í21 10 á»,c.sco José I,.da Austr«a-Ilungria,. a». ..ia 0e »»ie Itjuaes ass:5tirá todo P mundo ofttciai.

Eiiecrram-.se lioje ns Inscripções
pnra os ovamos

Ag inscripções para os °\y:.ic,* do
curso irvm-iiasial deste estabeleeimínjo

dc instrucção, abertas na sccre;ar;a do
edifício do Externato, eiiccrratii-sc
hoie.

Ficam, pois.
retardatario? d

re. cr

que. mais cedo. ou mais tarde, sc tor-
nará em realidade proveitosa para a
administração local.

Aliás esse direito ao voto municipal
cio estrangeiro é coisa vc.lia, pacifica,
existindo sem inconvenientes e sem
cslranhezas cm mais dc dois terços dos
Estados da Federação.

Acccitac n minha franca soltdarícda-
dc e os protestos de estima pela vossa
as^ociarão. — /. Gonçalves Maia, depu-
tado federal."

Hontem mesmo t Liga respondeu,
agradecendo,

Uma das ultimas commissões exerci-
das pelo almirante «Eaptista Franco,
quando official da activa, foi a de in-
spector do Arsenal de Marinha desta,
capital. .

ilvsse cargo o almirante Baptista Fran-
cn teve dc abandonar em conseqüência
de uma scena violenta oceorrida na
cii£ii de residência dn inspector, no in-
terior do Arsenal «le Marinha, em feve-
reiro de 1915, motivada pelos escanda-
los de sua esposa, já então amante de
Araújo Silva.

O .-.'mirante quando, num sabbado,
; regressava, cerca, de dez horas da noi-

te," para o Arsenal, viu-a cm passeio
I pela Avcniila Rio Branco, próximo -

juiz
que

Rio Branco,
rua Visconde ie Inhaúma, com o assas-
sitiado de aille-hontcni. *

O almirante foi-lhes ao encontro,
afastando-se, então, rapidamente, Arau-
jo Silva, que tomou uni automóvel que
passava na oceasião.

O almirante, pouco depo;?. num taxi,
levara a sra, Sarah para p Arsenal on-
dc residiam.-

A's 51I2 da tarde, presentes no pa-
lacete da rua S. Clemente o juiz Elie-
zer, escrivaS do juizo, advogados, a
sra. Baptista Franco, amigos e represen-
tantes da imprensa, procedeu-se á aber-
tura do cofre. A chave do mesmo não
foi encontrada e por isso foi chamado
um serralheiro, que o arrombou. Abei-
to assim, procedeu-se ao arrolamento
do que continha t um testamento la-
vrado em notas do labéllião Castro, pa-
peis diversos, titulos diffcrentes, jóias
e muitas cartas particulares. O testa-
mento foi lido á vista dc todos. O

ordenou então o arrolamento do
continha o cofre.^ sendo lavrado

em seguúia o respectivo laudo. Con-
stou cio mesmo o seguinte: onze titu-
los nominaes da ¦E.niitativ.i; dois tes-
lamentos, sendo um inutilizado e ou-
tro de Carlos Antônio de Araújo e
Silva, pae clc Carlos, e no qual o mes-
mo tudo lhe legava; -uma caneta de
ouro; uma carta dc Carlos Araújo pa-
ra Aecnor Baptista Franco; varias le-1
trás, endossadas pelo barão do Cattete;!
uma medalha de ouro; dois relógios
dc senhora; um collar de ouro com

i dois bi-r!oques; uma pulseira dc ouro
•com um berloqttc; um broche de ouro
com brilhantes: um par de bichas com

I quatro brilhantes; tres anéis, com um
I brilhante cada um; uma pulseira _de.

A SKA. SARAH, UX1CA
HERDEIRA

V Sobre o testamento approvado pelo
\abc.!lião Castro pelo capitalista Carlos
\raujo Silva, correram muitas versões.

Nas informações prestadas a reporta-
sem o próprio labéllião afunilava que,
ao ler o documento escripto pelo pro-
nrio punho do assassinado, em parte,
conseguiu reter na memória apenas: os
locados á sua amante Sarah Baptista

j Franco, nada podendo Idizer dc positivo
'sobre a parte restante do testamento.

Dahi as versões que drcularatn. Diziam
uns que. além da amante de Carlos ha-
via outras pessoas contempladas. Das
indagações levadas a effeito no sentido
de descobrir os suppostos herdeiros,
conseguiu a reportagem fazer luz sobre
a fortuna de Carlos Araújo Silva, oriun-
da Ue heranças nas quaes o assassina-
do íoi fartamente contemplado.

As versões correram, tomaram vulto
e hontem, á abertura do testamento li-
càratn radicalmente destruídas, poi.s O
capitalista Carlos Silva legou todos o»
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seSsttrto^sTSa^li Baptista
Franco. - - '

O ALMIRANTE BAPTISTA FRAX-
CO XÃO FICARA' PRESO

NA MARINHA
Ouvimos hontem o almirante Gustavo

Garnicr, chefe do Estado-Maior da Ar-
macia, acerca da prisão do almirante
Baptista Franco, eni uma praça de
guerra, da Marinha, prisão essa consi-
derada illcgal cm virtude de determi-
nadas prerogativas «"tue gozam os mili-
tares reformados.

O almirante Garnier disse-nos que o
almirante Baptista Franco se enccti-
trava preso na ilha das Cobras, porque

:'M

O local (X) oiiie caiu ferida M
victima do almirante Baptista :

Franco 1

pirraças constantes, queria scr guia dof
meus actos, freqüentemente sc a-ntepií-
ííiia entre ntim e as -fi«>lias, n,pezar <3.Ú
promessa que fizera ao curador de wv,
phãos. Abusava até da bondado d<|
meti pobre Carlos. Assediava-me com
pedidos freqüentes de dinlieiro, ora .por
cartas, ora por telephone. Só ne»*,^
mez gastei com elle, cm empréstimos^
quasi dois contos dc réis. Esse homem,
não linha o direito de -fazer o que íe^
depois_ dc agir da maneira que lhe coa-,
tci. l^u o considero como um Itlíilftig
perverso..."

Publica, outro;" -— Crei.i o senhor que Carlos tra!
um anjo. Nós vivíamos aqui como 110
céo. Elle só faltava adivinhar os metia
pensamentos. Nenhum dc nós saia só,'.
Elle tinha um oiunie feroz de mim, 13
eu também tinha delle. Nós saiamos na
no.-so automóvel, Qu?,ndo elle linha de
fazer a barba 111c deixava no Oara
lto>al. Ia' ao barbeiro c voltava cie-

a policia o havia enviado para lá, sõli-1 pressa para me- buscar. -Nunca nos.se-»
citando que se mantivesse o alniirantc I parávamos. Isso que disseram os jor-
Baptista Franco ali, detido, até resol- na«'s de Espcranza Íris é mentira. Es-
ver-se a sua prisão definitiva. Nestas 1 tou lhe dizendo que nunca andaVanfoS
condições o ministro da Marinha con- só», Éramos muno ciumentos, como
sentiu (111 que n almirante preso se con- estou lhe contando, Carlos era uni
seriasse em prisão na Marinha até que tolo. Imagine que era explorado, como
a justiça civil, a cuja disposisãçj se I já lhe disse,. O. k«mcin u_w O nutoi»
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-irnu^a-Ba pw _e«-n»ií ae.um coar.
to de réis, por hhmi _te_tedi». Voa
provar tudo isso. Dizem «ree elle g»»-
<ava muito co___o, que tinha ara tens
."bens hypotheeados. INáo foram dissipa-
leões que o levaram a hypothecar bens.
Carlos, quando enviuvou, sua sogra, d.
Rosa Amaral, moveu uma aeção contra
elle. iFez taes coisas que Carlos para
tiío se aborrecer e não provocar escan-
«dalo, concordou em dar-lhe 130:000$.
Para pagar essa quantia foi «pie fer. a
hypotlieca, que já está muito diminui-
¦da Agora mesmo um afilhado e sobn-
nho da mie de Carlos queria receber
_elle 2. :ooo. por serviços profissionaes
«nc iprestou áquella.

Elle era um bom. Nunca fez questão
por dinheiro. IE a prova está em que
nunca faltou nada, absolutamente nada
aos meus filhos. Elle era effectiva,mcn-
le uni anjo. . _,

— O almirante Baptista Tranco, nas
suas declarações, fez uma acoitsaçao
,r...ve, min relação á nrolnbiçao de suas
¦filhas freniientarem theüjtro com o sr.
Araújo 

sSilvá...mB perf|da 
-nsinuaç5'0.

lEm nrimeiro logar ella sabia ç consen-
„_ nue às minh .s 

'filhas "fàquenlas-

sem a minha casa e até passassem me-
_"ami.Hontem fomos ao theatro. eu,
o Carlos, a.minha filha c o noivo.
Isso é tuna nfamia. 'Minha filha, esta-
.a com o seu noivo. Demais isso mo-

tivo para matar aquelle anjo t
As declaraçSes que a -sra. Sarah nos

fe, poucas horas depois de perpetrado
«crime não foram, portanto como to-

da a Tente suppuriia resultado de uma
intensa exaltação de nervos a .serviço
&__ ineontido desejo de vingança
contra aquelle que ella acctisa como

_ico resqponsa,vel pela sua desgraça.

AS DECLARAÇÕES 1)0 RR. RI-
REIRO DE CARVALHO

Convidado a depor, pelu policia, disse
o tir. José Ribeiro de Carvalho:

"Que foi convidado por d. Sarah
para acompatvlial-a, bem como as suas
filhas, inclusive sua noiva ao especta-
culo «lo theatro Phenix para onde elle-
•clivamente se dirigiram; que ao findar
o a" aclo da representação, estando a
dormir a filha pequenita, d. Sarah
•propoz ao depoente ficar com as me-
¦ninas no theatro, retirando-se ella com
o sr. Carlos Silva e a pequena que dor-
.nia, dizendo que dentro do automóvel
esperaria por elle e ellas, ao 'findar o
espcclaculo, ao que elle depoente relor-
quin que, não parecendo isso bem, era
preefrivel sairem todos para casa, o
<|iie se deu justamente ao terminar o
2" aclo; que, quasi á poria da saida, d.
Sarah. voltando-se para elle depoente
« as meninas que vinham mais atras,
recoinincnilou-'lhes que corressem para

o automóvel, mie elle depoente não ligou
'importância por saber ser ella muito
¦nervosa, c segurando sua noiva, pelo
braço, acompanhou-» vagarosamente,
«ue ouviu em seguida um estampido que
lhe pareceu ser de pnetimatico, mas
ii moulra logo após fel-o cotuprehcnder
<|iie eram disparos de arma de fogo e
npressatiilo-se a verificar <i que se pas-
sava viu o sr. Carlos Silva caído e
imito delle o almirante Baptista Fran-
co, em pc, e a este indagou o quc_occor-
riii e, perguntando-lhe se elle não sc
lembrava das suas filhas; que em se-
ííiiida a nolicia tomou conta do preso,
acompanhando-, indo ao encontro de
d. Sarah « as meninas, que se haviam
recolhido a um dos camarotes do tlica-
tro de onde viera- a esla delegacia;
que não ouviu as palavras porventura
proferidas pelo almirante Baplisla
.i'ranço e Carlos Silva," E mais não
.isse.

O OVE NOS DISSE O SR. MA-
CHA RO COELHO

O sr. 
"Machado 'Coelho, delegado do

•i.i" distrieio, era intimo .amigo do ca-
pilalistn Araujo Silva. Ninguém me-
lhor do que elle poderia, pois, nos dar
informações sobre a origem do testa-
mento pelo mesmo deixado. O sr. Ma-
chado mora no Grande Hotel.

O Carlos era de facto muito mi-u
amigo. Kra unia amizade sincera e cí-
pontanea. Sempre me procurava «" mui-
ias particularidades de sua vida intima
contoü-mc. ,

lí sohre o testamento, qtte snlie?
• — TJu lhe explico. Cerla vez o Car-

los me declarou que eslava disposlo_a
p.fsar a mine. Sarah uma procuração
cni causa própria para que ella dispii-
zeise do que era scu. l''iz-lhe sentir a
inconveniência «leste aclo, porquanto,
•por maior que fosse a confiança que

¦ elle deiiositava na sua companheira,
que aliás lhe foi sempre muito fiel.
poderia surgir um oonl'rat/emp'0 qual-
quer que o deixasse na miséria. Acon-
selhei-o então a que fizesse ttm testa-
mento legando-lhe o que^ possuiu, mas
oniu certas restricções. Foi o que elle
fez. c no testamento, que os jornaes
publicaram, vê-se que elle agiu bem,
deixando á nvme. Sarah o usufruto ape-
nas dou seus licns. 

"Revo lhe dizer «me,
o que ás vezes me levava á rna São
Clemente, era a minha profunda ami-
¦/.¦ide ao Carlos, que tudo me con-
fiava.

O QVIi) m/. O "CHAUFFEUR"

00 CAPITALISTA

SENADO

Anemia
Tuberculose

Escrofula
ao males que necessitam
de poderosa nutriçio do o.
ganitmo como base princi-
pai de curativo. O êxito da
Emultlo da Scott em taes
casos tem sido comprovado
por centenares de médicos
e milhares de curados.

Calda. __»_.
umpr* a bfitima

EMULSÂO de SCOTT
-J. Ol.e _ Fitado it Bacalhdt

cwn Hypophotphito..

tendo quatrocentos e quarenta e cinco
mil réis; cincoenta mil réis, no bolso
da calça; tres mil e seiscentos reis, no
bolso do collete; um leque; corrente e
relógio de ouro; uma phosphoreira de
ouro; uma penca de chaves presa numa
corrente, um canivete de estojo, uma
piteira; uma bengala com castao de
ouro; uma alliança de ouro, com . o
nome de Sarah gravado na parte in-
terna, « uma cigarreira de ouro, em
cujo interior foi encontrado um pe-
queno. retrato dc sua amante, retalho
de unia revista.

AS CARTAS PARTICULARES

Toda gente que assitiu a abertura do
¦cofre, oa residência de mme. Sa_n,
estava convencida de que aa cartas
que el_ dizia .possuir do marido e nas
quaes elle pedia dinheiro fossem lidas.
Tal não se deu. Achou pru'dente o ad-
vogado guarfiar toda a correspondência
particular, para um estudo demorado.
Algumas das cartas encontradas eram
dirigidas a mme. Sarah * algumas tra-
ziam chancellas officiacs, com as letras
S. P. (serviço publico). Serão os do-
ciimcntots com os quaes mme. Saraü
pretende esmagar o mando?

NO PALACETE, A' NOITE

O palacete Uia rua S. Clemente, (hoje
Ruy Barbosa) apresentava um doloroso
aspecto, lionilcm á noite. > 

'

Ali, retirado que foi o juiz, perma-
neceram lapetias alguns íntimos. Mme.
Sar.-íh rccolheui-se aos sous aposentos
particulares pouco depois de 9 _•___«_
noite. A oreadagem, ainda sob a i™-
pressão do rude golpe commentava
oceorrido, relembrando gestos generosos
do finado patrão,

O CADÁVER NO NECROTÉRIO

O cadáver do infeliz capitalista Car-
los de Araújo Silva foi durante á nm-
le toda velado por pessoas amigas. Cedo
foi o corpo autopsiado pelos drs. Raul
Bergallo e Rego Barros que attestaram
como _n_-iii0l''i'_ "destruição da mas-
sa cncephalica, por pvojcctil de arma de
fogo 

"

O PARECER DO SR,
ARTÍÍUR LEMOS

SOBRE O SERVIÇO:
MILITAR OBRIGA-

TORIO
Esteve hontem reunida a commisJÍO

de Justiça e Legislação do Senado, .un.
ecionando sob a presidência do sr.
Guilherme Campos e com a presença
doi srs. Arthur Lemos, Raymundo de
Miranda, iRibeiro Gonçalves e Gonzaga
Jayme.

Aberta a sessão, foi dada a palavra
ao sr. Arthur Lemos, que procedeu á
leitura de um parecer sobre o projectò
da commissão de Constituição e Diplo-
macia, determinando que para a execu-
ção do sorteio militar fica entendido
que elle só se effectuará dentre os bra-
sileiros alistajdos nos quadros das for-
ças estaduaes, no Districto IFcderal e
do Território do Acre, que se conside-
rem militarizadas, ainda sobre, os bra-
sileiros que não tenham adquirido e os
que tenham perdido os direitos pohti-
cos. . 

'

Esse projectò foi inspirado numa ;_
dicação apresentada pelo sr. Enco
Coelho, maindando que as commissões
do Senado de Constituição e Diploma-
cia e de Legislação e Justiça formulas-
sem projectos de lei, esclarecendo ai-
guns pontos sobre o serviço militar
obrigatório.

O parecer lido pelo sr. Arthur Lemos
é um longo trabalho, largamente funda-
mentado, divergindo dos argumentos
adoptados pelaj commissão d'e C«>nsti;
tuição e Diplomacia, como solução a
indicação do sr, Erico Coelho.

S. ex. acha que se o projectò viesse
a converter-se em lei, essa não so po-
deria ser revogada em seguida por ou-
tra lei ordinária, como declarada inap-
plicavel a casos oceorrentes pelo poder
judiciário, em face dos dispositivos ex-
pressos nas disposições da Constituição
dc 24 de fevereiro Estudando o d;-
reito eleitoral e o dever do serviço mi-
litar com perda ou suspensão do pri-
meiro para as praças de pret, o relator
faz sentir qtíe isso daria em resultado o
reconhecer-se uma contradicção na, nos-
sa lei magna, o querer e o nao querer
sobre uma só coisa, por parte do legis-
lador constituinte. , , .

iDepois de examinar a realidade do
imaginário antagonismo eiitre o suttra-
gio universal e 4 generalidade do ser-
viço militar obrigatório, o relator fat
sentir que a incompatibilidade allegada
entre o art. 70 da 'Constituição e o
seu paragrapho 4* "S. simplesmente ap

trab-Ihoi c>-
«Iroí 

'. recerem
dutoi demais para
tup. rtar, e dor

3ai 
custai, dôrea

e ,cà_M com
tonteiras, c acção
irregular, dos rins
lc apresentarei!!,
nio admire. Lcn.
bre-se que mel

Í.icoinmodos 
mui*

is vezes são de-
rivadoi de rins
fracos, « pôde ser
que 16 lhe é pre-ciso tomar as Pi.lulas de. Foster
para 03 rins para'ficar boa. Nâo

demore, «proveite das experiências -feitas
por outrem.

PECA- AMOSTRA GRÁTIS A FOS-
TF.R Mc CLBLLAÍf C». Caixa io6j. Rio.
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OS PRÊMIOS DO COLLEGIO ÜA
IMMACIMDA CONCEIÇÃO

O Collegio da Immaciilada Conceição, apu-
i_ndo o resultado da educação e do ensaio
que ministra ãs suas innumera» discípulas,
fez. recentemente, a seguinte distribuição
de prêmios: .

Classe infantil — Prêmio de emto, Chris-
tiana Soares Brandão; «irauio de francez e
de trabalhos de agulha. Laura Fernandes;
de historia pátria, tieorgin» Caio; de catecis-
mo e historia sagrada, Hilda Marcondes;
ile géógraphia' Maria de Lourdes Sá Frei-
re; dc historia natural, Mgríèttá Ferreira;
de eeographia, Cecilia Uuimarães e Uliza
Ribeiro; de aupücação â leitura. Brasília
I.uza; de cotecismo, ainda, c historia sa*
grada, Odettc üóes; de bom coniportamcn*
to, Apparecida Bueno; de-bom comporia-
mento e gynuiastica, Annita Caldeira; dc
apnlicação cm eeonrapliia. Maria de Lour-
des Coes; de applitaçâo tio'--francez.; Dulce
Conçalves; de nortuguez. Alda Cândido; dc
oolidez. Dora Costa e ilelena. Coelho.

6' classe — Preinio9 dc exito: Maria de
Lourdes Barbosa, Zilda Francp, Marita Pi-
res c Alise Enodi; oremio de wographia,
Adelia Leite; de francez e historia, IWa
Ferreira Cândido; de nobaez. Carolina Mo
Teira; de catecismo e historia do Brasi,
Odette Bittencourt; «le trabalha manual.
Gitiomar Costi»; de arithinctiea e -historiai
Jacyia Marcelina; de polidez, Maria fclisa
M. Freire e Dinorab Gonçalves; de. cate-
cismo e ordem. 'Sioniara Murta; de historia.
Lautita de Mattos; de t»*"PW*. |;UI,1£Machado; de oorttuiuez. Zdniih Duarte dç
catecismo. Odette Costa; de «aa_ _o. Otaa
Costa; de comportamento i Ae apBlicaeao
ao piano. Noemia de Sá; de «oiBpojtamentp
e <1_ orithmetíea, Lúcia Carvalho- dei apph-
cação ao bandolim. Antoniçtta Forto; «lc
eateeismo. Sylvia Tinoco; de. comportamen-
to Celinita de Abreu e Rosita Medugno; de

. __I."namisl. Maria. da. Clorii Antunes,
e de ordem, Maria .lose Cifre.-
** ... _.- ______ U»<_r-i._d

DATAS INTIMAS
¦Fazem annos hoje,: .... •
A senhorita Julíta Lima Vidal,. filta «

tiuva coronel Eduardo de Oliveira Lima,
_ a senhorita Henriette Le Sueur, filha

do sr. ustave tL« Sueur; ¦¦¦:,, , _
o capitão do Exercito dr. André Tra-

jano de Oliveira, do .0° grupo de artilheria,
eetacionado em Canipinlio;

o a» tenente Edybo _Paes da Silva ,
o tenente Joaquim Tavares, funeciona-

rio dos Correios _
o sr. Innade Aracaty. de Carvalho Tup-

per, alumno de engenharia militar.
o antigo empregado do L4oyd Brasilci-

ro, sr. André Porto da Cruz. ,
o dr. José íMelrelles Alves Moreira,

ex-deputado federal e estimado funecionario
da Prefeitura. ,. .

a sra. d. Sophia Matlnas, esposa do
capitio lüurval C. Mathias, estimado pirar-
hioceutico nema capital. .a gentil senhorita Jesuina Nuncí. aue
por esse motivo será muito cumprimentada.

A interessante menina llemvinda, que-
rida filha do nosso companheiro de trabalho
Norberto Antônio Rodrigues. _Faz annos hoje o sr. João Penna «10
Mercado de Flores.
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A GUERRA

QASAMENTOS

('-Hss- 1» 
'imerna — Prêmio de exlto. Ma-

ria ihf Lourdes Fraga e Amélia. Teixeira;

O "cliauflViir"
<lc 'Araújo Silva,
quei-qiic Silva.,
accusí*'.ões do

ilo capilalisla Clirloi .
Ilcrculaiio *le Albu- j
confirma t. as .13

mine. Baplisl.1 Franco,
.oulra 'o marido. Ainda lionlem, por cn-
Ire lnürimas, confirmava elle:

— Tudo quanto mnie. diz c verdade.
Ainda o mez passado fui levar ao iilini-
rante um cnvclo,ppc que a senliora me
onlircgoii 'ilizonilo: "cuidado que é (li-

O laudo de autópsia está concebido
neslcs termos:"O cadáver de Araujo Silva, me-
dindo 1111,70 centimetros, apresentai-a
os seguintes ferimentos: Escoriações
de dois ccntimelros «le extensão no lado
direito do angulo frontal; uma ferida,
de forma elvplica «le dois cenlimetros,
no maior eixo, na linha média e parte
superior da região frontal; outra feri-
da, de bordos dilacerados, de 13 milli-
mclros de comprimento, distante dois
ccntimelros para traz da primeira de-
scripta e ooininunicando-se, entre si,
em -Fôrma de tunnel; e ainda outra fe-
rida, de 25 Jiiilümclros de diâmetro,
dc bordos enegrecidos c ma zigona
esquerda, _ milUinetro» para fora
do angulo externo do olho esquerdo,
notauda-se tatuagem por grãos de poi-
.ora em toda a região zigomatica c
em as palpebras do olho csipierdo, cs-
téndehdo-se á região mollar correspon-
dente; uma outra eohymoso de forma
triangular, no lado esquerdo da conjun-
ctura do olho do mesmo lado; uma ou-
tra ferida, de sele millimetros de dia-
metro, circulada nor unia zona echynio-
zada no terco inferior da face anterior
do braço direito distante quatro cen-
timelros da rréga do cotovello.

1'sla ferida cominunica-se com outra
«lo 

'mesmo 
diâmetro existeiite.no mesmo

terço da face exlerior «lo dito braço.
Todas ellas lém os caracteres das pro-
duzidas por arma de fogo.

O ferimento da regmo frontal (t-S-
truiu o pericraneo, deixando a (les-
coberto o respectivo osso. Ma região

i temporo occipital esquerdo encontra-se
extensa liciuotoniia. A calote craticana
apresenta fractura co.npleta, que da

si.ti.ra, tem . ro panetal esquerdo me
se estende até á linha media do oeci-

parente. A difficuldade se resolve pela
considerajção de que permanece a pro-
videncia do suffragio universal, fican-
do apenas suspensa para as praças de

pret e sámente no breve período em

?____ o t°rViço militar obrigatório
melo sorteio, em faci! do art. ,1 oa

instituição e a. instituição da Guarda
Nacional, e termina declarando que a

Se « de parecer que o projeçto
não deve áer mro^doveXo SeuaAo.
A commissão, 11a opinião do relator,
não vê necessidade de formular proje-
ctor_1 le que disponha sobre .qualquer
das hypolheses formuladas na, indicação
do sr. Erico Coelho, visto resultar cia-

ramente da legislação ejcistenlei
n> _ que o serviço das armas a que

é obrigado todo o brasilejro em de esa

da oatíia e da Constituição comprehcn-
de não só * Guarda Nacional, senão

tam__ o exercito federal, dada a falta
de voluntários sem prêmio; b) -— que
detitre -S cidadãos alistados na Guarda
N-cional e brasileiros alislaveis na

.mesmí milioia eivica, o governo da

União? em tempo de paz ou de guerra,
pode sorteiar indivíduos ^ 

Preencherem
nnaes nraças de pret, as fileiras-lio
Exercito pelas unidades militares tal-
vez desfalcadas; visto que o art. 9° da

ei de agosto de _ji. que ee poderia
entender como impedindo isso por
isentar os guarda, nacionaes do recru-

So para o -Exercite, de linha e Ar-
m-ida foi revogado pela lei n. 002,

è ,9 de setembro de 1850. que, nao o ,,
repro9d«izindo, declarou expressamente | „

revogadas qu
em contrario a mesmaíevogadas tíúaesquer outras «lisposi^es
,. iontrar o á mesma lei; c)_ — «l«le

mesíno abolido pela Constituição o re-

crutàmento militar forçado e na f.iIa

casual de voluntários, quaes praças de

n_t os contingentes de_tropas que os

_rt__ e o Districto íederal devem

consti. cionalmente prestar ao Exercito
desfalcado abrangem os guardas da. uu-

U 
_od. -s' membros da commissão as-

__ram este parecer, sendo que o sr.

Pognz.í_aJay.mePo assignou apenas de
..rnrdo COm »S COIlclllSOLS.accordo com . co

uiii-y E 'ainda!.i lionlem maridoii-mc

pilai do mesmo lado. A dura-inatcr
sem adlicreitcia apresenta unia rup ura
irregular por onde saiu muita substan-

cerebral, enconlrando-se entuo pro-• ' de cbunilio, nu,iectil por arma de fogo. t.
completamente deformado, pesando cm-levar mais Idinliciro.

.tri a casa onde mora o almirante,
terminou o " oliai.ríc-i.r", que de mo- j co^grainmas. ,0 encon.
monto a momento lamenlava a morte No lobt lo W* a
de sen patrão, é afiançada pelo sr. Car-1 trou-se solução de continuiUa.t.com -

1n.. Voi clk- quem arranjou
de fiança para o almirante, com o sr
(Vo Martins, negociante na ma Sena
«Íor \"crcueiro, se não me falha a me-
¦movia. Mas, ciníini. quem melhor sabe
\lissn é o meu primo Datuasccrio.

O AI.MIHAXTM IIEOEBE A XOTA
1>K CUIiPA

culpa do
almirante

294, <

Kecc-bcu lionlem a nota
delegado do 5° distrieio,
Baptista Franco.

S. s„ acha-se incurso no artigo
pavagraplio II tío Código Penal,

.1 AI.MllIAXTK, IIAPTISTA PltÀX-
CO VOI IDENTIFICADO

ílisievc hontem no Arsenal de Mari-
nlia. o sr. Atlila de Carvalho, identifica-
¦Íor do 50 districto. que identificou o
¦ílmii.nile' Baptista Franco.

Dl SKfilUO DE VIDA

Carlos de Araujo linha íeito

uma carta destruição da massa cerebral, tendo o

projeclil atravessado o lieimsplieno ce

rebral esquerdo, o corpo caloso, a ca
mara óptica, indo fazer saída 110 lo

bulo occipital direito. Sua. dlrecçac1 por-
tanlo, — disseram os médicos legislas—
foi a scguiiUc: ,

de deante nara trás. da esquerda para
a -direita e (lc baixo para cima. A sub-

slancia cerebral, percorrida pelo proje-
clil esá completamente destruída.

O ventiiculo lateral esquerdo esta

c.mpletan._te dheio de coagi.Io saiigiu-
I u.-o, achando-se tambem destruída a

tela' chroidenna. , ,, .
No lol.ulo 'temporal esquerdo, sede Ia

penetração do projectA encont ou-se,
í.ntve a substancia cerebral destruída,
í diversos csquircJos ósseos. ,.„-.'.--1 Constataram os médicos a congestap

1 dos vasos do cerebel o. que cstaia m-

I icgro Descollada a "dura, matei da

base do craneo. foi verificado que
Urojcotil penetrou 110 craneo aema' ¦ ' -' no limite

o

1 

I ^sr_r__r
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Etnesio Souza
BRONCHITE

Rouquidão, Aslbna.
TihicaltH pulnienw.

GRANDE TÔNICO
abre o appeiite e produ i

torta mar.

prendo de applicação ao Iraneez Ivdithl"-
._; dc aritlunetica, Ruth Figueredo.-.-.de,
_i_icação ao niano e francez, HermitiiJ
Corrêí; de comportamento, e de anplicaça''
aojriíiio, Heloisi de Oliveira; de catecismo
-rSlcácão ao francez. Albcrtina Franco,
de ordem e applicação aos trabalhos tna-
n_es Ànibrosina Cavalcanti; de airobçaçilo
___ . esfiidoi Altair Rocliu; de hjslona e
nrlthnietica I,irey S Iveira; dc ordem.. Irac=
m. Te1"eira; de* appliçacão aos «ti.dosJ.i-
Tm.ÍtÍ' .xtn_h-P™o,d.nSo,
_í.tei*?*_ta? Cama raMaria Mercedes
.iSstnl Tticliel 'Mattos e _nee Crcton, W
í:n Caldeira, Marletta Carvalho e Gmemer
I ima- de Geometria, Maria de 'Lourdes Kn-
mos?'de S» Odette Fernandes; de
í cfòrl» Santa Sylvia Brandão; dc bom
. Sámèntô7 A\naV Queiroz; de Wg
do Brasil. Maria 'Montenegro; de Antlmie-
ti_a 'Iucia Câmara; de «eograpli» ¦"«*;¦'¦"•.-
r_pS da Silva; de polidez, Wanda Af-
•°Clâ. 

. 4>. interna: - Prêmio de exito e
eomiortamento. Araey Aramo; dei exito e
ordem, Anna Valerio; de exito, Dulce ton.
dão e E.nili.1 Lobo; dc polidez e dejfVanecí,
01. Carvalho'! dc portuRiiez e.estylo, Wyl-
h Rileiro e de instrucção religiosa prêmio
„.fereei_ Pelo cã. Hão do colegoj de an-
.Imetic-i cliisloria, loaiiinlra Kibeiro; «le mi-

ne ca e geometria', Elza Nunes; de hls-
cia? Aurora Paiva; de gra.rimat.ca põrtii|ue

za Í.aura Almeida; de nrlt unctica e trata;
l_s nanuacs. 'Maria Sensitiva .«le Aranjo.

fiasse . — Prêmio de exito, Yvonne
Frei Maria Lydia da Silva, Maria 'Luiza

Branilão 11_ I.mose Maria .yantóuta
Freire; (le trance*, trabalhos niaiiuacs c por-
uguez Noemia Guiniarães; de comportiuuei-
V eateeismo e ordem, Irene .Antunes ile

historia c de ¦Rcograplim. Maria Graça de
historia e de eatecisino Yolania Coelho;, de

olidez. Tlierèza dos. Santos; dç geomeina .
tle instrucção religiosa, prcniio oficrecii o
uclo capcllão do Collegio, Maria Cândida de
' "ciasse 

2' — Prêmio dc exlto, comporta-
mento, polidez c ordem, Obra Flores; de exi.
to, Anna Vianna e de prciiuo e de instru-
ccão religiosa, offerecido este Pçlo capellao
do collegio. 'Luiza Lobo; do arithmctija fi
Kconictria, Alice Carvalho; oc traducçao e
historia, Maria Amélia Gloria; de geogr.v
i.liio. Rutli Gama; de desenho, Maria Dul-
ce Lima e de trabalhos íiiaiuiacs, Daginar

Clasie i* —' Prêmio dc exito,. trabalhos
tnantiaes' c piano, Julia Valerio; de geograj.
nhia, arithmetiea, geometria e callegraplna,
l''sllier Barbosa; de cõinportamcntp, historia
e arithmetiea. Annita Teixeira; de polidez,;.
orillunetica c historia,, .Usther Ortiuia; «le '
fr-ncrz e violino. Adelaide Pinto; de iran-
ecz c ordem, \-landa iMniniz 1-reire: de
francez e gymiiasticai ürnestina Santos; (le
instrucção religiosa, offerecido pelo capellao
do collegio. Zilda Cintra. . ¦

Curso comiileineutar — Trcnno «t exi-
tc. coiniiôrtaiiiento e iwlidez. Iracema (lc Ull-
veir- Brasa; (lc exito c trabalhos dc agulha,
K-hel ltaslos; de trabalhos de agulha c or-
ilcui, Ruih Moreira Machado; dc portuguez,
francez, scienciás naturaes, cosmiigraplna,
piano, pintura e polidez, Juba Pereira; -de
comportamento, polidez e de instrucção re-
ligiosa offerecido este -pelo capellao do col-
legio, 'Maria Dolores Carvalho e prêmio (le
henra a 'Maria do 'Carmo Lacerda.

•Realiza-se no iproxlmo dia z de dezembro
o casamento do dr. Olegario de Azevedo,
enteado do sr. Alexandre Ribeiro, da. «-asa
llazin. e filho da sra d. Eugenia Ribeiro,
com a senhorita 'Lcticia Bove, filha do nc-
goeiante Achilles Bove e de d. Certrudcs
Bove. „ ,

Servirão de padrinhos, no religioso, por
parte da noiva, o almirante Frederico Cor-
r . dli Câmara, e sua esposa, e por parte
do noivo, o professor dr. Augusto Paulino
de Souza, e 110 civil, lior pane da noiva, o
di. Raul Campos c sua esposa, e por parte
do noivo, o tir. Manoel Ferreira.

O acto civil terá logar, ás 6 horas da
tarde, na residência «los pães da noiva, a
rua do ¦Riachuelo. e . religioso, as 7 horas
d* noite, 11a matriz da Candelária. .

Serão dctitoisellcs d'ltanncurs Altair Ca-
mara. Ruth Barbosa, Alcina e Lconor Mu-
niz, i.Waria c Nair Fonseca. .Dora Castello
Binnco, Silene Rustamante, Nair Costa, Ama*
siles Aguiar, Hilda e Olga Cunha, Olga de
Azevedo e Odette Bove; serão garfoni
dMioniietir: 03 drs. Achilles de /Iraujo e
Munoel Veiva, sr. Augusto Muniz, dr. Luiz
I'acs Leme, sr. Miguel Nazareth, dr. Hugo
Carneiro. <lr. Oswalilo de Azevedo, tenente
José Coutinho, sr. Paulo Daniel, dr. Eurico
Crespo, srs. Alfredo e Armando IMangia, dr,
Ailjalmu Garcia e sr. Orlando Ribeiro.

».¦*'¦*

BAPTÍSABOS
Aproveitando hoje ti data de scu annt-

versarío natalicio, a sra. d. Francisca Vas*
quês Armando, esposa -do antigo funecionario
da Ins;»ccloria de Portos, Rios e Canaes Al-
fredo lleliluque Armando, levará a pia ba-
ptismnl ua matriz de São 'Francisco Xavier,
o seu interessante iietinho Alfredo Silio, fi-
llio do capitão Proto Meirellcs da Silva e de
sua coiisorle n. sra. d. Carmen Armando da
Silva.

Uma correspondência da Snissa
Paris, 29 (A. H.) — De uma inte-

ressante correspondência enviada . <_
Suissa ao "Matin'' de Paris extraímos
09 seguintee trechos:"Nos últimos dois mezes intensificou-
se consideravelmente o duplo esforço da
Allemanha quanto á guerra e quanto á
paz. Reconhecendo, porém, a amplitude
e_ diversidade de meios empregados,
não se pode deixar de assignalar ao
mesmo tempo que elles revestem o ca-
racter de uma tentativa realmente de-
sesperada para abreviar a guerra, e
impõem á França, que não tem porque
_ctii<jrizar-se da actividade allemã, O
dever de responder com um esforço
egual, senão maior.

As informações precisas que tivemos
oceasião de reunir a respeito da situa-
ção alimentar na Allemanha e dos seus

FESTAS
Passou no dia 23 do corrente a data

natalicia do estimado negociante desta
capital sr. Casemiro Santa Maria. Sua
esposa, d. Innocencia 'Santa Maria, para
festejar tão feliz acontecimento, offe-
receu ás pessoas de sua amizade uma
encantadora recepção.

Fez-se boa musica, sendo cantadas
tambem espirituosas cançonetas. Na
parte musical tomaram parte mme. San-
ta Maria e as gentis senhoritas Letieia
Lensthe, Maria Rosa Braga e Maria
Arminia Braga, que colheram muitos
applausos. .

Seguiu-se ao concerto um animado
baile, que sc prolongou até alta inadru-
gada, sempre com grande animação. •

Entre as pessoas presentes notavam-
sc: senhoritas letieia Lensthe, Olinda
Santa Maria, Ada Lensthe, Maria AI-
cina Braga, Maria Arminia Braga, In-
nocencia Martins, Btelvina Martins, Leo-
nor Araujo e Anna Amoedo Cal: senho-
ras Innocencia Santa Maria, Atfligida
Pereira, Rosa Braga e Pillar Santk Ma-
ria; srs. Casemiro Santa Maria Filho,
Oscar da Costa Feijó, Oscar Santa Ma-
ria, Lindolpho Figueiredo, Manoel Mo-
reira Moinhos, Marcilio Sanla Mana,
Seraphim Amoedo Santa Mana, Mel-
chior César dos Santos, José Martins,
Max Lassance, Frcnd Dclmiro Alvares,
Evaristo Moreira, Oscar Maia, Murillo
Pereira Leal, Gabriel Pires Garcia, Con;
slanlino Pereira,Sérgio Lourenço e José
Uoniingues Andrade.

# # _
ItEUGIOSAS

tKANADO iC,l>dl n_r{0> 1*

A INDEPENDÊNCIA
Na ,. cicretaria do Ministério da Via-

ção tiveram, 'hontem. inicio os traba-
lhos da coiumissão encarregada «le es-

tudar as reclamações apresentadas pelo
coronel João Alves de Oliveira que

pretende uma indcmnizaçao Ae res

ooo:ooo$ooo, pela rescisão do 
( 

contrato
ile construcçao «lo ramal de Abade, da

E. F. Oeste de Minas.
A commissão está constituída dos

engenheiros Mendes Pinientel, por par-
fè do interessado, c Palhano de Jesus,

por parte do governo.

_ n_ desconto cio 10 % nas vpihIiis
de todos os moveis 110 próximo

mez ile dezembro:
UVA *0O THEATRO N. 1 —
 Ml -«» •

POR CAUSA T)l. $500

O sr. Carlos de Araujo niilia leito-Kj„Jmil esquerda, 110 limite
ha, seis mezes um seguro dc 50. contos fr„,t-0.temmof,_, íraotur.indo
na companliiá de seguros A lMiiilali-1 . lclnporaii
va" ein favor da sra. Savah Haplista Q u'cn)a^ 05?n5 _ base

da
o

da
•sutura
frontal

do craneo

INGLEZAS
As lcsitlnms casemlras so nn

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Ternos

sob medida

V ranço.
.\l.\n.V O CAPITAT-ISTA

Sabe-se já de todos os ánleçcdénles
<le Carlos de Araujo Silva. Era elle |
filho do commcndadpr Carlos Antônio '

«lc Ar.-.ujo Silva; esle, irmão do fnlle-!
cido medico dr. Araujo Silva, barão do
Caltcfc pelo Brasil e visconde de Silva
por Portugal, o unico herdeiro da im-
iiicnsa fortuna por elle accuinulada.
O visconde «lc Silva era casado com a
viuva ninrqucza de Abrantcs. Já o seu
palacete era propriedade do coininenda-
,lor Araujo Silva, quando abi foram
hospedes ilo Estado as comitivas do ge-
neral Rocca c do sr. Eliliu Root. Por
morlo do commendadòr Araujo Silva,
seguida logo depois da morte de sua
senliora, toda essa fortuna passou paia
,,i mãos inexperientes do sr. Cario* de
Araujo Süva. ,Casou-se. e em menos
de um .limo leve a desgraça de perder'.
..ua senhora. Tentou utn. outro casa-
mento, íez-sc noivo, mas incompatiliili- i
dades dc gênio romperam o noivado, |
em Petropolis. I.ogo depois comççpua
l-.n-.i elle uma vida de loucas dissipa-
v_3. N'o leilão «lo palacete, a habili-
dade e o tacto do ministro sr. Guerra
Duvai conseguiram salvar para o Ita-
inaral.v o maravilhoso tapeie Aubusson,
com a coroa do marqucz dc Abrantcs,
Rtibníetlido ao mnrtcllo do leiloeiro.
O sr. Bouillonx Lafout teve nesse mo-
titdnto a fidalga gentileza de desistir
da arrematação dessa preciosidade, logo j
que soube que havia um pretendente'
que poderia ser official. Quasi l*»(
fi.itrimo_ o opulento Iem sido vendido, ¦
mas m"it3 coisa dc arre ainda resta I
no palacete dc S. Clemente.

tho-

foi

estavam lambem integrou.
fassnndo-se a examinar a caixa

rixic.i, verificaram a .nelles médicos 1 —
nue o pulmão esquerdo' apresentava l

duas ecliymoscs no seu 'lobulo inferio
Dissecados os tecidos das espaduas,
encontrada fraeburada comminutiva-
uicn'c a espadua esquerda, dc sete mil-
limetros de diâmetro, achando-se en-
cravado ma espinha desse osso 11111 pro-
iectil «le arma dc fogo, lambem de
chumbo mi', deformado, pesando cm-
co grammas.' Essa ferida está cercada
por uma zona coHymozada na espadua
esquerda, r
io inferior

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos de 1" nnnlidade.

Cuidado com os Imitadores. A
uossii casa é
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MATOU O COMPANHEIRO
Valgnbundos, gatunos e temidos des-

ordeiros, habitualmente eram encontra-
dos no 'Mercado Novo e na praça 15
«le Novembro os dois pretos lleodato
iMarqúcs, que tem 10 viilgo .-Uesatia-
do", e A<Hieniar José Maria, o Ue-

Hospedes quasi diários do xadrez do

MATRIZ DE SANTA RITA — Come
cará lioje áa 7 lioras da noite, nesta ma-
triz, a novena cm louvor (lc Nossa Se-
nhora da Conceição, constando dc sermão,
e ladainha, seguida de benção (10...S.S.
Sacramento c canto em vernáculo.

Pregarão sobre importante assumpto da
nossa crença os o'radorc3 seguintes: mon-
scrihòr Fernando Itangcl, nos dias 29 e 1";
padre Arthur C. da Koclia, nos dias 30
e 7; padre José Joaquim Valcnça, nos
dias 3 e 5; padre Jayiuc Ferreira, dias 2
c 6.

S-. ii *
MISSAS

O Centro Artistieo Juvcntas, manda ce-
lebrar 'hoje, ás 9 lioraa, na egreja dc São
Francisco de Paula, uma missa dc setimo
dia, cm suttragio da alma dc J. llaptisla
Uordon, o (csLcjado pintor brasileiro íal-
lecido lia dias, cm Paris.

* # :!«
PALUllCIMEXTOS

Fallcccu Iiontem, na cidade do Recife,
em Pernambuco, o jornalista Arlliur
Achilles dns Santos, sobejamente conheci-
do cm todo o norte do Brasil, onde fez
brilhante carreira.

O extineto de limitem, nasceu a 20 dc
junho de íSiifi, 110 Estado da Parahyba do
Norte. No luinerio loi secretario do dr.
I.ain.i Rosa, então presidente da província.
Republicano de princípios, atacou o ail.lie-
sionismo ein massa. Fundou vanos jor-
nacs, entre elles o "Estado da Parahyba
c "O Commercio". Arredio das lulas par-
lidaria», 11 instâncias do senador l.pitacio
Pessoa, eslava collaborando na sua poli-
tica. Actuàlmente era direclor da Rcpar-
tição dc Estatística e Archivo Publico,
do Estado da lNir-ili*.*ba.

Doente lia um mez, um *eu amigo ni-
limo foi buscal-o para o Recife, onde fal-
leeeu lionlem, zombando de todos os rc-
corsos médicos. _,

Kra casado cotn d. I.cotulla Rozcnura
dos Santos. Deixa os ic.iiiutes fi.lios:
Luiz (lonzag.l dos Santos, com 19 annos
de edade, Achilles .-Arthur com 16 nnnos,
Maria Bencvenuto dos Santos, com 18 an-
uos e dr. Santos Nctlo, com .10 annos e
actual delegado do 20» districto policial.

receios de que rebentem revoluções con
venceram-nos de que, para o inimigo, é
uma questão de vida ou sje morte che-
gar á conclusão da guerra antes „
primavera próxima."

Em torno de uma nota da Wolff
Paris, 29 (A. H.j — Um communi-

cado da Agencia Wolff nretende terem
sido repatriados para os seus respectivos
departamentos 7.000 francezes, inaptos
para o trabalho. Editando cominenta-
rios por demais lon—s, convém entre-
tanto accentuar que a justificativa alie-
mã visa tão somente impressionar os
neutros. Pensar-se-á naturalmente que
a medida foi conseqüência das repre-
sentações dos Estados neutros, e é pois
indispensável diedarar expressamente
que a attitude das autoridades militares
não foi de fôrma alguma influenciada
por taes representações. O seu proee-
dimento corre exclusivamente á conta
da inadaptabilidade dos repatriados pa-
ra o serviço útil que delles esperavam
os allemães.

*

A luta para a reconquista de
uma collina na Servia

Paris, (A. H.) — Os furiosos con-
Itra-ataques effectuados pelas tropas
germano-bulgaras contra a cota. 1.050,
na Servia deixam patente a imporlan-
cia que o inimigo ligava a essa posição,
situada a 18 kilometros de distanoia de
Monastir, e que, sem outro accidente
de terreno, franqueia ás forças alliadas
a estrada entre Monastir e Prilepp.

Para attenuarr,m o revez que soffre-
ram, os allemães allcgam que a offen-
siva alliada foi desfechada cm toda a
frente, para afinal, só lograr resultado
num só ponto — a cota 1.050.

Essa aiicgação nâo é senão o pro-
cesso de mentira, . -licado n. iórma
liabitual. iConitnapõe-se-lhe bem! a or-
den do dia que baixou o general Ser-
rail, agradecendo ás tropas o magnifico
esforço que forneceram até agora, e
coneluindn pelas -lavras seguintes:"A vossa tarefa não ,está terminada,
mSs sei bem que qnando chegar o mo-
mento necessário, sabereis concluil-a e
de modo que fòr preciso concluil-a.

*

Continua a calma na irente
occidental

Paris, 29 — (A. H.) — Continua
a reinar a mesma accalmia na frente
occidental, onde apenas ha a registrar o
canhoneiò habitual.

»

Uma homenagem dos soldados
írancezes

Pí7i'i_. 29 — (A. H.) — O órgão
liberal "Basler 'Naclirlíhtcn", de Basi-
léa, cujas tendências germanophifias são
conhecidas, rende homenagem aos sol-
dados francezes muni artigo recente
que conclue 'por estas pajavras:"A experiência dos dois últimos an-
nos de guerra tem provado que não ha

zuavos, iproseçuindo «om suecesso no
seu avanço, conquistaram uma «ltu*a *
leste di cota 1.050. A noroeste-de Mo-
naatir, combates violentos no correr
dos qua«M as nos9as tropas progredi-
ram na direcção da cota 1.248, que o
inimigo defende eiicarniçadamente. Na
nossa ala extrema, os italianos progre-
diram na região montanhosa dc Cremt-
nastena," •

Os rumaicos continuam a reti-
rar-se da Valacbia

Petrogrado, 29 (A. _.) — Os ru-
maicos continuam a retirar-se da Va-
lacliia occidental na direcçSo de leste.

Na segunda-feira de noite o inimigo
attingiu a linha Darmenesci-Draga-
nesci Trataresci-de-sus-Costesci-Zveru e
tomou Prunaro, Topor, Vieru e Slobo-
zla, avançando até á estrada de Turupec
a Culugurena. .

Na Dobrudja o canhoneiò e a fuzila-
ria desenvolvem-se ao longo de toda a
frente.

TRES PREDIOS DESTRUÍDOS
POR VIOLENTO INCÊNDIO

Com a maior violência i_o_pe_m
diammas, ihontem, pelas nove 'horas
da molite, nas lojas do predio n. 86
¦da rua Senador Dantas, fabrica de
vidros da íkrna _e__!_ Lourenço
& C, que ali tem as suas offkinas,
sendo estabelecida á nua São José
n. 14.

Apesar da promptidãd com qtte
compareceu o Corpo de 'Bombeiros,
o fogo, iapi«laimcnte, devorou o pre-
dio lateral de m. 84, damnificaindo
grandemente o de oi. 88, ma cumieira.

. Com grande diffàculdade foram
¦salvo, os moradores do sobrado da
casa «. 84, residência da viuva d. Eli-
sa da Rocha Lobo, que para lá 'fora
ante-hontem, _ -no&te, tendo ise tnuda-
do da rua .1 .lippe Camarão n. 94,
ca'sa 2, cm Villa Isabel, por haver
failecido sua filha, d. Dulce dã Ro-
cha Lobo, victtmada por febre puer-
peral.

©ssa «enhora, que pordeu todos ios
seus haveres, tem em sua companhia
uma nethiha, 'Diva, nascida apenas ha
vinte dias, 'filha de kl. Dulce, e seus
'filhos Olga, de 19 annos, Antiocho,
de 18, Antônio, «le 15, 'Ligia, de 8, e
Fernando, de 7, c o mieniito Paiulo, dc
12 anuas, que está de visita, .fivlho de
d. Albina Alves.

iN_ lojas do predio n. &4 funcoio-
¦nava a officina da Tinturaria Globo,
estabelecida á rua Sete de Setembro,
de propriedade de Urbano Monteiro
de 'Moraes.

1N0 sobrado de «1. 86 iresidia o sr.
Amadeu 'Silva, sua 'senhora d. Noe-
•mia Sflva, sua progenitora d. iBennar-
•dina de Araujo Sih_, e cinco .fiilhos,
-ublocaiul» a sala da frente c alguns
commodos ao dr. Clawlio Darlot c
isua .enluora, d. Alice Darlot; mme.
Manieltal Iíclgas, contra-meslra do
Pare Royal: Ilelio Fclgas, caixa da
oasa Azevedo Alvos & Irmão, c An-
tonio Costa, empregado do Pare
Royal

dos os moveis inutilizadas pela água,
era estabelecida a "iPínsão í_i".

Após os niais ingentes esforços, as
diaimmas .foram d«bel_d_ em poucí
mais d,e i_na hora. _

Os predios são dc propriedade da
diono da Pabrka de Vidros, Aittonfo
Rebello iLo_renço, que diz 'ter.-segu*
ros o negocio e os predios, não sa-
bendo cm que companhia, nem po/
quanto.

'Prestou relevant*» serviços no st-
nistro o guarda civil Antônio da Sil-
va Reis, que, usando de uma escada,
salvou o dr. Cláudio Darlot e sua es-
posa, d, Alice 'Darlot.

IRècèbeu cuidados anedicos 110 Poi-
to Central dc Assistência a settlioritai
Olga da (Rocha Lobo. filha ila viuva
d. 'Elisa 'da Rocha Lobo, porque, i-ounr
pietamenta dominada pelo pavor,
atirou-se da jítnella do sobrado 11. 84
á rua.

Felizmente não é grave o seu es-
tado.

'Estiveram presentes durante o tra-
ballto de te. .iticçãio o dr. Osório da
Almeida, 2° delegado auxiliar, e o
delegado do 5° districto, acompanha-
do dos conimissarios.

Iniciado inquerito, forani delidos,
fi<ando lincómniuiiiçaveis, o Atrtpnio
Rebello Lourenço e seus en.progados
Antônio .Segenito e Jos'á da Casta
Torres, Urbano Monteiro de Moraes,
proprietário da tinturaria, e seu em-
pregado Torquato Carneiro, .não sa-
bendo uienhum delles cxpllkar a caii'
sa do fogo.

ID. Noeiina Silva, moradora no rm-
mero 86, que ainda -não foli ouvida
pelo delegado, taffimia que o incen-
dio foi proposital e que isso suece-
deu depois de ter cite, por diversas
vezes, reclamado dos empregados que
tivessem cuidado, pois previa que o
sinistro seria itiima realidade.

 »i*m *^

1 Encontrado morto
Cerca de .meia-noite, foi dar á costa

nas docas do Mercado Novo, o cadáver
pobremente trajado e desconhecido <lr
toda gente ali.

O cadáver, que já se achava ein
adeantado estado de putrefacção, foi
recolhido ao Necrotério, com guia da
policia do 1* districtp._

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 29 — (A. H.) — A Opinião

afiirma que a sessão 'legislativa durará
quatro mezes, 'havendo ainda probabi-
lidades de que venha a ser prorog.. n..

Lisboa, 29 — (Ai '».) — Apparc-
ceu hoje, dentro de uma carroça ile
lixo, o corpo de uma creança estran-
guiada.¦Parece que este «rime tem qualquer
ligação com a descoberta, ha dias, da
cabeça de uma creança, <|ite fora deca-
pitada e atirada á rua envolta em uni
pé de meia.

Lisboa, 29 (A. A.) — Utn violento
incêndio destruiu grande parte dos ar-
chi vos da Bire_fi5ria de Impostos e
Contribuições do Ministério das 1-iiian-
Ças.

Os prejuízos causados sao bastante
importantes, muito embora o fogo fosse
immediatamcnte atacado pelos bombcl-
ros c circumscriplo áquella parte.

LisSoa, 29 (A. A.) — E' espcratbi
nesta capital, no mez de dezembro pro-
ocimo, o sr. Massano Amorini, gover-

INp sobrado do n. 88, que teve to- nador da proviricia de Angola.

EXAMES NAS ESCOLAS SU-
PERIORES

1;ACL!I,U.\ÜI'; DK MEDICINA — Rela-
{fio para us exames dc .oie:

1" anno muüico — (Ultima chamada) —
A's 10 i|.- horas — Cciulio M, Coellio dc
Castro, lyuiz -Migcniu Neves, Gustavo I.11Í2
Abry, Mano '.lleticzes, l-.lic7.cr M. di Ala-
gi.lliii-8, Arlliur S. Cavalcanti, Ariliui L,o-
pes da Silveira Pinto.

2Ü atino — UisioloRia — A's 10 horas— Oscar Clemente ílaruucs. Mario Gabriel
kIc Souza, Armando Gonçalves Cruz, JoséCândido Mayrriik, Arthur M. Jorge Sobri-
nho, 1-aulino Müller, Atlilio Ribeiro, Ame-

mister de meios artifieiaes ipara infiin-1 rico Marcondes Uo Amaral, llento M4 Pe-
d', coragem aos sdldaidos francezes que,
sem hesitaçãoj se lançam ao ataque,
cada vez que uma oceasião favorável
para tal se apresenta. "

i" districto .policial, só a ausência
dois perniciosos homens era notada
quando estavam recolhidos a Casa de
Detenção ou cumprindo pena na u_-
nia Corrcccional.

¦ 'Hontem, ás 5 Juras da tarde, esta-
vam elles nas proximidades da efUÇiio
das barcas da Cantareira, quando 

'Ues-

abado" exigiu dc "l_tcnção' lhe fosse
paga a quantia de $50° q»e lllc era
devida.

Dahi. com. h»_a discussão,, ate que,
íla.iulo larpis aos seus máos wi.-itinctos,
''Desabado'- sacou de afiada (aca c vi-
Inou sestiro _olpc 110 pescoço <lc Ue-j
tenção".¦Pouco tempo de vida teve elle, por-
que apezar de ter sido traiisporlail.-)
inimcdialnmeritè 'por uma das ambillan-

i! NOTÍCIAS DO ESTADO DO RIO t, S-âüSg fe__5___?*

A Directoria da Despesa do Thcsou-
ro Nacional concedeu hontem á Dire-
ctoria Geral de Contabilidade do -Minis-
torio da Marinha o oredito de
3712S9S500 paia pagamento dc opera-
rios addidos do Arsenal de Marinha
desta capital c da DÇJreqtoria do Ar-
mamemo, nos mezes de setembro e
outubro ul;imos.

*___;¦<?•>¦_••»_•¦••¦

O kaiser prohibido de assistir
aos funeraes do impera-

dor da Áustria
Berna, 29 — (A. A.) — Telegrapham

de Vicnna para aqui, dizendo que che-
gou hoje áquella capital o imperador
Guilherme II, da Allemanha, no intui-

lo de assistir aos funeraes do soberano
austro-luingaro.

Sua majestade imperial foi recebida
com carinho, embora sem pompa, em
vista do lutlo em que sc encontra o
paiz.

Devido ao seu estado de saude, ficou
prohibido pelos seus médicos assisten-
les de comparecer aos referidos .une-
raes.

O kaiser regressou a Berlim, de onde
tornará a Vicnna por oceasião da co-
roação do novo imperador.

i|:

O marechal de campo do rei
Carlos I

Londres; 29 — (A. A.)—Annunciani
de Amstcrdaiu que o coronel-general
Conrado Hoetzendorff, chefe do estado-
maior austríaco, foi promovido ao posto
de marechal de campo do novo impe-
rador Carlos I.

COSI OS COIUÍEIOS

Uma reclamação procedente

reira dc l*eni. . José de Barros Meiiczcs,
Henrique Mendes Pereira, Nicutior llotaíugoGonçalves, Joio Pereira da Cunha, Ariliau-
uo Pereira, c Jaymc Veríssimo tamas.

Turma snpplcnientar — tconida» de Cas-
tro Mello, Vicente Mcrcadante, Henrique
Alves Pereira, Raymundo I,. Pereira c
.Silva, Ivdgard dc Oliveira Campos, Sylvio<le Faria L,oho Vianna, Flavlo Goulart, JoséM. da Luz Moreira, Arnaldo Pereira Ser-
queira. Armando lí. Paiva dc Lacerda, Gus-
lavo Pereira Nunes. Samuel A. l.eão de
Moura, Sylvio B. Pinto de Almeida, 1'lavio
Alves de Souza c' Heliojiliilo dos Sanlos.

3° anno — PliygioloRia — A'_ io horas
— Manoel Machado dc Castro Fontes,
i.üclydcs Helniolcl, Francisco Dojniiro rle
Oliveira, üotacilio Kolindo da Silva, Wal-
«leniar Kolindo da Silva, Djalma da Rocha
Santos, Gregorio Nascimento üc BraRa c
Paira, Anionio Ballliazar dc Abreu Sodré,
Augusto Regulo da Cunha Rodritçues. Raul
Ferreira Cosia, Álvaro Vital de Oliveira,
e Juvenal 'du Souza Diana.

Turma suppleinentar — Oscar José *Jc
I/accrd . João Prisco dos Santos, Octavio
Leite Moreira. Achilles Paulo Gulloti, Ala-
tico Jtiyme, Jienedíclo Auiorim, Nelson .os
Reis Torres, Antônio Firmo Cardoso, Vol*
taire l'aiva da Cruz. Nollic Airlio Tavares
« Raul lama Duarte dos Santos.

3° anno mejico — Microbiolopla — A's
4 lioras — Uaphact Garcia Pardellas, Tris-
tão IJarbosa Escobar, Álvaro Auinistó víe
Andrade, Milton -de Souza. Uricio dc Mo-
raes Mesquita. Joãot Paulo Botelho Vieira.
João Coelho Pias Sobrinho. Nelson Silva,
Nelson Sayão Dcldunue, AJplieu l.rnandes
Coelho, llento dc Souza Lima. Antônio
Barbosa Coutinho, Milton Mourão de Mat-
tos. Ãifonso de Castro MouHnho. Mario
Alcântara de Vilhena, Ismar Tavares Mutel,
José Geraldo Vieira, Alberto cie l.tiv*a, Os-
tvaliío Goulart Monteiro c Joio l'rado

Turma suppleinentar — Manool I _
Gomes Calaça, llenntiuc Mercatdo, Gullher*

Jori-e .los Santos. Carlos Benjamin

dos Santos Pinientel' e Francisco dc Assis
Manso Vieira.

6» anno  Clinica obstetnca — As '"
horas — No Hospital da Misericórdia —
José Zeferino (le Mendonça llilirá 1'illw.
lívtrardo João de Gouvêa. José Uuriço dçs
I.mitos Abreu, André Andrade Ribeiro de
Almeida, José Ferraz Junqueira, 1'edro
[osé dc Araujo Gomes, Olyiupio dos Reis
Ne.lío, Francisco Penteado Jiinicr. I anulo'
da Costa Azevedo e Waldemar dc Macei"
Roclm.

IFAGULQ.ADE LIVRE DE DIREITO
— Serão chamados hoje, ás 3 horas, a
exame oral do 5" anuo d" turma) —¦
Joaquim Ba.tislU de Mello, Alberun.
Ferreira Dias, Carlos Freire Zcnha c
De.nctrio M. Xavier.

¦Sit|'/pleiites — João Augiisto V. Ko-
cha, loão G, Machado Neto, Luiz Gou-
zaga' Samico, Jorge Carone e Virgílio
Augusto de Oliveira.

_• turma, ás 14 hoias — Osmar rm-
to dc Mendonça, Justino de Freitas Pi-
tombo, Gunicrcindo 'laborda Uilia-s e
João Elias Cruz Martins. .

Supplentes — Aldemar Valerio
Carvalho, Alvard R. Olivier,
Miranda e Ary de Noronha.

São chamados a segunda chamada os
seguintes .'ihininos d'o 5" anno — l nova
escripto de Direito Administrativo, "•
13 horas — .loão Tavares C. Bcnaldo e
Nathaniel G.' Baptista. .

Processo Civil e Commercial

O bloqueio dos Impérios
Centraes

Píiri.t, 29 (A. H.) — b'm 'los mem-
bros do Senado apresentou Iiontem a
mesa uni pedido

ivvcl do respectivo angu-

da RcpuMica.
O assassino foi .preso cm nagraittc

e autuado no 1° districto policial, onde.
cymicainenie, confessou o crime.

K' brasileiro, dc 2.1 annos. solteiro e
morador á rua da 'Misericórdia 11. 5.1

O ENTERRO

u

o orrc a AssrsTEXCiA excox-
TUOU EM PODER DO

ASSASSIXADO
' Poucos momentos depois de ter cli
«ado á Assistência, como é sabido, Car-
Tos Silva expirou. Como c dc praxe,'i 

procedida a arrecadação du objectos

• Vs 5 horas da tarde sa'u o enterro,
com grande acompanhamento; Antes,
porém, foi o como cucomnicndado pelo
conego Antônio Pinto, capellao da ça-
p.-ll.. dc N. S. da P-ied ,e, de proprie-
dade da faiuilia. . .

O corpo íoi inhumado no cemitério
Je R Francisco Xavier. Sobre o cav
xão'foram dopositadas varias coroas
com os di_rcs: „,,„„» «a.".Saudades do ant go Slcphcn , Ao

distínolo amigo Carlos", ''.Homenagem

de Luiz Cordeiro"; "Ao prezado amigo
Carlos, saudade do Soi.za ; ' Ao m
adorado Carlos, saudade de Sarah
"Saudade eterna";

I de do Oscar I.opcs
Acompanharam o

terio, entre outras,
S°Jo_ 

Cosia Carvalho, João ..Canto,
_íi_ da Cunha Menezes Lua I-ragoso,

i ,ir A Fragoso Custodio de Souza
! Pinto. 

'dr. 
Á. Cavalcanti Joaquim da

1 Silva Cardoso. Jcão de, Almeida Cir-
doso loão Gonzaga Jumo-, Antônio G.

! Carneiro Junior. José Magalhães da
nha P.uilo Augusto Frtgueiras, Ma-

Coiinniuiic.ini-nos:
"Não são firmadas cm lei as obser-

vacões de alguns jornaes, neslcs uhiinos
dias, estranhando que o governo do Es-
tado (lo Rio de Janeiro tenha deixado
de attender á representação de dois an-
tigos vereadores da Câmara de São I 21 annos, _olt.ro,
Gonçalo pedindo que fosse afinullada a [fixa.
deliberação da municipalidade que mar-1 o cadáver foi recolhido ao Xecrptc
cou deliberação para preenchimento de r;0 da Policia,
suas vagas.

A intervenção do poder executivo sus-
ndendo as deliberações municipaes só

vc-1
rec_ia ]

"Ao Carlos, saúda-
', e outras.
eorpo até o cnni-
as seguintes pes-

lie-' c

¦foi ..
- diiihciro que se _ encontravam cm

1 ioder sendo arrolado o seguinte:
' Uma bolsa de prata de senhora, con-

noel Viscon-.e, Abrahao de Souza, Os-
Car topes. Henrique Afi.or-.so MiHer,
rvünlio dc Souza Pinto Filho, 'Luiz da
Cunha -Menezes, J. Sdhafcr, dr. Pedro
Tavares e íruuo» cujos comes uca es-

' capara» ¦

pendendo a:. .
se pôde dar nos termos da lei „. «_.
dc 3 de outubro de 1904:

a) quando infringem as leis_ e regu-
lamentos do Estado e da União;

b) quando offcndem direito de outro
ínunicipio; , ...

c) quando versarem sobre objecto cx-
tranho á sua competência;

d) quando forem tomadas ou rcçc-
Ilidas em sessões ordinárias celebradas
fora da época própria; nas cxtraordma-
rias sobre assumpto extranho a sua
convocação, cm uma c outra celebradas
sem as formalidades da lei ou com o"voto 

do vereador de cujo interesse «paj.
tieular seja o respectivo assumpto .

iFóra destes casos tc o protesto dc
São Gonçalo não se inclue cm nenhum
delles*! têm os prejudicados por qual-
quer deliberação arbitraria da .Câmara
o recurso constitucional do artigo 105,
em virtude do qual: ."Todo o cida/lão que se julgar agira-
vado por qualquer deliberação ou acto
dos poderes municipaes. poderá tecla-
mar perante o juiz de direito, havendo
desia decisão recurso para o Tribunal
da Relação".

Como se vê, c sem ra.ao a critica
dos jornaes que cer.surarp^i a adminis-
t-acão ipor não ter intervindo. O. go-
verno não podia usurpar ao poder judi-
ciario funeções cine, constiluCional:u'.-
te lhe pertencem -

De São Domingos do Rio do Peixe
creveni-1105 reclamando contra o se-

I guinte facto: Hai ia naquella localidade
j correio de tres em tres dias (isto ate 7

do (ftrrcnte). Mas, por acto do adini-
¦ nisliaJor dos Correios dc Minas, io;

1 .«luziilo o numero de viagens .1 6
nes por me.-.! O estatela que
8oo$ooo por anno. lç\-e 05
meníos diminuídos para -|_$ooo an-
uuaes... Ora, ó cifro que, por seme-
llianie bagatella', esse empregado não
p_.lia coiilinuar.

Abandonou, pois. o serviço, ficando
.¦¦-,- — , --¦ i , • 1.1 o . liabitnnies dc São Domingos do Rio

O assassinado, tanibem brasileiro de j 
«; ''™f 

gmloMspoiiúmm, a nãoli__ nao linha resnlencm,^.:^q^,m encarrcgar-se de.fa-
zer a tarefa que incumbia á Repartição
dos Correios.

O districto c o mais importante do
ínunicipio de Conceição do Serro; paga
mais de 15 contos dc impostos, iem um
eleitorado de mais de Soo; exporta ce-
rCaes e g;J.lo na importância dc niais
«lc 500 contos... e ha mais de «minze

¦nlido de
bloqueio dos

de
; tornar
impérios

interpcllação 110
mais rigoroso o
centraes.

da
Alvar,;

Edit-
ardo de B. Falcão de I.acct_, Octavio
d. MelTo Borges, José M. Ramos, Lauro
S. da Silva, Fabiano Salgado dos San-
tos e Américo R. dc Araujo.

.1° anno — A's 2 horas — Franeisc!
Pelhièr Monteiro, Edgard Ferreira l.io.n,
Júlio Ccsar Tavares, Fernando Barre-
to Givxa. Francisco Borges Junior <
Luiz Wctitcrle Negrini. .

Turma supplemcnliar — José Ribeiro
Gui marães, Mario Amando da Silveira,
Agrippii . Gomes Veado, Nelson d. An-
«Irado Coutinho, Frandisco Corrêa ilo
Figueirtilo e lidüario Augusto Silveira.

4" anno — Prova oral, ás 2 horas —
Agenor F«w__ Rabcllo, Anlcro Mo-
reira Leivas, Arcstippo Giordano e
Carlos de Araujo Poudin.

Turma sirpplementar — Carlos Alva-
res da Silva Campos, Carlos Andné I.a-
quintine, Cassio G. dos Santos WernecV
e Dario Terna Borges da Costa.

Resultatllo dos exame, do dia 28: _* 
4° anno — Eugênio Ramos Branda»,

_rr_ I siniplesuieníe na 4* e plenamente 11.H
" " 

outras; Samuel Alvares. Puent.es, Uislin-
:m todos as cadeiras, e Salvadorme Jor pc .los ha n tos. Carlos lienjamin da ccà_

Silva Araujo. Heitor de Oliveira Cunha. /* ,..„","" ãz= r___.«_*a TVnn*i nl.»h*_mi_n-t.ahiro Carino Pinheiro. Toei Antônio Sotto. Augusto de Oiivc ra A erma, pKii.mun
llaior Lages, Oswaldo de Freitas As-iun.MO, te em todas as cadciias.
Miguel Calmon du Pin c Almeida Diogénes 2" anno — Prova escripta <lc <-(.o-
Lincoln Pereira da Silva, José dos Santos nomia poliliea os restantes, as 10 lioras.
Dias. AWirir Teixeira de Anular tl**edT. I.wz. ... - _.._. -i„..
Mário Corrèaa de Lima. Sylvio Kapliael

üm cruzador inglez a pique
Londres, 29 (A. II.) — Uma nola

ofíicial, hoje publicada, de-.mentc um
tis venci-' despacho radiographico de ncrlim.' 

pedido lionlem á noite, referindo ter
ido a pique no dia 15 do inez passado,
á entrada de Firth of Forth, por. ter
batido mim,, mina, o cruzador. '"New-

Castle", da marinha dc guerra ingleza.
Kssa noticia é de mera fabricação

allemã.

fítATAMKXTO DO BSTOSIAGO
VISANDO O FÍGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O

TBINO
DF,

ERNESTO SOUZA

Evtracto fluido dns tros 110-
zos : Noz «le Koln, Noz Vomiçii ,
e Noz Moscada, contendo nimlu
n MEWSSA, o ANIZ o o G1'>R-
VÃO—DYSPEPSTA, ANEMIA.
DE151MDADE NEUVOSA. Mus
dieestões, nino hálito, ncso «lo
estonuiüo. «lôres «le cabeça.

e falta «lo appetite.
GRANADO 8) C-l" de Marco. 14

dias que não recebe correspondência!.
Dc tudo isto resulta avuitado prejuízo

o comniercio c particulares

! __3^_D-»_»--—  í *F

I «SC»recebemos
producção

Do sr. Manoel dc Faria
um exemplar de uma nova
musical por elle editada.

lntima-sc a harmoniosa musica
Hcspairhola", sendo a musica
versos de Eustorgto «andertey,

Zl Agradecemoi.

para o coniniercio c particulares.
Será sa'bedor dcsla anomalia o sr.

Camillo Soares?
•Registramos a reclamação na espe-

! rança de que o director dos Correios
i <ié -is suas ordens para que o scu su-

bordiiudo dc Minas restabeleça o ser-
I viço de correspondência para S. Do-
I lúingos do _"_ do Peixe, cuja falta' 

tantos transtornos está causando. J
!(--?3t____«_JH___a__-__U**-_ IWU'J)_ttl^^t_BI"uYfTMA 

HORA
Fernando Rodrigues Pa-

checo Villanova
Sua familia .participa aos 'de-

•mais oarentS e amigos o seu
fafllecámênto, 'lionlem, 23 7 horas
da noite, 110 Realengo, convidan
do-03 para o enterramento do

: mesmo, o qual sc .realizará hoje, sain-
"A!do o feretro, ás 4 horas da tarde, dr

1 os j estação Central da Estrada de Ferro
I rr.ra o cemitério dc S. Francisco Xa-
í tir- (5.5

Hei caro, Arlliur Paulo de 'Souza Martins.
Olyntho de Castro, Antônio Gonçalves de
Lima. Jacintho Alvares da Silva Campos,
t Gilberto da Silva Freire.

4° anno medico — Anatomia e pliysiolo*
.ia rpailiologica, patliologia Rcral c oliarma*
cologia c arte dc formular — A's io horas
— José Felix Clareia. Antônio Cittffo, Ar-
mando Corrêa Ilarccllos. Svlvio Bastos Ta*
vai_s, Renato \'iriato de Miranda Carvalho,
Virgílio Toiirinlio dc llittencoitrt 1-illio. Cur-
lns Vieira T.ima, Manoel Alves dc Castro.
Virei nio Faria Alves da * uniu. Walfr.do
da Costa Dourado, Alceu Marques Ladeira,
Luiz ralmier, Fioriano dos Santos I.ima,
Aristogiton Pimentcl Salgado e Clovis da
Silveira Jíarros.

Turma sirpplementar — Buer.*) Calvuo,
João Nominando Arruda. Álvaro Machado I
Fortuna. Hayimimlo Bezerra, ly.iclydes So-

. lon de Pontes, Oscar Pereira «le Brito. José |cx- i Fernandes Torres. I.uiz Rénaitx, L-liiratan '
rám*i.oua, Hugo de Rezende I*evy.# Felicia-
no IvOpes Corrêa vle Mendonça Junior, An-
nil>al Vassalo Carasco, I.stcvâo Monteiro de
Rezende. Waldemar Moreira Sampaio c
Paulo Medeiros t Albuquerque.

5° anuo medico — Anatomia _ medico ci-
rurpica c operações e thera. cutica — A*s
11 horas — Sylvino Bezerra Montenegro.
Mario Barroso Studart. I-uiz de Çàstro Vaz
Lobo da Câmara Leal. Octavio Ue Freitas
Aesumpção. Honorio dc Moraes e Silva, Ma-
imcl Pereira da Cunha e Kurico Pedroso
Pilho.

Turma surnlementar — Custd.io Quares-
ma, Álvaro RerardinelU, To_ è Joaquim Fer*
reira. Krncsto Cortico Massicre. loree Mas-
_iere da Costa Tibau, ürieencs Fernandes
da Silva, .losé Muriano Cavalheiro de Ma
cedo e Luiz Sanderson de Queiroz.

." .-inr.o medico — Clinica cirurcica —
A'3 10 horas — No llospiRl da Miscricor-
dia — Krncsto Fernandes, luree Botnum
Bittencourt, Joaquim da Gosta Carvalho,
.o?é Pessoa de Albuquerque. Ivusenio Cor*

«leiro. Itenruo Cuimarfics Baslos. Dcmocri-
ío de Vasconeellos Linhares, Mario Augus-
lo Sattamini d. Sanlos.

Turma supplemcntar — Josó Joaquim ae
Ortiffão Sampaio.

6o anno — Ilyjíienc e medicina le.al —
A's 11 hora? — José Vic.nt. Matliadò
Nctto, Jofio B-ilhõcs Mattos Marcial lunior,

Prova esoripla de sciencia das finan
ças, ás 1-' horas os alumnos de lis. 1.
a 45

O caso dos civis belgas
Paris, _ (A. II-. .— Tclégrammas

de Nova York annunciani que o novo
embaixador dos Estados Unidos cm
Berlim será porlador de um veliciuente
protesto do governo americano contra
as deportações de belgas para a Alie-
manha.

*

O que informa o coraiaimicacLo
írancez das 15 lioras

Faris. 20 (A. H.) — Commiinicado
das 15 horas:"As duas artilherias estiveram muito
nciivas ao sul do Soinmc, nos fedores I Vicente" Ititnco, Avelino 1'cssoa Camlcaiiti.
de Biaches e Prcsioire. José Braz Pereira Carneiro, Ul. ws _ Al-

Naàti. mais houve de importante no meida \ ergn«ro, Alberto Pinto Brandão,*- 
,1 . n_ ,1,. fr.oi. I '»5= 0¦,c,"' (-c Araujo Coelho. Ilufro de

resto da. linha de frente. _,._._ jorêe c Sil-.-a e Renato Macho*. Mendes.
Exercito do Oriente: ^ Na margem Turmi s,.^|eii-.ciiiar ._ Ângelo Pinheiro

esquerda do Vardar, os inglezcs Jeva-1 _acila,do Pilho, .lo._ Tlieopliilo Marques
rari a efíiúto, com exito. uma p.ccão dc j iVrreira. Alcides í.intz. Alfredo Soares I.i-
siiroresa contra uma trincheira inimiga ' ira. José Atfonso Vianna, Sclias-ião Pereira
a 

'nordeste 
de Mactikovo. ; ücr.nó. Francisco A lanna Santos. Djalma

ESCOLA NACIONAL DE BKÜ.AS
ARTES. — Realiza-se boje, ás n lio-
ras da manhã, a prova oral da cadeira
de Geometria Dcscriptiva apnlicada
dicrspectiral, sendo chamados todos oi
candidatos que fizeram a prova .pratica.

Amanhã, ás 12 lioras, terá logar r
prova escripta da cadeira de Matncina
tica Complementar, sendo convidados 1
comparecer todos os candidatos inseri
ptos. , ...

O resultado do exame dc Historil
Natural, physica e chiniica, íoi o se-
_ inte: _ ,

Roberto Magno de Carvalho, plena,
mente, 7; Sylvio dc Moura Ribeiro,
Eduardo de Souza A.tiiar, Alberto S.
dc Mattos, A. Furtado Cavalcanti. Car-
los do Reno Raposo, plenamente, .
I-Iippolyto Wannier, simplesmente, .'
João Basilio Cardoso Pires, simples,
mente. 4; Ratnirp Peixoto de-Oliveira
simplesmente, 3; Marccünò Dias Mai'
tins, simplesmente, . Egbertp laia-
nhos de Macedo, simplcsmenlc, 1.

ESCOLA DE VETERINÁRIA DQ
EXERCITO. — Serão chamados hoje,
ás 8 horas, ipara -prova escripta dc ana-
totuia, os alumnos das 2» c 3* turmas-

ECOS ÜÂ PARÍDA DOS
SERVISTÂS UMAES

A lésic do Cerna, os servios toma-1
ram, depois de uma ..cção brilhantiasi- \
ma. a altura a noroeste de Grunista o I
ali se mantiveram, apezar dos furiosos'
contra-ataques dos teuto-bulgaros, os
quaes somente conseguiram augmentar j
as suas pesadas perdas sem obter ne- [
nh-.im resultado. I

Na região a nor.iste dc Monastir, os

Ferreira I,ope=. Hytdo Si de Miranda
Iloru c Armando -le Mcsatiita.

f^ anuo — CÜnlca medica — A'a lt ho-
ra? — No Hoanital da yisericorcia — Ra-
iniad Corrêa Alves Qmhtanillia Henriqu-e
d« Tdledo Doeiíworth L.lho. B_ír\to Gonçal*
ves Cruz, Carlos Burle dc FieiKtrcilo. Os-
car Porfirio de Andrade Rafflos. Oswaldo
feive de Faria Pereira. Tuvencio Zenha |
Machado, LVIos Fernsiides Lima, Hilário Ima

O ailimrattfe Ailexaindrino de Alen-
car dirigiu ao commandante 'Müller dos
Reis, director do Lloyd Brjplciro, »
seguinte carta, datada de 20-0 cor-
reníe. . ."Sr. .preídente d aFedcracáo Man'.'.-
ma, conimanidante 'Miiller dos .Reis..'Por vosso intermédio, desejo _jalni
tTatismittidns a todos os membros «oa
Federação Maritima e pessoal do Lloya
P.rasileiro, alistados na reserva nava.,
os meus mais enthusiasticos louvores,
pelo modo brfOhi.aitc com (pie se conuii-
ziram no dia da cerimonia do "jura-
monto á bandeira", dando por essa
fôrma incontestável prova de dedica-
ção eivica c alto .patriotismo.

E pedindo sejaes o interprete, doa
meus sentimentos e dos da Marinha de
Guerra, rendo homenagem ao vosso ei-
forçado concurso para o exi'o completo
da grande solennidadé.

Aproveito esta orportunidade pa.-a
reiterar-vos os meus protestos de e.iti-

e elevada considerarão."
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0 encerramento das aulas do
Lyceu Literário Poitnfins

• (Modesta, porém bem sigrtiíiratwa.
Íoi a testa de encerramento «os trapa-
Mio, escolares do corrente anno lectivo
Beste eslalieilecimeiUo de ensino noctur-
no e gratuito,' que se realizou hontem
4 noite. . , -

•A's . horate. terminadas as provas
toraes de gedgrapliia e historia; do pro-
fessor "<3r. Horauio Mnl.'sonnette, e a.
nautic!, appar.-lho e manobra, do pro-
lessor capitão dc fragata dr. Nolasco
de Almeida, «dirigiram-se iodos .os p«'c-
«-entes, por convi.te da directoria, para
o saião nobre, onde a uma extensa
mesa d# doces e bebidas ftna.s toma-
ram asscnlo os directoros, ncando a
cabeceira o coiümendador Pereira boa-
tes, os «professores1 c convidados.

Ao champatliic, o prcsidcntu, com-
mcnd.-lor Sá (.'.nma. brindou ao corpo
docente, aigradccendo-llie o esforço e
«etividade, cuja confirmação foi o
exito dos exames taes,

A ésse Iniiv.le respondeu, em elo-

quente improviso, o «professor (Ir; Nq-
lasco de Almeida, Iciue dn T.scola Mi-
vai, salientando os benefícios que pres-
ta o 'I.yceú á instrucção «popular

Seguiram-*.,; ainda outros brindes, uc-
vendo-su citar us do professor dr.
Canlos Cardoso au dr. Nolasco de. Al-
meida, que, como professor, vem bon-
rando ha muitos .w.nos a congregação e
o ensino «Ie náutica, dn I.yceti; do dr.
Àzánibuja a m.los os membros da d);
rectoria; ilo novo direcior dns aulas.
dr. Kra.iikliii Cardoso, ao contnt-awii-
_un«le UiiiHiobcl, ligniilèccndo o seu
còmpareciinçnto nniuial paia 'e.\anuiiw
es aliininòs «le náutica.

¦I'or fim, d'_iribuiram-sc pelas senho-
ra9, sénhoritas e crtanças, caixinhas dc
itonbons c flores, retirando-se iodos en-

Íantailos 
com a «festa escolar do I.yccu

'ortiiguez, unia das instituições nu e,
elevando a co!onia«, grandes serviços
prcslia ao Rrasil combatendo dèsiiiter-
essadametiie o analplinbctisiiio.

HE/ITRC5& CINEMAS/
__*teg»^ ___-----------v'- ----- -=•— -_="_-

O livro do
humorístico «ra

O FESTIVAL DE HOJE, NO
CARLOS COMES

Indiscutivelmente, o maior attractivo do
festival que hoje sc realiza, no Carlos Oo.
nits, organizado por Jayme Silva, director
dc •«rna, cnsaiíúlor c actor da companhia

RECLAMOS

1, 
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imm.nso i fina assistência que
hontem affluiu ao Plienix a interessante e
delicaila comedia ile Hlers e Caillavct —
"A fitinha vermelha". .

A magnífica pcw, que mereceu os -"»¦•
caloroso» applausos do pubhoo, repete-se
hoje.

*
Augincnla na proporção dirccla do numero

de representações que vae tendo, no «e-
creio, a encantadora opereta - "A duqueza
do Hal Tabarin". traduzida para o nosso
idioma pelos cntihccidos escrllitores; Bastos
Tiare Kcro Rarros e Lmz Palinerim.

A linda opereta, que tão cedo, ao que
oarecc não sairá do cartaz da companhia
Tv-evedo Serra, foi aliás adaptada «jcerra
brasileira com grande «bnlhantisnín deriyan-
dn «lalii o exilo estupendo que vae olitenilo.

Para Imie, se •annuncia mais uma. repre*
séntação d'" A duqueza (lo nal fauarin .

A CAIXA MlNiril,AI« l»'-
BIÍXKWCKXCÍA

' O auxilio pecuiiliirlo que lho «
concedido Voi' -•'-, >•¦¦*• tcnl

sido piiiío
\'o gabinete do prefeito esleve bon

tem um grande nuniero de pensionistas
«Ia Caixa Municipal tle ricneficencia,
H_c lorivm pedir o |iagniiieiito do auxi-
lio que. «'.«' acordo com o «paragnip.io
59 da l«'i orçnníentarfiv em vigor, e
concedido niiiicila instituição, afim de
poderem receber a.s respectivas pen-
eões.

¦ l <¦> «» f* -.

Octavio Raui/ct

do lidéii Theatro, «le «Lisboa, é a "proiniérc"

do aproposito patriótico "A alma portiitfitc-
za", original de Octavio Rangel. Ainda
muito moço, Octavio Rangel, que é fülio do
fiillecldn actor J?ni_eí, que durante muitos
annos foi um dos melhores eleinchtps da
companhia 'Dias 'braga, tem-se imposto no
nosso meio theatral, de .maneira notável,
liiln sua intolligencia. Como poeta, o autor
d " .V alma porlugueza" tem sido festejado
pelos magnificos versos que já apresentou,
e, ainda Iwjc, o publico poderá apreciar o
seu reconhecido valor.

Na segunda parte do festival de Jayme
Silva, será representada a revista pliantasti-
ca — "0 Amor", peça que já colheu farta
nicisii de applausos da p'atéa carioca.

O festival dc liojc foi, pois, organizado
h\ illiaiilc.iiéiitc.

:k *4; ik

CARTAZ DO DIA

"O ea,«itáu Suzanna", vae alcançando, no
•palco «lo S. José. os, applausos mais calo*
rosris c espontâneos do numeroso publico
qne de ha muito se fez "habitue' assíduo
aaqiiclle popular ilicatnnho. .

A sua actual reprise nao tem sido mais
dn que a «íiirmaçSo do suecesso que lo*
Ei ou «nu primitiva, quando levado no sao
' -F/' nma opereta engraçaiílssimà, feila com
arte c que consegue agradar sempre.

Nas tres sessões «lesla noite, figura ella no
carta. «Io '3. Josi*.

* # *

ei ta-r-r-we.» prtwe*-»» A» W lança ,ve*
.«ntuwli-. perversa, que ttAtti* «<>•"»«*?
os ceraç«5es que delia se -pprox-nam. pren-
de-os e martyrlsa-os. SSo **>-*>M.^ran^
que empolgam e «rebatam o Puhbeo, ora
íxalta-do-o, ora indignando-o, ora• "™"0'
-endo-o. E' um film puiwte de «entunen-
talidade, que muito deve emocionar.

Um prograuima verdadeiramente "a'*"}*
lhoso é o que hoje teremos no P"Pu'".ír
Jiema Ideal. Delle constam «fitas ST^a-
sos, como se verá pela sua simples «ume-
«ção. Eil-a: "A «terna canção., drama «te
pungente acção, em S actos, map«ralmen*e
descmi-enhados pela reputada ,•?••'»«'¦"£Karenne, que a seu invejável talento ama
uma graça irresistível "Thesoüro P«dido.
0ue é o terceiro episódio do_estupendo d».
ma "Aventuras do Elaine*
peccado", attraente drama
Fos Film.

*'
O reputado cinema Paris, vae ter hoje

r.os dias subsequentes mais próximos os seus .
salões repletos, durante todas, as sessões. B
isso «por uma razão muito simples: porque
organizou elle um programma excepcional,
destinado a scpiro suecesso. Compfie- oo^«*•
guinte o excellente programma: ' A nova
Antigona", drama de -rigorosa acçao, em 3
actos; "A vingança da terra", soberbo ara*
ma eni 4 actos; "O malho de arlito", hl-
lariante farça pelo impagável Larlito

#
Mais uni estupendo suecesso vae alcançar

o querido cinema íris, onde serão, hoje ex.
hibidos os mais arrehatadores fllms. E um
iitouranima seduetor. e convidado, que esta
assim organizado: "Cavalgando com a morte,
segundo episódio do notável drama de aven*
turas — "Herança fatal", em que devem
conquistar novos louros• os applaudidos t-rüs.
tas 'Marie e «Roüeaux, "Billiie Ritchie' "Po-
licia veloz", interessante comedia pelo po-
pular actor cômico Biblie Ritchie. "O pin*
tor sem escrupulos, imponente drama em 5
formidáveis actos.

*
O conceituado cincin-i Americano, ponto

de reunião da sociedade ele„inte do aristo-
cratico bairro de Copacabana, organizou para
hoje um seleeto c .delieios;; programma.
Está elle assim constituído: "Papac Ilulim ,
em . e èmpolcantcs actos, de entrecho o
mais'vibrante; "A batalha do Somme",.un.
p.-essionante film com eiiiocionantissimos
episódios da grande guerra.

* * ft

Amplo -- Arejado __,
Confortável PATHE'

^¦w-- ¦ ¦¦¦"^Sr

Os melhores
Espectaculo»

HOJE -:*¦ BBais duas celebridades <",._HOjE
DuaB 

artistas queridas - Duas perejçrinaB belleza»
na _ni- _..m. s iustamento applaudidos: Tíapierkoswka e

JmmJZ^ZnSZ^nm sé PROGIUMMA DE SUBIDO VALOR

n piim dê Arte Italiano em meio de um elenco do artistas finos a cuja
v rum ae ge 

degtaca EUore B(jrll ;ip,,csenla

Mlle. MAPIE^KOSWeCII (da Opera
" jsa comedia dramática moderna

DUPLA wm
_sm aue st talentosa minia representa

«duplo papel no mesmo palco e na
mesma scena

Varias

Cinemas
O Odeon, o "cliic" salão <la avenida ü«

Brinco, v_c ter mais nma serie de «ias Ue
colossal suecesso, com o suriireliendente-Pro*
--rnima cuia "premiére" annuncia liara lioje.
í'i«uio nota ciilminante desse pronramma, lc.
rc-nios o helHssimò romance — (Joio. «íue
ri", dc scena» de alta emoção que
[inlliitar r entremecer o csncctilaor, c no «i_ual
ciitram como tirincipacs personagens*c
Itiada f encantadora „ctri2.'MatlnIde.(le
zi„ c n clctcjiite actor André Habay
«iiir-wá ii.i téj.
n»;is feHiitiiiias"
biemie ! .iUicrcs.

fazem
(jtial
fes-

«Mar-
.Be-

ifclicinsa comedia — "Ar*
nela linda c insiiiirantè ra-

A VIA«'AO nilíAXA

Vão Ki»i'ca|i|iai'('ccr nn Avenida
Itriiiici. (is milii-oiniiilms

Na Dircclbria Gorai dc Oliras c Via*
<;ão '.Municipal foi as-innado hontem,
pelo engenheiro 11. .. NVlt.-atIey._o ter-
mu dc obrigação para estabelecimento
«lt! uni serviço regular de transporte
»(b jjassaticirps, por meio dc oniiiibiis-
anrtomovi is, nu Avenida Kio Ilranco,
«ntre a praça Mauá e o Km <1" l'ala
cio 'Monroc. cujo preço da passagem
será de ;oo n-is. por viagem, iila ç¦volta, em ipialiiuer ponlo ipie o veln-
culo seja «ioitlitltlo.

Theatros
CÀKCOS ÓOMES -- Festa r.nisiica do

ensaiador jayme Silva. A's S.l'.i.
1'Ill.NIX -- A fitinha •.-ernicllia (come*

dia). A's S.1Í4.
KlOCltlílO "A, diunieza Ao Bal Ta-

liarin" (opereta). A'.-. K.ila.
S JOSJi' — "O cupilüo buzaiia" (re*

vista). A's r. 8 lia «' rn '1-.
tü * *

Cinemas

o

O CASO DO AROHIVO DA
OAMAHA

"AHaiiabistn" foi julgado no
Supicino

'Em sessão dc hontem do Supremo
Tr.bunail Federal foi julgado o rtcur-
eo ÉmerijKwio pdlo dr. SUva Costa, pro-
curaidor criminal da Republica, do des-
paloho do juiz federal (pie '.ib-.ct.veu o
Paiva "Alíarrabista" processado como
ttutor do furto «de volumes do Aixluvo
da Câmara dos Deputados.

O julgamento foi secreto, sendo eii-
Iretaiito de crer que áquella decisão
tuJhii sido reformada, de accordo_ com
o pirecer do representante dn União.

A.MIWIC.WO. — "PaiWe Iftllull" (dra-
ma); "A lialallm ii>> huiimic Cdo natural).

AV1ÍK1DA — .Aventureira mexicana
((Irmiui). .--''¦_ - .i

ClNlv-PAI.AIS — A cterni canção
(«Iraii.a). .'«¦«.; ,.IDlvAI,  "A eterna canção' i.rntna);
"Aveiiluras «ic lilainc" (drama): "Ü lr.ro
do «iveciailu" (drama)

1H1S — "Herança falar (dramaK
líiclitin policia veloz? (comedia); '"
¦sem cscnijtulos'* (draimt).

ODEQN "Odio oue. ri
"Armas femininas" (comedia).

PAUIS  "A nova Anttuona
"A viiiKança do lerra" (drama);
do (arlito" (farça). .I p.vtllK'  "Dtioli miaactn?
"Aventuras de Klainc" tilrama).

.Billie
O pintor

(drama) ;

Mratnn);"ü malho

(drama) i

O novo proR.amina cuia estréa «Iara hoje
ao«i seus inniuiieros freqüentadores o luxuo-
so 1'atlu. i tudo o «mc póile haver (e iiiius
arrclíatiulor. Nelle fimtram «luas çcli-liiula-
dis cincinaloisraphicas. cm dois iilms em-
iiolKantcs. Unia das artistas que Iraballinm
nesse programnia é a fasclnadora Napiorko-
wska, nue se nos apresenta, dcsla vez, como
tiroiagoitista lio Rrandioso drama seiiumen*
lai — "Dupla imagem", no qual desempe*
nlia tlois paneis <lií'fcreentcs» A oulra ar-
ti.ta c "niiss" 1'carls Wliilc, que se cxlnbira
sempre ma"istral em sua arte. interpretando
mais uma serie «Io monumental, drama —
Aventuras de Elaine". Nesse capitulo, sob o
titulo -- "A curva tia inorle"i n especta*
Jor terá oceasião de ver 1'c.irl \\ bit. ar-
reiiiessar-sc uo rio, de uma altura dc 40
metroj !

*
ITa films que. !»>!a çiia grandiosa conce-

KÍ10 è 'icla sua arlislica, execução, coiikj
! .nelo vigor de .sua acção, constituem por si

s«'« o mais attraente programam ciiicmatogra*
njilco. líslá nesse cas«« "A eterna canção ,
liliiln «Ia clectiisante nclUcula extraída do
«•i.in'l_ r.niiaiiee - "Sii.iua . d. 1','torc dl
Cilarzvio, c eive !"«)«' rorrera na ida «lu c e-
vinte Ci.ie falais. !'.' "i eiuocionanle historia
tíe uma vida de amor, em ; vibrantes actos,
desempenhados pela famosa actriz Anna
•Karrcne, já consagrada pela critica e pelo
ncblico, nesse film, o espectador vera um
trande hnilado «Ias "liay-idercs1, combate
entre couraçados e torpedeiros tirado do na-
lural, lançamento de um torpedo e a de*
siruição do alvi, além de outros episódios
eitraordinarios.

A vasridão do theatro; Republica per-
mitte que a empresa Oliveira.S <-• se„í°an"à 

cc a dar espectacnlos lyricos ao preço
dé 1$ o fauteuil. o que corresponde ao
„rec'o «dos theatros da P.uroiu. „,-,_,_.

^°^umirn__SU^aha&!
A estréa da companhia lyríca 1 ealizarsc-a
no sabbado. com a velha »P«.^âi
O Tróvailor. cm que o tenor -""Ç1"?5*'"

scena em breves dias.

CINEMA AMERICANO
(COPACABANA)

.1011.; — Grandioso programma novo,

em dois
da guerra ectual.

Miss Pearl White apresenta-
se no 4- episódio das AVENTURAS DE ELAINE

A cm.A DA MORTE
em nue a artista ousada atira-se ao rio num mergulho de 401 me*
t?o2 d. alto. Uma impressionante corrida de automóveis: A curva
ír-atiil- o auto ziít-zaKueia e esmaga ousados concurrentes: a Victoria
^l»?r-ÀLZngndentevil-ospo^ Pathé 

Fréres*
Não podendo conservar
em programma «William

Farnum» apesar do immenso exito obtido no film «O EsPoli^0^ «
Cinema Pathé apresentará o grande trágico nos sessOes de ma-
AVISO - PARÁ DOMINGO
tinée de domingo, 3 de dezembro.

. ._  .i--—i, — — .m I
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emASBATALHA DO SOMME.

antisn Conícita-

FOOTBALL

HYPOTHETIOOS
O "team" dos Hypotlieticos oue, do-

minRo próximo, enfrentará a destemi-
da "equine" dos Theoncos, esta rfsim
constiluidà: ...

Figueiredo (extraordinário nas pega-
Uas) — A. Moura (O pesadao) — e..
Borger-A (O cavador) - RobermBran-

ctos — (Iramle film
ti «"O*

A CASA -C-iNTU-V. -•- --y IC0
ria Castcllões, na Avenida R ca
_ aclualmente uma <&¦¦ m.
sas desse gênero. Alr.se «>¦'¦"""'• „.

ariado "limeli .

OADlSKS-KTA_DB_ATlRAI»onB8
«V apniovaçao do ministro da

Guerra

ÍSS Cu^^o|ado%^
sim a-mprimenlo ao art. "4 <-o re.iv-

min -fi'i« (le ser qua.ilo. antes distri-
büida aos soldados 'no inido do 511 om-
1110 anno

veira, arrombaram a port*- <J. typosja-
chio do jonnal "Gtrttemberg , em Ma-
ceio de propriedade dos drs. Euzebio
de Andrade, Gilberto de Andrade e
Fábio Bueno 'Brandão, empastellando-o.
destruindo o «prelo, etc. . .

Os «proprietários ipropuzeram no jui-
zo seocional «uma ac0o para haver a
i«ndeinnizai.ào de cincoenta «ontos «e
réis 1'rf°s prejuízos soffridos, accao
«íue foí« julgada «procedente.

Aippe-ou o Fitado de Alagoas para_._ .. .. i-_.._  çhS-
j-uiz

confir
•preguista) — I....Gonçalves j o Supremo Tribunall, que, liontem

Foram denunciados os seis Te-
sponsayeis pá contrabando

Circos
O confortável

uin proRraninia novo
•Vvcniila tamlicin annuncia

para liojc. Consla clic

l'''.iiH'.ão attraente

' 
estonteante drama - "Aventureira me-

leãna". K' um romance cheio «lc lancei
«uononanle. durante cuja acçao sc ¦observa

.5
k P A C í P A PIQ É NA ROA ORÜCUAYAHA 145.
A üAoA rAnld Não tem flltaf. 50$. 60$ e 70$
Temos sob medida do tecidos de pura lft.feitlo no rigor da moda

O dr Silva Costa, procurador cri-
mlíal 5". Republica olfer^honten
denuncia ao juiz da 2* vara federal

' -nálviduos responsáveis pelo
do arma-

.3
contra seis 1B^mmmmm
cm trinta contos de réis.

Foi o facto que, no dia de junlio,
funecionario

-_________________¦ KmWmmmmmTmmmTmXamimmWmWmmmm^mmmmmmmmmmm^mmmmm
^^^MM-^M-_r_________________________W________________-t»«»r*M'-r»^ tammmammmmmmWmTi^^^^^^-»-»-»-»»-*1.  

¦ . _-

guinlcs de. noventa (to, =^ ¦ T aCco,.inu:tido»1H___H mWB£Sm 0-R3
comniissano <lc hyKic. e 

£ 
'^t'', fins (,0 .mno ,,.lsSlUloM _¦?->?¦,

publici «Ir. 1 'r.iua.oo d«- Bas o, l || pul.non.ifM « . , „ _
r ao guarda niun.cpal lema o P ° B f depois em tal rstad* GVDlflaSlO k S Eeil 0Corria;, dc seis mezes, ao pnud.t nm- 

| ^ ^ ^ lu(i_. ,„. BJ «JUlliaJUI UC U. J^CUIU
nicipnl fiscal dc balan.a .uio Kosa, e H .„,..„„„ tu),erculoso. Ti- Relação dos exame., para hoje:
de nove dias, a adjunta iua «_u.ii«- _i nlia (|(.jrc. n__ cos(.ls c „,, mm _>rovas èscriptàs, ás io lioras— i°
Barccllos, _ I pCito, cansaço extremo. WM anno — i" e a" turmas — Francez.
**  • • *¦"**" " 

H (nsiio, iiisoinnia, suore.-B! 1'rovas oraes, ás io lioras — Curso
COM A POLICIA M iioonirnos c uma tosse Bj preliminar — i» e _" classes (conti-

Wm meu peso, no curto espaço BH _•*«« anno — Choroerapliia — I.eiras
» Puniu* O Bwiz do Pina pcücm ta ae . mezes, oito kilos. p a _. Historia umvcrsal — letras

iiriivitlonoins M 1,fl'ois de ter. em ,,ll!'a A «- D*
1 . .: ¦_ ' 

, B pcrd.'i usndo muitos íneul* WM .ç1 anno — Fraiicez — Jorqc Castro.
Petlein-nos os moradores da ícniiac ma c;im0„jO3j fi_ á conselho _¦ 5'« atino — Physica e cliimiea — To-

dc líraz do Tina (Jlmnieiiiu.i a atlctn.ao n ,.|^. „me pessoa amiga u.-o ([0S-
das. autoridades policaes para a lalta Hj ,,0 oPOt. Com pouco-. B| .*• anno ._ \„„\ei ._ ltms M a ?„
absoluta de «policiamento «|ue se .-101a ; B| vidros acho-me hoje com-gH .y . hora — 4" .anno — Geometria—
iiaqndlas localidrJ.Ics, on.le cs .aaroes. bb pietãmtinte restabelecido,:HS Todos.
assaltam diaiianiente os traiissiunes e 

|K u.n(._ v0|la(i„ •, minhaH 5" anno  Latim — Todos.
as propriedades. BjH vida activa, lão bem ''i^W 3" anuo — Latim — Letras'A a D.

Urge, pois. uma, providencia a bem jtjl posto ou niesmo melhor doJHj 2" anno— Portupiiez—Letras 1 a M.
da tr_ii.ui'Kdadc das familias ali rest- |B que antes dç adoecer. 

^WQ ¦_ » a » *—

denies. '¦ 
/°™ , v„;r.,,;; 

'ZH CHEAXÇA 
DIOSAPPAIlliCIIU________^___»^________i bâtQÇao «•-- i piraiigti *—»¦ ... .IT-*:

^^^^_^_^^^_|}__^^S|BH S'l':mU'tniÍas 
boas pliamia-H "„;.,.T^iaj,o"-l"^"vnncUc^^^ri.ard" ° """

*. j/m* f--^ ámtmm, fl 
CKU.-.(i.-rS..-Rra«taiiÇa.ra ' Quando saiu. vcsjiâ calça de brim

¦ flliril Cid. Hospicio, 9-Gramido.íffl claro,-listrada,. camisa branca, estava

fl f 1 mmJt li r " de Março ..« c Tli.jfl descalço e nao levava cl.apeo.
B 1 I _T 1. Jl \breu r. Voluntários da Pedc-se a quem litcr nolicias do dc-1
B JU-* I mmmW ¦___¦ P-itrri-.de R idSo H| apparecido eiivial-as, pur obséquio.
B ^**^^ " ^**^ ^^U_ L_I_______. _-__—__M sua 

progenitora, d. Orgina Koixo I'é, I
\w^nvmmnnMJ3afEUjE&jfâ ¦'" ciiado predio. >

A GRIPPE M»#«e«»»««»«8M»>--«89««»»M»«®-e«««e«e-»íí«»^

\axativo Bromo-Quinina ! BiâlEMII illiw „
g Kmprcsa J. Cruz Janior — Uua da^^ic^-ca^O o 51 g

OS CIiAROS BO EXBUC1TO

Voluntários qne se apresentam
encherem os claros do hxercito.

Ka inspecção a que foram sutmiclti-
dos foram julgados aptos os 'seguintes*

ara o 3" «regiúvento dc. infanteria: 'Er-

Se-to Meldier, Ga.nan.el. Barros de
.Mendonça; para o i° «eginieiito dc m-

fanteria José Gomes de;. Aíbuqucrque

QuiiOno Araujo de Oliveira e Renato
Vera da Silva; «para o *" • eg".-rdo
dc infainteriií, Martinho de «l-iguciredo,
Ala, oc: Xavier do V.lle, TibuTCO Frei-

as de Almeida; para o 55° de caçado-
es. Dcmetnio Martins 'Monteiro I«ran-

co, loão Ferreira, Mozar Sayao Loba-
10. Cairlos MarciaiM de Oliveira, Glau-
co Luz e Luiz dc «OlivdVa; «para o 56
de caçadores, Carlos Cruz j para a 1
companhia de nVetrahddoras AiigtslO
Mircu; para, o i° rcsunento dc artilli:*
ria lleracli.o Teixeira da Sitva; para
o r." regimento de cavallaria. Antuiio
da SWva Pinto; para o 30 grttno «Jc
obuzes, Domingos Pereira dos batitos;
para o 20° grupo, Fraucisco Brito do
Nascimento; «para o 1" regimento de
artíiherra, ]oão Baptista «los Santcs.

 «-_»<-*¦ 

As retretas para hoje
1N0 «pawiltão de «Regatas, da praia de

Botafogo, tocará a banda dc musica «a
Brigada Policial, sob a regência do
mestre Luiz Giaiwbarba.

— 'Na praça Affonso Pcnii.i locara
banda de musica do Corpo de Ma-

rinlieiros Nacionaes. sob a ie»aoia oo
sargento Deliiiiro Casado Uma.

O SERVIÇO MILITAR

.!_____. I negou provimento ao recurso
A de OliveSra (o compridão) - O. mou a sentença.

Lobo (o fundo) _R. Rocha Miranda
(o fazedor d'e "goals"? segredo) —O*
Macedo (fundíssimo). .

Rescnvas- — 68 e 9 jogadores inseri-
Pt0' sr. Tunda, captain dos "teams",
convida os jogadores escalados, a com-
parecer na sede dos Hypotlieticos, as 7
e meia horas. - - 

^
LISBOA RIO E. CLUB

'Aohain-se aibertas na secretaria deste
ctiib. as inscripções para o campeonato
de damas, as quaes se encerrarão cm
1 de dezembro, ás 21 horas. Para maio-
res informações na secretaria, das 20
ás 22 horas.

VIL-iA ISABET. V. O.
IProjeclo do festival sportivo animal

realizai. _e, no Jardim Zoológico; em 17
organizado pelo VOla Isabel 1«. C, a
de dezembro de 1916. . •

•• pnova — "Imprensa" — Salto de
altura em vara, inter-clubs. Prenuo :mc-
dalha de prata.

2" provia —- "Deputado Macedo Soa-
res"—Salto dc altura livre, inter-clubs.
Prêmio: medalh.. de prata.

3- prova — "Mme. Christiano Gih-
marães" — Conrida rasa 100 metros,
para meninas até 10 annos, inscripção
livre. 'Prêmio: objeoto de arte.

4« píova — "Liga Metropolitana de
Sports Athletioos" — Corrid_a rasai
2.000 metn-os, inter-clubs. Prêmio: me-
daJha' dc prata.

c* prova — "Taça Villa Isabel_ Foot-
bali Olub" — Corrida rasa 200 jardas,
inter-clubs. Prcmio: Taça Villa Isabel
Football Club, ao club, e medalha dc
ouro ao sócio vencedor.

6" prova — "Dr. Lauro Müllcr" --*
Campeonato .Encerramento, .inter-clubs
da 2* divisão, e o campcaoda r.oivi-
são, regulamento 30 Torneia Initium.
Pren.«o: Taça encerramento, ao club
vencedor.

_¦>¦*¦«* —

O CASO DO "GUXTEMBERG"

O Estado do Alagoas foi conde-
ninado a pagar cincoenta

contos
Como se -sabe, uai noile de -2 para

23 de dezembro_ de 1^13, guardas oiyis
¦tíhefiados por

A GUARDA CIVIL

Um projecto muito justo
do caowfe da conini!s::ão «coiislruíWW — —

po do inisiiticção o tenente-coronel
Eduardo de Barros, cotnniaiidante «01
1" balailhão dè engenharia. «íue tambíní
fez entrega áquella eomniis^ão de o__i
das calsas situadas cm Gerieinô pnai
eédc da nic.ina coiumissão,

¦! »l> ".
Ninguém poderá negar, sem grave 111-

justiçai os bons serviços .prestados pela
Guarda Civil desde a sua creação.

«Existo actiialiueiile na Câmara um
projecto, submcttido á attenção dos nos-
sos paes da pátria, tendente a conceder
aos membros dessa corporação as rc-
galias de «funecionarios publicas.

«• uma pretenção perfeitamente jus- ^ ^-^ 
., ,-• -^ 

^^
' 

Os oúardas civis não pedem nenhuma drina, uma das .mais pittoVescns do baír<

exor-ftàucia. ÀpW _os minguados.o do «Rio Comprido, dis.anlc apeO-t

vencimentos que auferem, nao propti

A rua Santa Alexandrina quei
policiamento

FdVardo Magalhães Pinto,

íZlo-se a responsabilidade desse com-
merciante!5 con.Uado con,« quar
funecionarios -^feS
Corrêa, conferente da aescarga, ^>"
mtsto Tavares Moreira, Domingos San*
?o"fPereira, Cândido. Guimarães e Ma-

oel Augusto' EstevaodaSilva^

DOIS MANÍACOS

gnam melhoria de ordenado. Querem
apenas que lhes sejam concedidos os
mesmos direitos c vantagens de ntie
goza o funecionario «publico.

Nio ha quem ignore a situação dolo-
rosa em que se encontra essa pobre
Rente, sem a menor garantia, arrisca-
da a todas as vicissitudes da sorte e
aos contínuos perigos decorrentes das
funeções que desempenha.

IE' justo, pois, o que pedem, e o
projecto em andamento na Cç-niara me-
rece a attenção do governo.

hi>i ¦' —"
DKODORO-GERIC1NO'

Uma linha tclcplionica
*0 inspectòr da 5* «ei"1 * *«\ Pròvidc»-

ciou 110 sentido de ser restabelecida .1
linha teJophoi. ca ligando a estação dc
Deodoro á faaciida de Gericmo. tendo
neste sentido se entendido com o che

vinte minutos do centro da cidade, pe-
dem-nos cliamcinos a attenção do dr_
Âurelino l.eal para a desenfreada vi-
gãbiintlagciii que ali campeã sob vario*
aspectos. São bebedõs, nialandTOS dof
dois sexos, que perturbam ã ordem;
moleques que jogam "foolbaíl" em ple*(
na via publica, acabando sempre poí
apedrejar as casas. Emfim, unv vero»-
deiro «inferno.

A rua Sanla 'Alexandrina já vive, «
ha muilo, iiibandotiada pela 'Prefeitura,
que não cogita de rcforinar-lhe 0 «at
çamento primitivo e martyrizante, fel-i
to dc pedras irregulaires, espalhadas af
esmo. . |

Agora se a policia também se eleseu'-
ra dos seus deveres não resta mais «o»«
infelizes moradores da referida rua »e«|
não transportarem os seus penatea
para zona i.iiais privilcgia'di«|.

«Eni iodo caso aqui registramos o pé.
dido, com vistas ás autoridades compo(j
tentes.

A policia deu-lhes conveniente
destino

Com a cpisraplre supri. *í»tíciáinos
hontem ter «procurado as autoi-ldad^ do
.-.,» «districto d. «Edina Meto, qu«; PÇ-
d'iu para aer Teino\-la para o Hospi-
cio Nacional. . .

Afim de rectificar a noticia _. pro-
curou-nos o sr. Julio Fiteío, irmão de
A 'Edina, que nos disse nao ter nbso-
Irtamcntc fundamento a nota a nos
fornecida pela3 autoridades, pois d.
Edina é atarliar 'de ensino; nao c lon-
«ca, nem nunca apresentou symptomas
de'.loucura, . ,.

Outrosim. declarou-nos o sr. Julio
que sua irmã falleceu «hontem de ina
<l,ru. ada. em sua residência, " *"" 'Ca-

CoroNA»
A machina de escrever para i*

particular. lVe^-o módico.
Venda cm prestações .'

CASA PRATT
OIVIDOR 125—Rio de Janeiro

Luiz «Magalhães da Sil-' rotina «Machado n. 976.

HÉRNIAUnica e
Verdadeira cora ila
Sem operaçSo. Putente» 'lo Bruxollas o

_--3_*-' 1¦\àw$w

_.V *_*,-"í_

•Alistamento o revisuo
Ficiiram 'hontem ulliinaJo.. os

i lhos
traba-
Jisia-_j_ junta de revisão c do

, Mc„i„ nííiW. .uc devem.servir de;*_asc
ao sorteio para o prceiichime 1 o das va-

I gan exisretii.es nos corpos dista í,u.ir-
:'"como 

já dissemos, foram «os
• , ««..ni cidadãos, dos quaes 9*241 d- •
á ...ha e .i.'.-4 da 2' cha» de iBçSjj"*

portanto, a 5" região apparelha-

Medalha de ouro. Paris
Quem compra um CINTO que não sej.i1. fcl*
ío sob 111-liil.. conforme a grossura da 1I1'.K-
NIA. na maioria das vezes expoe-se (10 c»;
trangülánieiito «lo intestino e corre o perigo

da mórlc entre tiorriveis dores.
No grande estabelecimento do Professor

I _.Z-ARINI, todos os opparcHios sao .a*
brlc-dos sob medida, conforme o e"o.-;;il
enfcrmidaile. não tendo, nenhuma mola ,(ld
(erro. são leves c invisíveis, garantindo uma

conte, cão suave c perfeita, tomb cm das
llernl.-is n«t mais voumosasi pouemlo o doente
de syinna tica ou íquitaçío ficando comple..-,.,ie„le cnratlo.
__„m_ Ai pessoas que soffrcin da Hérnia escrevam
ÍW Uzmini. ofim.de obter o tratamento gratuito.

on
qnebradnra
Argentina.

trabalhar.

Consulta das
9 ás ia e

das 2 ás 5.

O dominço
até meio

dia.

tazer exerci cio!*.
, 'em operação

hoje mesmo ao

s„* «unos. Â««tendo e*:sa cura, lambei., renovo a minha gratiduo-Ma*quci tam bem
Contra-mcs tre dar,ocl«.:Garcia do Amaral. Contranicslre ua Fabrica dc Tecidos "Corco
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C_vsino Teatro JP|^£»[2-...__
Abriinciios

_ DF. —
E. W. ÜROVE

como aflirmam todos os .clínicos
iict! como preventivo

Fallecimsntos em Minas
. Geraes

fl.//. llorhonlc, =o (A. A.) —
Falleceu nesta capital a sra. d.
Olympia Índice Comes ile Souza,
soma do dr. Oiindo Belém.

Jui: de I-óra, ¦ (A. A.) —

Valleccrain nesta oídade, o dr. re-
lippe Btistamanle, medico residente
uo mimicipio dc Valmyra; d. Rosa
Flora Dottorc. na edade de 73 an-
nos. esposa do capitalista Basilip
Dottore, e o sr.. Eloy .ose Vieira,
coniniírciantc e sogro do dr. -No*
raldino l.ima. ofiicial de gablliete
do dr. Thçodomiro Santiago
tárib da Fazemla.

fassil Quatro, 20 (A.
Falleceu aqui, o menino Altino
lho do sr. Altino Ottoni.
nario dos Correios.

__ >

Um grande programma novo -
Em iíiatln-o e soirCc

S-.Ti-es ti
! ü

- HOJE

Companhia Adelina -- r\w> «—-_»-_-___.

i BOJB - A»$ 8 314 HORAS - «0*™
I <c_unda representação da finíssima,_e encantadora comedia- v em 3 tietosde 1'lors o Caillavet

çht^^hja^&josé, C1S.ERSA PAR5S
EMPRESA 1'ASCHOAL SEGRETO

Nacional, fundada em 1 de julho de 1911 _ Direccão
iclor Eduardo Vieira—Maestro da orelie.-tra José Nunes

HOJE

Ims inéditos! —Um espuolaculo do/sensoção!
m Iilm do BILI.IB RITGHI3 ao lado da

HERANÇA l'"ATAl, 1!

secre.

A.1 -
fi.

íunceio-

iCAVALGAHDO
COM A MORTE|

!•»• 

npiáodio do mais admirável; do mais sensacional |
dos t.lms de aventuras ató hoje conhecido |

sHERANOAFATÃLj
I 1 .odii-io. de forca, do Pedro ÍUOI.I.KAI'X) - A nsttieia S
5 da mulher, em Liberty (MAl. 1K WALCAM.l) - A luta re- $

metida contra um inimigo .-tipei íor - 1 emcnUnde de nniilier w
S (ltio toge aos bàiulins, iicrsegtiida por entre abysmos, levada guor um cavallo desbocado! Ov .. —.-— i...: 1.-1 n.,.,_--, .*,m oq genes da •

t

CònipaiiTiía
scenica flo

HOJÍ 30 de Novembro dc 1916
TRES SESSÕES .. ..A's 7. 8 3I4 e 10 i|_

81* e 9a representações, por esta <
j acto., original dc

Fclijipe Dunrtcopereta nacional,

TRES SESSÕES
mpanhia. da lindisstnm
j, l*ra.\cdcs, musica dc

(Le Boi» Saorè)
© *v^»_WV-rW'_^iVV--WW

1 
'A 

1j -olutanovidade para o Kio
Toma parte toda a conipanliio

do actor SACRA MENTO'. - Ainanliã, ás S 3Í4 - '

X>o__aI-_Lg*o — 3SkfIa«t.iiièa
i venda no theatro.

o mu
Brilhnritc desempenho dc toda a companhia.

S0_18L

rT>riyT»»«»tm»nii_HTiiiii«iii»i»t»»niii_nm

Ki'0 Práiiá Tirmientes 50- Empreza Couto Pereira

HOJE

** Níisé-cnisec.
FITINHA VERMELHA.

A SEGUIR — O maior
exilo «Ja conipanhia

freios da costume — Bilhetes 30)

A maior victoria
Do theatro popular!

O. e=pcctaciilos começam 
"pela 

cxliibii-ão «lc • iilins cinetnato-
gr..phico_, .
Amanhã — O CAPITÃO SUZANNA. Em «isàios — MORRO

DA FAVELLA. (R S845) j

HftTtr — PRIMOROSOS E INÉDITOS TRA-Í-V/JJ.- BALHOS D'ARTE I
MAIS UM PROGRAMMA ORGANIZADO A CAPRICHO I
Debut de Mlle. EMMY LYNN, do theatro Gymnasio, de Paris,

no papel de Edith Vernet. da peça
A. _XrO*V-_A. -A-VTIG.Oro.A.

sacrifício, cm 5 longos actor..
tragédia clássica "Antigonc", de
vida moderna

C-.mmoven*e drama d. amor e
transp.antac._o do entrecho úa

Sophoclcs-

Vingança da terra -
VIGOROSO DRAMA, cm 4 emocionantes actos. de "Nordisk".
O OURO, nvássallador d« todos as consciências e propulsor de

tantos crimes, serve de thema ao assumpto deste drama

O MALHO DE CARLITO
que fará rirMiii-s lima farça pelo inimitável cômico CAKI.ITO,

a bandeiras despregadas.

Se«iindo-feira — LA FLAMBÊE (A FOGUEIRA) a celebre
peça pairiotica de KisCemaeck crs, cm 6 actos.
Brevemente — O PODER DO AMOR, lindo assumpto dramático,

(K 504Q.*
r»»r»»»riir»»^9itllir»»9»'it1W»ttlXXlííXZXtm

-mw-m^m———

I^^Ill^st^j
Moveis a prestaeões

\P*f A s- José
J 1 4f. veiga & c
«¦B_!_5_aBt«*»-S^I

THEATRO RECREIO Companhia Alexandre (.Azevedo
Tournío C.remilda d'01iveiia_ii_rTHEATRO CARLOS GOMES

jJaJC^aOwrP ir^*_P¦¦.%« "'¦ "¦ <•-*-*¦-*^m rm-M-ri.—-¦— - 

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de A. GORJAO

DILLIE RITCHE
O heroe do

Massa de Tomate-- L"".
r. da Contpanhin Manaiactora dc
Cm,. r..!_ Alitnenticias.

 mim Om *mt ~

uUm conselho de guerra
1" e.«

Dilerma
jvatl-.ría,

(im.t ti:
rile propri,
pc> dc ijuc

r o litiiio lio livro dn tuicutc
idu de A--i-. do i_l* de ca*

,. s.iir no próximo mez,
voíumcs .> tiffjc.nl reuniu do.--, "flich*.**" e .i *Íeíe;a por

edipid:i e lida no Cüd.c
guerra «jue o alisolveu, ,__

O maior triumplio. Drama
üNIVBRSAIj v

B1LUE RIIGHEt
riso ã

e-n uma esplohdida comedia da fabrica L-KO (fniversal) gem í pai tes

HOJE A.'S 8 3|*-fc
Exito oolossal «Ja opereta

HOJE

ESi.lie RKohej^ljciaj^wa
l'V

tista:
um gargalhar sem conta quo provoca o qaeridp ar* |lllJ Bal latai

Kecha o programma um ráliáíhõ griihdinso

(yjMpo^H^lsgCTig^os
Drama lormidavel - 3 actos tia fabrica

UJVlV-OFtSAI-
Ksto romance tem lances tão impressionantes que cau-

sam espanto.

Tradúcção «ie Lai* Palrocirim c Rego Barras, vei.os de Bastos Tigre

PROT.GOXISTA  CRE1IILDA D'QLIVEIUA
Br Ihaní» dcicni?ci«h. de ADIU ANA liK NORO^A IUDITI

RODUIGliEã, ALEXANDRE «'AZEVEDO, AMONIO SERRA, SAU*
[.ES RIBEIRO, etc':.RANDj0SA 

M isE-EN.SCéNB
Òrclicstra sob a direce ão «lo maestro FELIPPE DUARTE

SKGÜiNDA-1'ElRA - A linda HELENA MAKO-1
no bello tllui em 4 parles— O \ALLl_i

2 DÃS OLIVEIRAS. obül S
Jmimhhwmmmimimmmimwwhwi»

a
• WSKA

Amanhã àa S 'Jl«l

A Duqueza do Bal Tabarin
DOMINGO - MATIM2E

, r mi

Scguii_a-í«-ira
4 ,le dezembro

Especlaculo copipleto
AS 8 il'3 UA NOITE

DESPED1DAM1.0MPANIIU

Grandioso festival
de homenagem á

ÜMFRENSA
CARIOCA

Os bilhetes encontram-se à
j venda desde já na bilheteria do
I theatro.

COMPANHIA DO ÉDEN THEATRO DE MSBOA
ensaiador JAYME SILVAhoje:l-'c«ita artística «lo director de s-cer.a

H_T*»% 
¦ ___¦ ESPECTACULO COMPLETO

V_9 mW KSm A's 8 1[2 da noite
Primeira representação, por cs

ginãl d-^ Oc
n companhia, «lo aproposito patnoiico. em nm acio
i«.vio Rangel, musica do maestro Felippe Duarte

iíuií quaüros, eri-

ALMA PORTUGUEZA
Ma

Vi
iiiti

llenri-
or Manuel
u-tor, Sa*
laiu-.lt*

(ENTRADA DE PORTUGAL MA GUERRA)
Distribuição — Portugal, o Minho, Medina de Souza — Preíidcnte Bernardino

que Alves - Presidente Poincaré. João Silva — Jorge V, d'Inglaterra, Jayme Silva -
.'Itália. Augu.to Coita - Czar Nicoláo II, da Ruffiia, Álvaro Pereira _ O arauto
rali Medeiros — Couraceiros, genle do povo, clarins, clc. Títulos dos qua,/ros. i°, -
2» — _ caminho dá paz. Scenarios dc Reynaldo Martins. Ruiuis.imo guarda-roupa.

A representajão da fantasia em dois actos e r.ove quadros,

O i
O MAIOR SUCCESSO DA TEMPORADA

F-sceiricão «le 1AYME SILVA Direcçao musical de Bernardino Ferreira
Por especial deiereiicia co beneficiado, tomam parte no espe-taculo,.» gentil 

'«divctte», BERTHB
BARON 

"antandò 
o "Balancí". e a querida octriz cantora MEDINA DE 30UZA, cantara a ária dt

MANON LESCAUT, puecini.

O R

AMANHA -
l.lrandc lécita

,,-. de dc.:erabro - Àr_iiver«Jwtb Ia RESTAURAÇÃO DE PORTUGAL e FESTA DA
dc «ala com A ALMA PORTUGUEZA e a rtvls-a O AMOR.

BANDEIRA, era (erras lu-
(jjjjjol

tm
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JCaROPEÍDEiREUTER
Tontèozèi

CaiSJRcconstituInte

_J*_i~-**^ St *>£_£••_£.¦ .****""*_*5

_^^_^r^_E

Para Ijs Pessoas I)e2ieis^ff^e™í/c_™

Pará todas as 'doenças dosan$ue?.

COMMERCIO
Uio, 30 dc novembro dc 101C

NOTAS DO MA
Na 'listrada de Ferro Central do

lirnsil, termina lioje, ao meio-dia, o
jrt-.iio pa-a o recebimento d: propostas
nara o forncciinenio «le toras falquc-
liadas de madeira de lei; na Dircctp-
iiri Ccral «los Correios. Ss .« horas da
urde, para o dc material, c no lli-
i.islerio da Viação e Obras Publicas,
ás 2 liorr.s da tarde, para o «le objç-
cios «lc expediente e artigo i de escri-
i*l o riu.

n corretor Fernando Alvares dç
Souza, autorizado nor ordem judicial,
venderá 'hoje. na Iiolsa, A^6 apólices
«eraos, de i:ooo$. iuros de 3 "l". llilp

iortnisadas, pertencentes i Companhia
«lc Seguros Mercúrio, em liquidação
iorçada.

ASSEMBLMS CONVOC1 DAS
Dezembro :
Companhia Industrial Catnpistri, dia

S, ás 2 horas. 

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADAS

Dezembro s
Inspectoria Federal de Estradas,

.prira o fornecimento de s carros mix-
ms de pnssr.iiciros, i de passageiros
«le segunda casse, a de correio e lia-
lüiiifin, o vnsões fechados para cargn,
; abertos para carga c 3 para animaes,
dia s, ao meio-dia: ,

Inspectoria Federal uc Estradas,
l rira o fornecimento de s locomotivas,

.«.lín ,.i ao meio-dia.
1'ortc dc Copacabana, para o for-

«íecüiiciíto dc gêneros alimentícios e
«ròmliuslivcis, dia 3, no incio-diu.

llospilal Central do Exercito, para
,o fornecimento de generos nlimcnti-
«rios c outrori artigos, dia 6, ai io
lioras.•listrada dn Feiro Rio Douro, parn
o fornecimento de i.ouo toneladas dc
carviu Cardiíf, «lia 7, ao meio-dia.

listrada dc Ferro Central do Ura-
sil, para o fornecimento dc artigos di-
versos, dia 11, no meio-dia.

listrada de Ferro Oeste do 'Minas,
para ò fornecimento de impressos, li-
vros e inateriaes do escriptorio, dia 12,
á 1 hora.

listrada dc Ferro Central do ura-
sil, pura o fornecimento de sobresa*
lentes nara canos, bitolas de uni me-

iro. ilia 1,1, ni meio-dia.'Estrada de Ferro ltapiira a -Corimi-
l.i, para o fornecimento dc lenha; «lin
1.1, á 1 hora.

listrado, de Ferro Oeste de Minas,
¦-jiara o fornecimento do òlcoi lubrifi-

. «rruilès, estopa c graxa, dia it, in .1' 3umi_.
Estrada de Ferro Central do llrasil,

para o fornecimento de 150.000 tone-
ladás dc carvão americano, dia 13, ao
*mrio*dÍa.

listrada de Ferro Ilapura ,1 Cururn-
l*á, r»ara o fornecimento de óleos, Iu-
Iirificantes, estopa c graxa, dia 15, á

-1 hora.
listrada de Ferro Oeste de Minas,

1 í. ara o fornecimento do diversos ma*
termos, dia 16, art meio-dia.
reuniões de credores

Dezembro:
Fallencia «Ie Oliveira c Filho,

1.-, ín 2 horas.
Fallencia de O. de Souza &

«.lio 15, ii 1 lior.-i.
!*'ülli:!icia de Guilherme Carreira

iS, á 1 hora.

dia

c,
dia

CAMBIO
Tloiilc'.'!. csie mercado abriu esta-

vel, com os bancos estrangeiros sacan*
¦ to a iia?l;!2 c 11 rlSd., e o do lira-
fcil a 11 col.in d,

Parn a coniiira do papel particular,
vigoraram as laxas dc nsliu c 
«ii .til.i-: d.

Cl JJriiico «lo llrrisil encerrou os tra-
lir.Ilios fornecendo combines a iiffljlj-*
ti. 1: us demais ^11 27 3- ti

As letras de cobertura achavam cal-
locação a uai)™-* c itisliCd

(Is negócios realizados durante o
<lia foram rcnularea.

Foram .-ifíixailas nas tabellas dos
bancos :

A 00 dias :
Londres. . .... 11 nltfi a i« 7l«
lliinilnirgo. . .- «• S»> n S""»
.1'aris, . .... v $;i-« a .735

-V lista , ,
Londres. . .-.'.- 11 nliií a 11 ii|iC
l',-itis  $7.10 a S7C5
llnniliurgo. . . ••- ™-lí a $7<*5
.Itália  i&A- a S-o-t
*,l'ot'..ignl . . :. 2S7.11. o. aStMO
Noin Vork. •• i- . .t$.|io ti A%36g
Montevidéu. . . .¦ .|?fiuo a .iÇriS
Ilespanha. . . . *S«™ a $010
Itiiciioa Aires. . . iSoco a ij-i.io
sr-lis™  S845 a SS50
Vales «Io café, . . Sr-|i 11 $74<«
Vales ouro. ... 2,307

LIBRAS
Os soberanf.;. foram cotados n nS,

ficando, com compradores a este preço
«• vemiedores ao dc ü-i$ioo.

Caixa de Conversão
• rou '£ o & o.

São quem melhor ágio nagatil,
.- AVENIDA RIO BRANCO-, «•

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram negociadas

aos rclirilcs rie .1 a 6 nor ccilo, ficando
cem compradores, comfortnc h data de
emissíio, aos extremos de «t a íí por
*L-iuo, u vendedores de 3 *- h t»()r
í-ftítO.

1'IXTO, KOPBS » O. '

Kti.i Marechal Floriano, , 17-1 •
Umtiiissarios de café, manteiga e
fcercaes,

CAFE'
MOVIMENTO DO «MERCADO

JúVòj Socces
!¦' i !.lr..i -'\r> Pt\\ ?**.

3.|0.™ails tarde. . . .
Kiitr.id.is cm 2$ :•II. I«. Central. . S.l.;r!ii

l'„ l\ leopoldina • 9S.RS0

Total. . . .~~
íúiib.irtitifi em 2S:
li. Unidos. , . c.j.|o

l-iuròpa, . . « ¦ . 5..U1
Cabotagem. .... C95 S.-l-tíi

l'*x'isteiicia cm 2$,
de tarde 3.(4,256

Lli Uniram desde o dia 1 dc julho
dtó liontem 1.260.7^.1 saccas 1^ emiar-
•jaram cm cfíunl periodo 1.097,287 di-
Ias.

Hoíiteni, este ( mercado abriu firme,
i-om muito café, exposto á venda o
muita procura; tendo sidg effccltiadas
de manhã transacções de 4.876 saccas,
vo preço de 9?joo. a arroba, pelo typo
1. ,A tarde, furam realizados negócios
Oe cerca de ..040 saccas ao mesmo
.preço da abertura, fechando o mercado
cm posição sustentada.

A «Bolsa de Nova Vork, abriu eom
3 a T pontoá dc baixa.

1 assaram por Juiiuialiy 5: ,ooo sac-
.'as.

Por cabotagem entuiram 1.3,10 sac-
«as e por barra a dentro 2C7 ditas.

 çj$80™
 9$5oa
 pSaoo
 SSoou

SANTOS
Dia 18:
'Mntradas: 63.64(1 saccas*.
inesde i"_: 1.19S.917 saccas.
Snitlns: Xão houve.
I:\istcncia: 2.5.10.600 saccas.
Preço l"»r 10 kilos; 5$;oo.
Posição du mercado: estável.

ASStTCAR
Entradas ern ;*«: -I.So.i saccos.

Desde- 1": 101.474 saccos.
Saídas cm 28: 4.360 saccos.
T-icsde i°: toQ',933 saccos.
líxistcncia em -*o, dc tarde: ....

.•*.-.*,,¦. saccos.
Pubiç.Vi do merendo: firme.

Saidas em :8: 509 fardos.
Desde iü: 10.059 fardos.
lixistcncia cm ap, de tarde 13.135

fardos.
J'usiÇ.ão do mercado firme.

COTAÇÕES
Scrlííc"* 30S000 a "TÍaorj
l'rüncirãs sortes • . s^looo u _a$>joo

noiiSA
lionlcm, a llolsa funccbnou netiva,

tendo sido offecluado rcuular numero
dc negtocius.

;As anliccs ecraes. os Populares, ns
Mineiras, a_ Munk-ipacs, us aeções ilo
Danço do llrasil, ns das Minas ,S. Je
ronymo e as das Terras, ficaram
mantidas; ns obrÍRações das Docas dc
Santos, firmes; as aoolices de C. «li
lí. dc Ferro c as Uo C. <lo 'Ihcsoii*
ru, sustcntadiis.

VENDAS
Apólices:.

Cernes dc auoS. r: a. •• -r
Dilas meudas. i:coo$ a. •
Ditas de i:uoo$, 1. 6 a. .
Dilas idiin, 1, s a . • .
Pitas idem. i, C a. . * •
Ditas idem (títulos extravai-

dos), 4 a.
C. do 'i'licsnuro, iiicmlas;

20*200$ a. . . ¦ • ¦ •
Piras idem, *;oo$ a. , * •
Ditas idem, aoo$ a. . . .
Ditas dc 1 ;ooo, 40, 50, 100.

.IUO .1
Dilas idem 18. 25; s? a. .
Ditas idem, 4 
Ditas idem, 20 
Ditas idem, 1, r 1, 16 a. *
C do K. dc Ferro, 2a. .
Ditas idem, i. i, .1. 0. 10,

io, 17, iS. 2.1. 2., 30, *H
(io n. ........ *

Dilas idem. i, 2, 3, 7, 7.
20, 18, 16 40 

Municipaes de 1006. port,
7, 8, 10. 20, a_' a. . .

Diins de 1014, port., 15 11
Bancos :

.CònVmercial, io n. , • t •¦
Brasil, ia..»*.* • # •
Dito. 5 a.".

Companhias*
Torras e Colonização; 300 a
Docas dc Santos, nom., co a

/.Wvirtiiivj :
banco União S. Faido, 50.

ioo, 250* a.".',¦"..-'.. , • • •
l('.i™ Su-arica, io a. . , .
Docas do Sanlos. -o «...

YKXDAS I'OR ALVARÁ'
3 aprflíecs ceraes dc 2110-?.

(extravíifdas) a. . . •
2 «liíns de iruoo?, a. . .
2.1 ilitus idem. 

OFFEItTAS

7J*j0$0Ò0
780, 100
8IO5OOO
8l2$0OU
8i:júoo

700^000

78õ$ooò
800J0Ò0
77u$üOO

800S000
8ü2$Ü00
8Õ.4$00O
8o5$oop
807Sono
8ü_$u_o

8o.t?ooo

805Í000

I .4$000
lS;l5ooo

i7Í>$ooo
;í02$o(io
206Í000

7$35Ò
70?uuo

78S00Ò
1S0SÓÒO
2ii7$ouo

700"ono
SiüSoòb
8i0$uco

A Polícès
Ccracj do t :t*oo$.
o, du Porto. . .
(.'. de li. de Ferro
('. do Thesouro .
S. da baixada. .
Provisorian. . . .
IÍ. «Io liio (1 «I")
U. do Rio, dc 5*,u;t*
uom
Dito de &I. l.eraes
Hilar, do li. Santo
Mimlcip. de 19^6.
Ditar, nom....
Ditai 1914, port.
Ditas, nom. . . .
Ditas Aa 1904. . .
Dilas 191.1, port. ií'.|$oou
Ditas de liar™. . iriojoÇooU
Ditas de Bellu Ho-

rizonte. . . '.¦¦¦»

r,*ii,/.
815Í00.1

Bò7$õbn
8õ'r?bot)

8vt$.íoo

íg-lÇooo
igij«$00H
3.'.-}.io«i
3iS$*iOi>

f,'nmp.
8to$ooo
950Sooo
80.1 $ooõ
BooSoo.b
S02S000
8Ò2$iiffó
ScíjgO

45P$poo
S'!3$bÒ0j
CtJ5$ooi>i
i93$.í«o
íorri.Kio
3lS5uoo

iftjSooo
iit($.u>a

Ty;r- Por 15 Iriios

Bancos;
Commercial. . • .
lírasi!, . . •' v •
Lavoura. ¦ ¦ ..- .
Nacional. . • * .
Mercantil ....
Commercio. . . •

C. d» Scsuros:
P.r.isit
«Minerva
Garantia. . » > *
lutciiridade. . ¦ .
Varejistas. . . .
Confiança ....

listradas dc Ferre
™t. S. Jeronymo .
Noroeste. ....
Goyaz. . . * ¦ •
Rêdc Mineira., . .
Xorle do liraíü. .
'. Itotanico . . •

('. de Tccidc*:
Cor. Industrial . .
1*. Industrial . .
S. Fclix. ........
Alliança
Curcovado, . . *
Potropolitpna, . .
Carioca. .., ., . .
America 1*' abril. •
Masécnse , . , .
Cornei;.
Tijuca
Ini. dc Valença. .

C. Diversas:
Docas ila Italiin. .
D. dc Santos noin.
Ditas no port. . .
I,ot crias, ....'I*. c Colonização .
Centros Pastoris. .
Melh. dp Maranhão
lí. c Co'onizaç™0 .
Melh. l!n llrasil. ., ,v,| ,.,.-(:. .,rn ,
Cerrei. Bniluna, -.-

JJcbcnturcs'
Docas de Santos .
America Fabril. .
rtrasil Iniíustrial .
Tecidos Carioca .
Mcrc. Xrunicical .
í'r.ii;r. Industrial .
Antarctica Pau., .
Tecidos Alliança .
K. D. S. Paulo .
Tecidos Macicnse.

íDònl Pastor, . . ¦
íml. iMinoirn. . •
Conf. Industrial •
Gorcovado. . . •
Comp. Rralima. .
Tecidos Tijnca . v
Nnv. Cosfeihr. .
Tecidos il.üuiioRO.
l.ii™ Stcaricá. . .
M, Fluminense. .
U,. «lc Sapopcmoa
]. Campísta . . •
S. 1'clir; .

i53$ooo 150^000

1 tSí-.o.i
2IÜ$000
¦150$000
SU0$OÒ(>

t74$noo
20..$00O
14ÒÇ000
Í75$noo
207$OÕO

i#5?oOp —

30$obo
.|.$U00

3£$ooo

320$OOÒ
5 SJ Cl 00

80Í000

:S?ooo
28$000
30$ooo
j.IÍjoj
i4$uoo

tjoSooo
tfoiooó

6n$ooo
i8u$ooi,

i7P$ooo
175J000

3Q$Ò0U

i3n$ooo
.100-fOOO

™.'|$000

470$Qon
12S7-0
SSòco

20$50o

;?5oo
I—

3_0$000

s7$í)f>o
SI. $1)00
24$000
3™0..o
rciSooa

í 755000

I43$ooo

1fi_$ooo
140^000

•305S000
j!4Çooo
Í20?oo6
ioo$ooo
3-|0$ooo

2™5«'0
4G5?000
.j60S6Ó0

I2$000

40$oon
7SOOO

905000
2bt*Çv*in

2t0$0OO

i95$bto

JO 25000
300$00O

S5Í00Ó
l.'ll$O0O

20D$000

TpS?l>00
o;Sooo

200$000
I75$o0o
jqojocp

20*/$5bu
10™U01

t38$ooo
200?000

300S000
19SSÒ00
;?5ooo

195$D0O
iggçoctb

ign$ooo
ZOQÍOOO
igòçooo

So$i)oo
iSoünoc
i7:3uoo

i'í .13

Renda
Total.
rrccadn

RENDAS PUBLICAS
AI.FANDlilIA DO RIO

Retida de hontem:
Iim ouro rr:ifiC$-l-o
Iim papel  !ig:6;4$i3;

197:1-1 C$555

5.34(3 Ji-|i$943

4.3-|OiB"7$.|i>i

i.oo6:o.(,|$|Sj

MINAS
iii:.|;5$*35s

353 :-t«"f 2-13

rfla:6™$™;

reira C. Ayres; 13 caixas dc alhos,
Cunha Oliveira Pinto; 1.100 saccos
dc farinha de trijto, ai. K. Mataraz.
70; 20 ae farinha de cen.eio, a Vaz
Pcriiandè»; 39 ba-ricas de carnes a
P*ista * im.; 100 saccoa d** feijão o
O. Affoiio; ts ceixas de polvilho. ao
rtsiio; 43 amarrados de tiboinhas, á
Companhia Fiat l«nx; 21 caixas e a9
amarrados, a <•. Boettchcr; 293 cai*
xas. a A. Rodrigues; 20 atados) a V.
S. Filho; 28.'.,a Viveiros &.C.; 154.
á ordem; 3**, á ordem; 76, á ordem;
14S, á ordem; 88, íi ordem: 10 bar-
ricas «le matte, a Lone. Freire; 2
caixas de oleo. a R. Wcss; cys dç
couros, a Duriscli * C; 83 saccos de
oiíé, n i.ane JrlllSos; 540, co mesmo;
14a; á ordem; se, a Laee Irmãos;
.135, á orilcm: 6 rolos dc solla., a
Queiroz Moreira; 7. a F. 11. Wal-
ler; 83 rolos e 9 amarrados, a Carlos
I.ciie; 50 saccos dc cebolas, a Jusii
T. Almeida.

Pelo vapor francez "Risel", dc
Marselha e escalas. Carga recebitUi*.
100 caiims dc vermotith. a J. Iíérrel-
ra à C.-j too, n Azevedo Andrade íw
C.j roo, a I, Ferreira f. C.i ioo, a
Tliomc «<: C.: jo. a Pereira Lima;-
150, a Azevedo Andrade t Ci; 150,
a Corrêa Ribeiro; 150. a Carvalho
líocha; 180, á ordem: ioo a Nobreza
Santos; :oo. a Coelho MLrt«ns k fc.;
joo, a II. Marti Si Cs, ao dc taiu.iras
aos mesmos; 20- a Coelho Martins; 10
a J. C. V. Mendes; jo. a Dclpliitn
Cocllio * C; 150 de aücitc. a Coelho
Martins & Ç; roo. a Carvalho Itoclia;

dc co ífeitos. a llcrtiardlho Daniel;
6 de chocolate, a Lebrão & C; 500
barricas de cimento", a Wilson Sons;
100, aos mesmo; 400. ao mesmo ;
40.000 ladrilhos*, ao mesmo; 1.5 caixas
de sabão, a lí. Marti; 50 sacros de

raniciidos, ii Couto ,V, C; io.a 11. dos
Santos; "ío, d Constantino Comes; 50,
a Mendonça Sr Cupelle; 2.. a Cocllio
Duarte; 20, a Coelho Martins; 50 de
avoiãs, a Couto &- C; 3°. a H'. dns
Santos; 30, a Constantino Comes; 30.
n .Mendonça & Cncllo; 15. a Coelho
Duarte; 28 caixas dc^passa*. atÇoel{io
Martins ; i(i a |. Ferreira & C. ;
.10 caixas de passas a Coelho 'Martins
e C; 30 a Luiz Camuyrano c C; 46
.1 Fernandes c Alvares; ci a Ch. L.
Kbcrt.; 35 csiixag de azeitonas a
Amaudio Pitito: 65 a Marinho Pinto;
.13 11 .1. A. Wráiibcçlt; 25, n Torneira
llorges;. 4-1 a ITcnricine P. Molitia;
30 saccos de fjrào du bico a -Marti I**a-
«chteu; 20 a F. AlvaTcz; 30 p; i.uiz
•Ciimuyrano; 40 caixas de azeite a
Clàitdmo Rcís; S<i caixas dc assucar n
II. 'Marti; i caixa dc doces a Fv. Al-
varez: 5 caixas de figos a«'J. Ferreira
e C; 15. saccos dc cuminlios n Miguel
A. I.opcs; -io a Alberto Gomes;, 10 a
Pinto l.ncena; 10 a Pedroza Montei-
ro; 5 a «França Comes; 200 barricuü de
¦uvas a Fernando liaccllar; 8o .saccosdu nozes n Ferreira Irmão e C; 15
caixas da frutas seccas a Piirdellns e
C; 20 saccos de milho de amêndoas
a II. Mtirli; í**: volumes mcrcidorias
a C. X. N-. Costeira; 3 caix-as de -mer*
cadõrias a J. A. Wranbcck.

Pelo vapor francez "Liger", dc P,or-
tcaux c escalas. '<—• Carga recebida:
— ¦} caixas du chnmpagne « Teixeira
líocha; 7 volumes dc chaninagiie ao-
ministro do Japão; 50 caixas do co-*
gnao a Corrêa Ribeiro; 50 a Cnrrapa*
toso Cnstn; 15 \\ Harliosa Albuquerque;
50 ,1 U. iMtirtí; 3£> caixas de rhuni ao
mesmo; 3 caixas de farinhas an mes-
¦mo; 3 caixas du massas ao mesmo; 150
ciixai «Io vinho ao mesmo; ao caixas
do sardinhas ao niesmo; 1 caixa de
ipoixti ao mesmo; so caixas de legumes
no *tnc5mo; 35 -1 Coelho Marivis e C.;
10 a Monrâo Gomes; 14 caixas dc fru-
tas seccas a ordem; 127 caixas d<i fru-
tas cm calda a ordem; 50 caixas de bit-
ter a Delplum Gíieího; 50 caixas de
rlumi a Carvalho Rocha; 50 caixas de
ííffttás a 'Dclphiai Coelho; 50 caixas de
agiiaa a Baker Diaz; 130 ao mesmo; r
caixa dc legumes a ordem; 9 caixas
de azeitonas a ordem; 1 caixa dc mor-
títtlolla a ordem; at quarts., de vinho
a ordem; 2 quartS;, 4JJ de vinho á
Müller o C; j|j ipiarts., de vinho a
C Coiitiiiho; 4 blis 3 cld du vinho u
J. C. V. Mendes: io.' caix-s de vi-
nho a Iiebrãb c C; 2 quarts.. de vi*
nho a .1. F. 'Forãin; S barris de vinho.
a >R. JJounard; 1 caixa de biscontoa a
<*. Guinle; t caixas do cottíeitos a
i.ebrão c C; 3 a Iíiicriug e C.; 3 a
Jcrçmtris. Cures: 3 a Ttlicrtng c 0.; 5
caixas de féclila de batatas a Alberto
Gomes; 1 caixa de sementes, a l'il-
fuleiras e -Macedo; i a li. C Leão e
ti.; 3 a¦ Uenriiiuea Duriez; 2 volumes
de isementcs a Pinheiro Junior; 2
caixíis do _ sementes a Bernardíno Da-
niel; s caixas de polvilho a Blierttig c
O.; 3 caixas de papel para cigarros a
Cia. Souza Cruz; 1 a C. Manhein; 2
caixas de nelíes a Antônio Roclm; 1 a
Faría Pbcido; 1 a Bordallo e C.; 1
a ^Agente <la Com;).,; 1 a temos Mon-
tetro; 3 a F. Jorge Oliveira; 2 a Gui*
niarat'3 P. Cerqucira; 1 a J. Oliveira
Pinto; 4 ia Uoi™ Ferreira; 2 .1 Rordãl*
Io q"C.; 1 a Rocha l.iir.a; 2 w SanttJS
Novaes; 2 a llurdaPo t* C.: 1 a Pin-
t.i Anseio; i a Aujrnstn R>*isi -; a
•Rodrigues Ferreira; 1 a I.dâo Gasi
par;: a Antônio- Bordallo'; 1 a Atuíra-
do 11 C,: 2 w Itreissan e C; t a Ko-
drigues Péros; 3 a F. Jorge Oliveira;
l.i volumes de lintris ri Dr. li. Villa;
t caixa de grava a Sanlos Xovacs; *
caixa do'cápsulas a J. C. V. iMeudes;

1 a ordem; 1 fardo de rolhas a or*
dem; 6 caixas de mercadorias a Ro-
th a j.ima; 4 u Rodrigues Ferreira;

a F. Jofge de Oliveira 2 .10 mesmo;
•100I5 do vinho a Alberto Amarante;
loalji a Pereira Síval; 150Í3 a Figdo.
(Marinho; 100I5 a Dias Almeida; 60)5
a Azevedo Torres; 100(5 ,i 'Pliomé e
C: 306I5 a Vieira Monteiro e C;
ioo|ãta Ãfarqties 'Foiiscca; ™0,.[5 a
Jotiquim Fernandes c C.; 10015 a
'Priãta e C: 100J5 a Giz. Zenlía e Ci

100I5 a Thomó o C; i5o|-5 a M.»r-
íiucs Fonseca: 170I5 a 'Matlüns Pc-
reira: 57I5 a J. Ferreira c C.j 100)5
;*. Dias sUmeida: 8ofs a 

"Marti Pachc-
co; 3PJin n Miniteiro Junior; 7Í\Si
Solto a A. Uebíãno c C: 50! 10 .i^Coe-
lho Novaes; 20a]"**, ioo|io a Vieira
tMonlciro e C.; 60]$ a Pereira Carva-
lho; 206 caixas do vinho a Priãta c
C,; 50 a Cunha Ozorio e C: 150 a
Teixeira Borges; 300 a Carvalho Ro-
cha; 50 barris a Coelho Martins e C;
300 a Carlos Taxeita o C; 150 a
Granado e C; 280 caixas de vinho a
Dclpljün Coelho o C; 75 b|:s 200 c!s
de vinho a Cmníllò 'Afotirtio; 100 caixas
du vinho a Júlio Barbosa e C.; 50
b|ts 450 cj--. a Julío Soares e C.j 1Ó0I5
dü vinho a Tiiomé c C,: 300 caixas de
sardinhas te Fcrnande.* Mourão e C;
300 a Siiares Bastos; 50 caixas de azei-
te a Oliveira Lopes Silva; 20 caíxusl.ro;

tthf*™f «'<™'*«™_a£*, *»tMS- 
Jieaiiüs--«le* otlitíir, a Momorçif' ü W

«IiS? j'o«, r «Sofl-erií KíWWlí: T rsi,':-*«*
Juliiih* Gniftales; as*, a* nejhto'; iu
saccos dc licrva*doee, ao mesmo; ss

.raixas' de alhos, a- Corras Ribeiro; 5o'viilumeo «le frutas' seccas, a Jonouiin
M. Perciia; 6ols- tle vinagre, a Tei-
xeira- Bordes; 6 barris de peixe, a
Francisco N. I.ourenço; io eacco,. de
sementes, o Clz. Almeida; 18, a Fi-
Kuciras & Macedo; 38: a França Co-
mes; íoi a- Mi«uel! Arthur Lopes; eo,
a Lulí Camuyrano; 50 caixas de ce-
bobis, a-Mbrtinho Cunha; 30, nn mcs-
mo; 50, ao mesmo: T saccos de ro-
lhas, a José l'. «Ia Silva; f, a Salga-
do Carrilho.- . _ „

Pela 8. ff. Central di) Brasil —
(S. Diogo) — Carga recebida: — O
lataa dia maiiteigaa Pedro- Martins; 11
a Siqueira e C; 4. a rose Simões; 3
ao mesmo;' 15 a Brandüo Alves; 20
a Alves Irmío; 31 a João da Cunha;
20 ao mesmo; 30 a A. lt. de Olivci-
ra; 9 a Teixeira llornes; 10 a Da-
mazlo e C; iú 3 A. R. Oliveira; 20
o Pinto Lopes; ra a Brandão Alves;
30 a Brandão Alves: 20 n Thomaz
Pereira; 18- x João da Cunha: 10 a
Carrapatoso Costa; 10 a Alves Trinão;
22 a Andrade Monteiro: 40 ao mes-
mo; ta no mesmo; 20 a A. R. de Oli-
veira; a8 a Pinto Lopes: 13 a Álvaro
Barroso: 24 a Andrade .Monteiro; 6 a
Pedro Martins: 6 jncis de carnes a
T. ordem; i- a Soares Rezende; 3 a
M. V. Alves; 1 ao mesmo; 23 íar-
dos a 'Alves Irmão c C.; 3 a Ferraz
írm.lo; 4a. Corrêa Ribeiro; 1 a Car-
rapatoso Costa; 7 a Ciiiinar.íes Irmão;
6 a Benevide* Irmão; n a*T. A. or-
..'om; 6 a Teixeira Ubrp.es*. 6 a Mur-
atics e CV; 5 a* Coelho Duarte; t a
Cnseriiiro Pinto; 4 iacris de toucinho a
D. ordem; 8 a ,.M. I'., Alves; 4 ao
mesmo; 2 n Corrêa Ribeiro; -iK a Bar-
bosa Albuquerque; ? a Cárriipatósò
Costa: 2 n Adolpho Schmidt: 8 a S.
ordem; 4 a ordem; 4 a ordem; 33 a
Carriipatúsb Costa; e C; to a Macedo
Junior; 47 saccos de batatas a R.
M. ordem; 25 caixas dé batatas 11 Di*
as ltrirnallio: 2«ó a Ileraclito, c C; 30
ds 12 jacas de batatas :\ Carrapatoso
Costa e Ç.; gn jacas dc batatas a Al-
meida Sicmann. u C;j ioo saccos n
Ií. 'ií. ordem; ioo a .Marques e C;
mo a A. C. ordem; 134 a Ramalho
Turres; 100*» a Joãoi Pontes; 5 a Cor-
ren Ribeiro: 5 a Barbosa All.uqucr-
«ue; 10 a Coelho iDüártc; 8 a' Soares
dã Cunha; B a Alves Irmão c C: 6
saccos de batutas a Contrucci c C;
12 a Teixeira" Borges; 30 caixas dc
batatas a ordem; 67 a Costa Pereira
Silva; . iacris 4 eis de batatas a Ma-
rinlio Pinto; $ ja-vás de batatas a Vi-
eira Monteiro: 17 n Casemiro Pinto;
28 a Barbosa Albuquerque; 42 ao mos-
mo: 26 a ordem; 13 n Bcnevides Tr-
mão: í fardo de xarque a Soares Re-
zemle; 20 caixas do banha a T. I.
ordem: 1 a C. ordem; 20 a C. Ordem;
55 n '1'.. Ordem; 61 a II. ordem; 23
a Teixeira Borges; 20 a Marque™ c
G;j iC a Ferraz Irmão; 30 a C. or*
dem; t- jacA de orelhas .1 Teixeira
Borges;.2 jacas de mocotós a Mar*
quc3 e C: t a Bcnevides Jrmão; 2 ja-
cás de miúdos a Ferraz Trmão; íi n
ordem: 1 a ordem;t ti jacas d_ lòmhò
a B, ordem; 1 jaeá de mocotós a T.
A, ordem; 1 jaca dc orelhas a T.
A. ordem; 20 latas de manteiga a C.
.Monteiro; to n Pinto Lopes; 2 a lie-
raolitó e C; 12 a Carlos Taveira: 11
a Fideüs J.;: ifi a Martint; '24 a Vas-
quês: fi a Andrade 'Monteiro: 16 a or*
dem; 8 a IItrin Stoltz: 10 a Adolpho*
Schmidt.; 24 a Ferraz Irmão: 2. a Ar-
tinir; 1 a Cnsa Cave; 1 engradado de
mtmtèig™ n Dolnié e C: a. engradados
de Carneiro;; 2 'a 

.f. Almeida'; 4 a Si*
queira e 'C; 7 jacas dc queijos ã Ma*
rinlio Pinto; õ « Alves fruião; 4 a
Marinho Pinto; 21 a Guimarães fr-
nmo; 5 ao mesmo; 2 no mesmo; 8 a
Damazio e C; 5, ao mesmo; 13 a João
da Cunha; 6 ao mesmo; 4 a R. A!-
meida; 6 a J. Vieira; 6 a Medeiros
Rocha; íí a Teixeira Borges; 2 n Auto-
uio Christovão} 8 a João da unha: fí a
Vasques; 3 a Guimarães Irmão :
.1 jacas de queijos, a Ferraz- Irmão;
2, a João da Cunha: 5, a Álvaro Bãt'*
roso; 2. a Gaspar Ribeiro; 2. a Tei-
xeira Carlos; 4. a A. Boeck T'>n_;
t, ,10 mesmo: 4, a Coelho Duarte; 0.

w A. Bbeclr Jbng: 4, ao mesmo; 1 de
carne; a A. Pereira; 1, a Ãvellárj i,
n Almciiti; 5 .saccos de batatas, a M.
J, Santos; 1 caixa de requeijão, o
F. Irnão; 2 volumes de aiitianlcntc,
il ordem; i joed de buxo. á ordem;
4 diver.tOi t a Cruz Irmão; i do touci*
nho, a Guimarães Irmão; \ dc HiíruÍ*
cas, á ordem; 1 caixa dc-toucinho, a
A. Silva; t dò frutas, a Gouvêa; 2, a
li. Fcinnndes.

Alfredo Mr.iu: 20 caixas {\a mr.ntei*
pa, A ordem; 20, a V. S. C. ordem;
63 U1U15, a A. S. Terra; 41. a Cocllio
Duarty; 31 iacás de queijos, a F,
Mariz; «1 n ojaoui-.u Alves Ribeiro;
;, a Teixeira _ Carlos; 4, a Coelho
Duarte;/», a Pinto* topes; 50 saccos
de milllo, a José Caetano; 33 de poi:
villio. a C T- Alliança; .) dc assu-
car.- a S. Rezende; 7 dc crina. n

2tr a Pr. JI.'Wallér; í a José Siliià;
63 aumrradoa «le couros a Coelho Du-

• arte; 240 amarrados «le couros a Si;
quei \'e>Ka; 25 rolos de tola a F. II;
Walter';' irj o Santos Novaes; 16 a 'F.
H. Waltcr; ^t ti S. Corrêa; i vugio
de couros a Duriscli; 75S rolo. de cou-
ros a Pau American; 250 roíos dc fu*
mo a Paulino- «Salgado; 27 fardos de
fumo o' M. Barros; 7 engradados de
fumoT ao-nie-emo; ioo fardos* dc fumo a
y.. G, ordem; 526 volumes dc fumo a
B. Pir.na; i4 encapados de fumo a
5. P. Mendes; 170 pacotes de fumo a
Siqueira c C; 70 ao mesino; 23 far-
dos dé fumo ao niesmo; 73 pacotes de
íumo a' Carlos 'Tavcira; 134 ao mes-
mo; 7 encapados de fumo ao mesmo;
20 cnifradailoj de íumo a -Ribeiro Xa.
vier Lcssa: 182 pacotes de íumo a 'Si-
queira e C

Cantareira — 78,1 saccoà de assucar
a ordem; 2S9 a orilcm; 583 a 1', II.
Waltcr;. .¦50 -,\ llcrru Stoltz; 500 a or-
dem; 2011 a ordem; 700 a ordem; 400
a Ilerm Sollz; 5S3 a ordem; 500 a or-
dem: íoi a I,,. Caldas.

Pela li. Ii; Leopoldina. Car.ea re-
[celihki: iS saccos de millio. a Meirel-
lcs Jíaniitli; 29, ao mesmo; 19, o mcs-
mo; 170 no mesmo; 26, ao mesmò; 25
r.o mesmo; 15, ao im-c*»-* tC. a Quei*
rorr Morcrrrr; 73. ,-.0 mesmo; 70, ao
uiesn»; so. ao mesmo; 2t, ao mesmo;
,J: ".*" nicsmoj 24, a mesmo: 35, a
J.¦eixetra Jiórgcs; -9. ao mesmo; 20

r.o mesma; i_, ao mesmo; 152» uo
meano; hí, ao mesmo; 20, ao mes*
mo; 34, r.o mesmo; 23, a Alvarca Pul-
lery; 15, ao nie$;uo; 27, ao niesmo ;
22, ao mesmo*; 10, a Mario dc Souza;
if, an irnrsriv-.- Ce. an mesmo; 33, ao
mesmo; ,;o. ao mesmo: 30. ao mesmo;
19. ao mesmo; 158, ao mesmo; 6, ao
mesmo; 10. ao mesmo; 10. ao mesmo';
'?. uo mesmo;- 33, ao mesmo; 28. ao
mesmo; -22, a Kduardo Anujo; 52, a
Jú.iü Vn:o; _¦:, a Soares Cunha; 22,
ao mesmo; 56. ao mesmo; 40, a O.
.1. Oliveira: n. a Avellar ,«!• C; 30,
ao uicsmo; cS. ao mesmo; 47, a Si-
queira Veiga; tç6, ao mesmo; 39, ao
mesmo; (,_., „ .l0lm Mòoic; 20, a
A>Io!pho Sclimidt; 30, ao mesmo; iC,
ao menino: r:. a Bastos Martins: 20,
no'mesmo; 30. ao mesmo; 10 ao mcs-
mo; 21; au mesmo; 20, ao mesmo; 21,
ao -inesitio: 21, a I*. & Ladeira; 102,
a Dias (.areia; 30, ao mesmo; tío. ao
mesmo; s,*, ao mesmo: 40. 0.0 mesmo;
40. ao mesmo: io. n ('.«--r;*!'.. Silva: 50a I. 11. Braz; 24, a Cascniiro Pinto;
,11, no nicsuio: ;-*. ao mesmo; 27, a
lliç.*nr.z Pereira; 10. no nicsuio; 22.

a RiKiri™!.-:; Queiroz; 53, ao niesi*;.
a-*, ao iiiesuiis; 23, ao mesmo; 14, no'
mesmo; 20. -,, Brandão Alves: 11, ao
mesmo; 3.S, a Viiira Monteiro; 25,
ao nicsuio; 211. a Frv Vciile; 41, 110
mesmo; 60. ao niesmo; 18, a S. A.
Almeida; 12, a Castro Silva: 80, no
mesmo: 47. a rAnucJino .Simões; 16P.
ao mesmo; 2... n Cocllio Duarlc; 35;
a P. Lacerda; 14. a II. Rancei: 40,
a A. Fonseca; 10, a 11. rie Laniics:
.lí, a (i-ildas Bastos; .|s. . Firmo K
I.ino; fii. a Anwndip Pinto; 40, n
liérraz Iniiãb; 76.. ao niesmo: 3S. a
Cerqucira¦'. Soares: 17. ,a ti. L. Ra-
mos: 32. a Antônio Siqueira; 20, a
("unlia Pinto; 20, a A C. Custa-
nlieira; 70. a t'.. M. Antunes; 8, a
Antônio Psüí'a'í 2-. a D. Lopes; 55,
á ordem* í:, á ofijcm: .10 á orlem;
12, íi or)lt*.in* o. á ordem; 20. á or-
den; 46"; á oijdem: ço. á ordem; 205,
á ordem:': i,,, á ordem; o. á ofdem;
1 * fiei * feijão, a. Vieira Aloníeiro; 5, ao
mesmo; í-j a Peixoto Serra: jj, n
Brandão Alves: íí. ao mesmo; tt, ao
mesmo; r**, a tobn Mnore; 2, no mcs*
mo; 5, ,1. A. Cosia; in. a Z. V.
Mntla; 12., a Ferraz Irmão; 7. íi or-
dem; 11, á ordem; ir, a A. Simões;
•I. a C Pinto; ?. a Teixeira Bor-
ges; 15. uo mesmo ; 20 ao mesmo*.

mm ü
dos grandes armazéns
de teoidos finos, roupa

oranea fina para sennoras e meninas, confecções,
tapeçaria, eto., etc.
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MARÍTIMAS
VAPORES li.SPliRADOS

Portos do sul *'I,n .una" ....
Porto" do norte, "Pirangy". • *
.Portos ilo norte, "ifor-soró*'. . •

DEZIvMP.RO :
R'o da Prata "Amazon". . s .
Portos do Sul '* Sírio"; . . . .
Portos do norte, "0'Índa". . .
Ainstcrdain e eses.. "Zecl-india".
Viso o esc?., "P. dc Sátrustestii"
Rio da Prata. "Verili"
Inglaterra c eses.-, "Oronsa."-; . .
Porlos «lo norte, "Scrvulo Dou-

rado". . ','.'. .-
Inglaterra e efrs., "De-eado", . .
Inglaterra; eses. HDarrn"', . , ,
-fova Yorlc. e e^cs., "Vcvdi" . .
Rio da Prata, "P.yron"

VAPOR li 5 A SAIR
¦Alliu-

a 29 un
Em ciíual

1.115. .

DH.eret.cn
em 1916.

corrente,
período 1

¦Rlii'lir..íi!iORIA nii
Arrecadação do dia 29
l»e 1" a 29
Km egual periodo do

anuo passado. • • -

tostoa
¦iS.-t-iii

OiáOO
S$goo

UranM cr;
Crystal nn:
Mascavo.
Branco, 3*
Mascavo* .

COTAÇÕES
3 ?6on

$íoi a S520
? :S-i a ?4iio
SjSo a $590
*t*ir> a Ç.*'10

ALGODÃO
íntrada. cm 28: N'ã.i boure.

IIV«de i°: 22.J66 fardos.

^lAXIFKSTO DB
ÍMPOUT.UIÃO

Pelo vapor nacional "Itapura", dos
porto.*- do sul. Cama recebida: 50 cai-
xas de banha, â ordem: soo, í\ ordem;
200, à ordem; 33 saccos de feijão, i\
Guimarães Irmío; .-2 caixa4 de man-
leiga, ao mesmo; 25 de fiambre, a
Tliomaz <-h Silva; 10 barricas de
cereaes, a Almeida Tavares: 10, ri Dias
Ramalho; 2 caixa.-; de toucinho, a An*
pelino; 7 dc presunto, ao tncsmó; 2
de salame, ao mesmo; 10. a .1. I*.
Banadell; .t de queijos, a I. A. Ko-

«li ienes s- C; 6. a Iillio Barbosa! S
dé conservas á ordem; ;. á ordem;
s,i ..lc batatas, a 1'rcr.rc Franzoui; 2
de caramellos. ao mesmo; 10 fardos
dc xarque. á ordem i 11 de tremiwos
á ordem; ti"'1-" de vinho. <>. Seabra;
10I5, ao mesmo; a.slí. a Mourão .t
C; 50J í. a Fm. Jíoiirão; 6 fardos de
baRrcs. .i ordem; ioo caixas de alça-
irá... ri r„-ricni; io ile =?J.'.. á or.i.-m;
«ir far>l;s dc fumo. á ordem; ai
Èavos de colla. a C.iiiiiiaiâ-» Irmão: i
caiia. de couro?, a lircisí.-in » C;
.*, .i G, P. Ccrqueira 4S de comes*
tivets, á Companhia N\ ^. Costeira;
11 caixas de íumo. a Henn StolU;
ioo saccos de Kriião. a 'ITtmaz, da
¦Silva: 2-,. a Soares Bastos; 4"- á or-
dem; jo á ordem;^40 do arroz ií or-
dem; 300, a II. Kalkhul; ioo caixas
de Iiatatas. a Conio * C; 50. ri or
.«¦•ni: ao l;
llns-.ns: 7
BòcltcJier;
I...51- Ir.tiil
I-.1i1rl.-c « «

r;lo- de ntixe^ a Soares
caixas de bebidas a *>
6 fardos de v.irquc a
<s; 6 c.~:y.^ d* colla a

*.*.; : eaísa de couros, a l:
i. r\ Ribeiro S:W-: t rolo
i R. Vianna: 2. a J. Silva;
Fonseca; 2 fardos dc cabri*

.'•¦•Uf. fi C: i dc solla. a V.
tfér; 120 caifíis de batatas, a
i- C.: 260. á ordem; 2^0. a
Basto. . iS=. a C,\l. Oliveira
25 fardos dc ifeíx.... a An-
50. á ordem: 21 de basa-s. 5
,1.40o resleaa ce ccbolis, a

C.'«!«: 3.A60. a Soares liaçi.v;
5.300. a Alvares F. Garcia:^ 525. a
Siiares Bastos: 2*(.oí.t a Miguel a
.C.; s.ofí". a Giz Neves: 7.240. a
Cunha Oliveira Pinto; 3.085, tt Fer-

"Recife 
o fscv, "Sargento

Portos do Norlc; "Ceará". . .
Aracaju»* c eses,, " 1 tapacy"
rnglatcrra c eses., "Demerara" .
Río da Prata "I-íuit", . ,
S. Fidclis esses "Carangola". .
Portos do sul, "Itaptica". , .
S. Fidclis c esos., "Carangola".

Barbosa Albutlllénttie: 2 jacrio de car- I Rcccmbra : ¦
nes; a Pereira AJmeida; * caixas de ( Inglaterra e eses.. "Amazon", •*
frutas, a M. Carvallio; 2 laias «le Santos,: "S. Paul.r. . . ¦ ,
manteiga, a E. Hotel; 1. a. F.. Ho- Kio ila Praia "Bocaina". .• ,- ,
cha; 1, a T*. Marttnc; 4 jneás de Santos, "Mossoró*' .
duejos, .1 Pinto Copes; 2. ao mesmo: Santos, "Pirangy". . t- • • *• •
2. a Torres & Roo;/ 2, a Anionio Recife e esc=., "Ttassuci:". . .
Clirrstovão; 2, ao inesino; 1. o Alves purios do íul. "Itajubá"
Innãu; 1. an niesmo; 1, a Cacpar Ri- Portos do' sul. "Itapoan". . .
bríro: 2, a Mariulio Pinto; 4, a- V. Pi-riiainbiico. "Ariigitorj'' . .
Barbosa; 2, a Cuiiunrãcs Irii-.ãr.; 3, a rtraarraçfin e rsi-s. "Pvrilicui". .
Pinto Loiesf; F. a Ií. Moreira: 15. U|0 ,1» Prata, ííZèeliiiuliii!'. .
ao mesmo:, S, a P. Almeida; 2 lulas ,R|0 ,1a Prata,' "V. de Sutrustc-
d,- crcni.-, a ordem; 1. a ordem;. ™ji', . .,,3 . , .

Pela li. P. Central do Brasil (Ma- N„,-,l e-eses-,'"Itaulia*'
rltinia):. (.ama recebi.ln: ioo saccos flora York c eses., "Vevdi". .
de feijão, a Siqueira Vei.ea: ij.|. an Chravellns c esc-.. "ArasíUabv. .
mesmo; i.ooo, ai. mesmo; 700, o L. Cnlláo e eses., ''Oronsa". . 

'. .
Bolicr; i.ooo, a FoRaça R.illim; t.ouo p„rtU!l ^o Norte, "Bahia"; .
a J. Irmão; 88, a Soares.Bastos; ioo, ,M,in(CviiK;D c ™cs„ «Sino". .
?. !•- lri."2o: „ic5. ao mesmo; 12, a- r>-btllB ,. cjc5„ •'It.1ncruna". .
C. Pereira Silva;. 50, ao mcrrinp; 3.1, 1 Ki„ di1 Praia "Dc-eado". . .
a Vidra Monteiro: 12 a. Adolpho | X(i™ Fork »g r„tllbi..;
Sciniult; 25, a tarios lavcirr.; 50..H: nr-. ,,., p„tn Dit,."
Siqueira.& C: 36.1. Adolpho Sdiinbto, ;«» » 

S "vSris**: ! .- I

i. a™í"™,™™™^<™o:!a ./"l™^. ^» • --•* "Si"""* ' *

AVENIDA RIO BRANCO 96 A 100
Esle cstabelecimenlo acaba de ser adquirido

pelos proprietários da antiga casa
AU PETIT»

OUVIDOR,
cg&ae? dispondo de solido CREDITO © AVULTADO CAPI"
TAL* fforsiecido pelo seu amigo e sócio commanfSifaHo
Ks-- RAPHAEL CHfiYSOSTOWIO DE OLIVEIRA, gar-antem
gs»asídes ware ..agjens a iodas as pessoas que honrarem o
V BARATEIROe o PETIT MARCHE' Con, a
sya preferencia.
ARTIGOS PARA CAMA E MESA

O MELHOR SORTIMENTO
OS PREÇOS MAIS REDUZIDOS

Grandiosas exposições de artigos para menms
PREÇO FIXO  PREÇO FIXO

ÍS.AJE3IÍ5A.OO, ás 11 íiõi*_ís, inriug*iii*_vç™io cio

i
1
I 1

BAR-ATEIRO
AVENIDA RIO BRANC0 96 A SOO

rurr ;.» :. Pereira Almeida; iS. a Ma-
nuel I). Souto: 38. a Pedro Martins;
in, a Siiu.Vs Ma.odor 25, a Feriram
den Moreira; ;;-, a A. Perin; 20, ai
Teixeira Bòritec; ao, u Ferraz Irmão; VMn
25. a Teixeira Borecs; 20. a Vieira I ir.'0j a
Monteiro; 500, n Caldas Bastos; 500. r ;;,,..,,„ . \i..™.,. v.,r;,„™,i ,!,,
a Frv Youle; 30. a A. Cosia: 20.,. a..| visitantes do Miisu^ i\acioni»I,f «In
Tlurodor Willc; 500, a Fògíi-a Kpllhn

Mism; XACIOXAT,

istiiii ile vlsitintcs
egttinte 3 estatistic.í dns

. . .. Bimevhles Irnião; 21, a Ganpar
Ribeiro: 72 «li: milho. M. Libinami;
60, a Zrnlia Ramos; 22. a Feniandao
Moreira; 30, a Alvares Pollery: :oo,
a Ferra-.! irmão; 30, a Zenha Ramos;
,o.n Ferraz Iunão; roí, a R. F.
Leite; 50. a J. lt. Fernandes; ifi, a
Caldria Bustos; 50. a Br.v.i 13o Alves;
ISP ti- arroz, e. Crr.ee & C; ioo, a
Pereira Almeida; 5-'- f-irj.r, d.- xar-
illiè, n Souza Valle; 212. -.. Coelho
Duarte; 2. a Teixeira Borges: 310, a
Telin Moorc; 25? ri II. Knlfcuhl; 13.
ile carnía, a Couto & C; 2.1 saccos
ire fava?, a Avellar „ C.; ioo.de ar-
rna. a Ferra?. Irmão; .""i dr milho, a
K, Rilüiicyer: in ile oxror.. a Lobato
& Filhos; 5 <lc caniica, a CoitotatitMio
Gomes; 2 caixas dc chanin.nitnc, a C,lz.
Zenha; ; xlo vinho, ao mesmo;
cegnac, Cnliian Bastos; 33 lata
biscoitos; a L. Snr.icr.; 1 caixa de
chcrnlatc,

rante a semana finda: terça-feira
2t, 53; «uuirvn-fcir:!, 22, 07; quin-
ta-feira, 2.;, 1S3: sexta-feira, 2;.
Sa; sabliaifo, 25, (i.;: itonring
2.53-1. Total, .i.otij pessoa.-

co,

illii
ÇOURtitO — lisla .-ReiKirticão expe-

dirá malas pelos scijttintes paquetes:
Hoje:
Ilapuea para hi,nt--.r. Paraná, Santa

,;,„ Caibiiriiia e Itro C.rainlc do Snl, rece-
Ac I bendo imprcssmi ali: ás s Horai da

U* i manha; cariai para o interior nt-i á^
8 i!c idem com norlc diiiito até ás 9.

ao r.ieamo; iti'ciier.*id.-.di-.-. de ! Rioet liara Uakar c Marserrlle rc-c-
.itoccs a 1. A. Silva; 1 caixa, a li. bendo impressos ate as S horas da ma-
Pedreira; 6, a A. Falclii; 31 en- nhã; cartas Iara o exterior até ás g,
(jradailorj de deres, n A. Falclii ; -irr-«>™a »»_..
¦cem saccos de feijão a n. i ordem: TT, ,',.360 

a B. Warrrini: 432 a 11. 1 or. ! GottaS VirtUOSaS ,, f,!,""'
dem: loa a S. Tinoco; :oo a h. Ilas- , ., , Y ü,ma-
tos; soo a Odilon Neves; 500 a L. Curam hcniorflioidcs, males Ao utero,
Bolier: 1.000 a F. Uo'liin; 500 a Ery .«-anos. unira-, -¦¦ (1 própria CystUe.
Youle; .«rr.o a Siqueira Veiga; 1.000 ao j-# r—______
mesiiio; 500 30 mesmo; 5110 a M. V. ,— —_™™
«C, 01-dcm; 500 a soares liastos; 29 a
Joaquim A. Ribeiro: 50 a Joaquim
Cardoso; 58 a Teixeira Uorrjes; b a
Guimarães Irmão; 4 a Vieira Montei

. •-.]

• lc solla,
r. a F.,

f'™' Wal:
Couto 1
Soarc.-i
Pinto;
ee..no;
ordem
I. P.

pa'itoi*. a Vieiri Monteiro e C
a J. C. il'Almeida; i«a a liclpliim Cne-
lho; 20 n Ferreira Cahral; -{5 a Giz.
Gciilia e C.j 2110 hnrri™ castanlias a
Coulo e C; .ís a Cocllio 'Martins c
C; 50 prieco!* de rolhas .1 Macedo For-
tas; 23 no mc-:r.o: 20 r. Antônio Ií.
dos Santos; •; caixas de mercadorias
a José Constante.

Pelo vapor liollandcz "Kciiiicnier-
laud", de Amstcrilam e escalas. Car-
-".i reecU:d:i • 2.000 caixas dc pc"-
nebra, a li, llocttcber: s ditas ile
rmeijes, :i Carío Blank; o dc tintas, a
Andrade Veiga; 10, a Agostinho Fcr-
reira Irmão: 16 fardos de papel, a
Cyrillo La Rose; 31, a Arnaldo Ura-
pa; 2 caixas, ú Comnanhh Hóll. A.
Snl; 3 fardo?, á Papelaria Queiroz; 27 t ja
a Arnaldo limpa: 4. ao tmcsmo;;.60volumes de papelão, a Arlindo Guima-
rães; 1 fa-dos, a Cyrillo La Uosc ;
uu, a Manoel C. da Cunha; 20, a
li. de Carvalho .Sr C.j 2, volumes, a
No-dstcci; fr C; roo volumes, -no
mcáitto; .io. ao mc.mo; 5 ^caixas dc fu-
mo, a Lucas ,*•; C.j«354 "e azulejos, a
Jorjíe Aílnrd; 3 <Tc mercadorias; á
Gotnnanh.a C. JíolI. A, Sul; óo vo*
lumes de s-irraíiV?, a Carlos Blahk;
350Í5 1I2 vinho, a Camillo Mourão :
2-*Í5 e -*.oiio, a A. Ucbiano; 25!5,
e 23 caixas, a JCuliniro Sanlos: to-»!5,
a Mourão ™- C; 100(5, a Xobrena
Santo1-: j .(1!5* a Fernandes Mourão:
aoo caixas. ™ Mourão & C: 100 bar-
ris do sardinha, a Caldaá Ttastcs'; 50,
.1 .*íímciredp Marinho; 200, .1 J. Tt-i-
xeira Almeida; 19o, a Macedo Silva:
42í, n I. Teixeira Almeida; 200, a
Ií' r!n..:i Alhuoucrouc; tio caixas dc
conservas, 1 t;ÍRt:circdo Caminha; ;.".
a Joaquim lférnnndes; ,1 fardos dc
louro, a Macedo Silva; ,io|*í e 50(10
de vinii i, a Teixeira lJorp.es*, 73 cai-
xas. ao uíesuin; 200. i Carvalho líó-
riu: 65. a Cuillicrnie Pereira; .n':-
a Pinei Io Mátheosj uis. a Castro
Silva; 2'io caixão, _ a Cario-» Tavcira;
375. ao ireíuiio: 15;í c 70110 no mes-
mo; 200 caixas, ao t mesmo: 50 tíe
ooRnae, n Marinho Pinto; 100, a Cor-
réa Kibcrrot 100. a Tlt?mí & C.; lon
.•Teixeira Horpes; 200 de behidas ai*
:oolicas, a Carlos Tavcira *: 1.150, a
Vieira Monteiro; 120 cesto» de cas-
tr.nhas, a Ramalho Torres; 68. a Lute
Ciimiyrana: «o., a Figueiredo Canil-

™iha; -o. a Cunêa Ribeiro; .so. n Çoo-
lho Kwaec; 50, a Maranes _ ít C.;
too, a S*>^res Bastos; <t8 caixas de
a2eite. a Jnsé S. da Silva: 3o_ a
Luiz Camuyrano; 1. a Castro Silva
.*. C.; 2 de massas de tomate, nos mes-
•iv-.-,*. 33 ssecos *lc nozes, a Couto &
C\; 06 a Jwlian Gçmzaler. 40. a J.
F. da Silva; 10 caixas df nmendoas,
a Corrêa Ribeiro: 20. a Macliaito dc
Can*aIho; 10 fardos de noivo, a Xo*
brffi.1 4,- Santos; 10. a Marques Sliva;
10, a Luiz Caicuyrano; io, a Coelho

2S a li. N". ordem; 31 a O. C.
..cve.j 2ío a C. Pereira Silva: 150 a
A. Xavier Allradas; 230 a Castro Sil-
va; 136 a M. Kinlay; l.i a llrandão 1
Alvos; 17 a Caldas Bastos; 10 a Adol. |
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,pho Schmidt; 16 a It. 11. ordem; 4
Ferraz Irmão: ií: a Teixeira Borges;
2S a Ileraclito o C: 20 ao mesmo;
ío a Coscmiro Pinto; ioo saccos dc
milho a .11. ordem; 6; saccos de favas
a O. X. ordem; 40 saccos dc arroz#a
Duriscli; 230 fardos de xarque a K.
Knlkul; .lf,? a Jolin Alocrc; 230 a II.
Kait-iil; 8 jacAs dc carnes «a ordem; 2
jacas dc toucinho a ordem: Go jacas de
ii-ta'.:.; a GuimarSes Irmã,.; 3 barris
clc legumes a A. Wraubcclc; 10 saccos
de trigo a S. Mello: 25 laias de bola-
citas a RoÍz Lino; 5 .caixas dc- cerve*

lirahmn; 1 caixa de dncçs a
llans: 3 barricas de cebolas a Guima-
rães Irmão; 40 a Teixeira Borges. 25
jacas de cebolas a D. ordem; 5 caixas
de biscoutos a J, R. S. Passos; pS
saccos polvilho II. Machado; 2 caixas
dc champagno H. 'Machado: 2 caixas
dc champagne a P. Monteiro; ? cai-
xas de vinho a P. 'Monteiro; óo quar*
ts., de oleo a Costa Pereira Maia; lio
latas dc phosphoros a Zenha liam*.?;
20! barris de sebo a Costa Pereira
Maia; f, qnarls., de cebo a P. Olival:
g caixas dc batata'* a Dias Ra-málho;
336 caixas dc cerveja a ordem; So a
ordem; 200 caixas de bebidas a ordem;

50 caixas de amidon a P. Puglísi; 120
engradados de papei, a C. Itacolòmy;

íío volumes dc papel ao mesmo: 411
ao mesmo; 6 saccos de fub.i a C. Tito:
too saccos du kitoüm a L\[. «M. Gui-
maraes; 1 encapado de pcllcs a A.

Reis; 10 amarrados dc couros a Borges
Irmão; o a lUurisch; 2 amarrados da
couros a IKtrisch; 25 sacros de polvi*
Uto a II. Lafayette; 10 latas e 2 caí*
xas de biscoutos .a Barbosa Albttqúcr-
• ;'.;c: r.t eis de Ünjr.ias a II. Khlkuhl; 1

1 fardo de linguas a Como e C.*(; - ' 
5*1001caixas c uma tina de queijos ,1 T. Be- | Vi**01ncvtdcs; 4 caixas de banha a C. Re- I•jufi; 4 iacás dc alhos a Guimarães Ir-1 TOtlOS OS numarOS tcrminr.tlof.

mão; a caixas de vinho a P. Gabriel; ! em 80111 tem »'«0rví«00
7 saccos do 

çoi«a a Vianna Silva;. 230 Todos cs niimoros torminatlosmcc«1 de polvilho a C.J..Carioca; em'919 tem 30S000.80 a «M. Jjiayiii,-: 20 ,1 ri. Migucres; j c ,.. ,' 
' 

„. „,,,„'. ,
.iS iacás de batatas a Guimarães Ir- loOOS.Os números terminados
mão: 25 saccos de polvilho a Th. Pe* 6H1 li) tciT. -ò'U-.)

reira: 2ftò caixa- de cerveja a Comp. j To.lOS OS lUltílcroS teriTllhhdÒS
Anrarctica: 3 fardos bri™ es a Con- em 0 têm 2J OXCüptUailClO-Sè OSslantino Gomes; b caixas de anuas a hermlnailOS em 19,I-, Guimarães; --3 iardos d.r carnes a|
Damazio e C; so saccos de fcaoHm

Quinina em forma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes de quinina, usae

as pilulas do

Laxatívo Bromo-Quinina
o nnái offerece Iodas as vantagem

daquella; sem os scus iiicoii*
venientes; Basta uma prova ! A assi'

gnatura dc E. W. GROVE
em H»dos os vidros

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

r ™!G3
R 0'il
202111
25-200

Usiss
52621

500 IS
¦11282

[50011
412S1

S.-.S71
43172
150.10
1GÍIS0

li-N
0793

SP01
í 35011
31111
¦\ li'l
14352
<i-?S3.1

4102
l-V- 7
19-í-il
2739
33230
43970

A. IT.OXIMAi Oi!>
50920.
4-12SI

DEZENAS-,tv;íi

4Í2DÓ......
CENTENAS
(101)1)0
4-1300

22949
4615S
•í7T«)7
503-11
22654
31923

looçnoo
503000

60:000
30*000

l25000
83000

M. M. GuimarSes; 50 saccos de polvi*
lho a V. tundgrcn; 7 iacás Me min.los
a A. R. Souza; 3 sacco* de mtudos
ao mesmo; 53 quarts.. e 3 pi"-".» de se-
fm a Barbosa AlhuçucfQuc; 1 encapado
de cera n M. Cnrrioni; 146 rotos dc
papel a Comp.. Itacolòmy; 1*7 cugr.i-
dados de papel o mesma; 1.136 baías
dcpapel » mesma; 02 engradados dc

O fiscal do governo, ,1/anoc/ Cos-
me Pinto.

O director-assistente, dr. Ante-
nio Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O director-presidente, Alberto
Saraiva da- Fonseca.

O escrivão, Firmino de Cantua-
ria

MINAS GKRAT3S
Dlitniiiiitliiu

¦Para completa c -cabal elucida-
ção dc uni caso ha pouco suece-
ilido no cemitério publico desta
cidade c, em sua substancia, falsa-
mente noticiado por unia folha
locil de grande circulação, dirigi
ao administrador daçiuclla necro-
pole o ImiRo officio ipie se segue,
aconipanhiido dn competente res-
posta c outros escriptas que se rc-
kicionnm com o referido ciso.

Illmo sr. capitão I.uiz Euzebio
dn l-iuiii.

Para fins que me dir*em respei-
to. e que mais adcruiíc declararei,
vejo-me r.a necessidade de oc-
ctipar a attenção de v. s. p«r ai-
guns breves momentos.

Penso ijiio ;i v. s,, como 7.e'oso
fiiivccioitario publico iniiuic.ipal,

não terá escapado o artigo, pe-
queno, embora, mns de sensação,
que estampou o "Pão dc Santo*
Antônio", periódico desta cidade,
na sccção noticiosa dc sua edição
de 22 de outubro próximo findo.

rCoiito provavelmente v. s. terá
lido, diz aquelle semanário que
«lias atrás íóra sepultado um ca-
«lavei- juntamente com o caixão
que na giria do povo dianianti-
nciise lem o nome de sempre lus-
'roso; e, anais, que o corpo fora
cshúinado, " 

para satisfazer ao rc-
cintilante; que exigia o caixão, o
qual! acerescenta c termina, foi
Invado c entregue no dono".
Quando ii mini, duvido á obsc-
qiiiosldade de um amigo, só dias
depois tive cccaslíip dc ler o men-
cionailo pequeno artigo. Coiiiqtian-
to não fosse nclle declarada a pro-
cedenda do cadáver cm questão,
larril me foi comprelicndcr que se
referia única c exclusivamente .10
Hospital de. N. .Senhora dn Saii-
dc, desta cidade, ainda a meu

como scu provedor, por
ssiiii haver entendido a atitori-

¦bule superior que o fiscaliza, c
lambem governa, em virtude das
alias c especiacs atlribuições que
lhe confere a lei fundamental c
orgânica daquele pio estabeleci-
mento.

Nenhum commeniario furo em
orJcti. ;í oceorrenein noticiada,
com a qual quem mais soffreu
foi a verdade histórica cm sua
maior inteireza e plenitude.

Na mesma spbredifa oceasião.
sob a epigraphe: Ahi Dainnádol,
composto cm typos vistosos e
iuserto er.i logar de honra, tive
ensejo dc ler naquella ío ha, dt-
i2 do corrente, numero sa,
bello e artistico soneto, liler
menu; falando, se bem que,
linguagem, sobremodo ferino,
siilttioso c pornograpliico, proce-

deiile da culta cidade de Taubaté,
110 Estado dc S. Paulo, subsçriplo
por autor incógnito, que tomou o
pseuJonymo de Urubu, aliás, bcitc
írovato. como diz n segunda parte
de conhecida phr.ise feita de ori-
riem italiana, se bem consideradas
forem ns circunistanci.is nrvs
aproveitáveis qtie inspiraram ao
brilhante e genial sonetistn,

A clássica e caustien producçao
a qtte ine estou referindo, como
fui informado, andou pnr toda a
cidade, dc mão cm mão; a uns
excitando os músculos travessos
do riso e da liilaridadc, a outros
•.'.rasando indignação ou manifes-
ta estranheza, — .'•. e não ha nc-
car, tuna obra prima no gênero
satyrico, sarcástico c ridiculariza-
dor.

Sobre este particular, direi algo
mais; e é que. não obstante a

miiíiia incompetência na matéria
sujeita, o çtudito autor da allu-
ilida peça literária, iliabilissi.no no
manejo da penna, petina que sou-
be converter cm azas, azas com
as quaes logrou desferir vôos ai-
tissimos, que o trouxeram até á
Diamantina, incólume e trium-
phante, sc não ó, como piainenlc
creio, 11111 aproveitado discípulo de
Keaudelairc ou de Eiuilio Zola,
digno c, entretanto, de correr pa-
reliias com Bocagc, Guerra Jun-
queirò _e outros de egual catego-
ria na pacifica Republica das te-
Iras, ao som da lyra «jue nas mãos
!hc_ puzcrani as musas pátrias.

Eni sua característica bondade,
relevè-me v. s. ter-lhe tomado
mais tempo do que eu suppunha,
e talvez fátigado com tão prolixa
c insulsã exposição dos motivos
que me trazem á sua respeitável
presença.

Já clicgo ao fim corliniado.
•Um vista de tudo ou quasi tudo

o que acabo de dizer: para per-
feito e completo restabelecimento
da verdade; para que sc não attri-
l)ua a Ccsar o que não é de César,
nem a Deus o que não c de Deus;
cumprindo imperioso dever que
me impõe a consciência, vetlliò,
cm ultima analyse, pedir, como
poço, a v. s„ na qualidade de
administrador do cemitério muni-
cipal. o obséquio de responder os
itens Ao questionário que se se-
gf.e e,permittir que da sua res-
posta licito mc seja fazer u uso
que mais me convier.

Eis o questionário que suBmcl-
to ao exame,, á justa apreciação e
ao Incido critério de v. s., parn
qne se digne de me dizer:

i"
.Sc no dia 27 dc selcmbro pro-

ximo findo foi transportado do
Hospital dc N. Senhora da Saude
pnra o cemitério Municipal o ca-
daver de Manoel Duarte, cm cai-
xão 'apropriado áqurflle fim, in-
teiramente novo e feito conforme
djdlcrmiuara a cdiüd.idc, por in-
termedio de seu presidente e agen-
te executivo,

2"
Se por simples engano do co-

veiro, ou nor outro qualquer inoti-
vo, foi o alludidb cadáver iiihiu.ia-
do juntamente com o caixão cm
que se achava; e, 110 c;:so affir
inativo,

3°
Sc no meu caracter .particular,

ou na qualidade de provedor do
Hospital de N. Senhora ..da Saitdc,
.10 ter conhecimento do f:*ctn, re-
clamei dc v, s. a exhumação do
corpo c a entrega do caixão.

Sc sabe v. s. ser verdade nue
en, cm vista do oceorrido, c dan-
do por terminado o irücidente,
mandei fazer novo igatide, e que
no mesmo dia suspendi a eiicom-
iiun«Li da obra.

'.error ao íio cn-
Manoel Duarte,
frente á sua re-

meu rn-

um

in-

Sc no dia pos
Icrramcnto de
passando eu cm
sidencia, saiu ali
eontro, e disse-me haver manda
do dirscnlcrra.r o cadáver: e qne,
quanto ao respectivo caixão, dera
orlem para ser lavado desihfc-
c"ado c. ifinajfiicntõ, ontreguc a
quem de direito.

Esperando que se digliará de
lu queresnondér cnm

fõr possível, desde jn antecipo r
v. s. os meus melhores e mai
sinceros agradecimentos.

Deus guarde a
i dilatados anno-

Dimantiha, i,
1916.

Clllcgo SlvVEBIAXO

ide

por nr.

dc

ROCHA.

Resposta r
Illmo. e

veriano de
Resposta

novembro de

C.lMPíjJDB

rvdmo. sr. con.-.
Campos RocFa,
aos quesitos de

:o Sc-

vossa

sei cm-, i" — Sc no dia 27 de
bro próximo findo foi transporia-
do do Hosoital d" N. Senhora daSaude para o cemitério Municipal
o cadáver, «le Manoel Duarte, r'm
¦-:i:::rio apropriado aquelle fim in-
teiranieníc novo e feiro conforme
determinara a Edilidade, iinr in.
termedio do seu presidente e agen-
te Executivo. — Sim.

-".— se por simples engano do
ou por outro qualquer

cadáver
covetro»
motivo, foi o alltidido

inliuniado jiiiitanicnio com o cai-
xão em que se achava; e, 110 caso
aflirmativo. — Sitii.

3° — Sc -no meu caracter par-
ticular, 011 na qualidade dc pro.
vedor do Hospital dc N. Senhora
da Saude. ao ter conhecimento do
facto, reclamei de vi s. a cxliu-
inação do corpo e a entrega do
caixão. — Não.

4" — Sc nn dia posterior ao cn-
terramento de Manoel Duarte, pas-
sando eu cm frente a sua rcsiden-
cia saiu ali v. s. a meu encontro,
e disse-ine haver mandado des-
enterrar o cadáver, e que quanto

ao respectivo caixão dera ordem
para scr lavada, desinfectádo ç,
finalmente, entregue a quem dc di-
reito. — Sim.

IConcItiindo. subscrevo-me com
respeito e estima.

Dc v. rvdina. criado e respei-
tadnr,

(Assignado) —- Caís Euzebio dc
Lima, administrador do cemitério
Municipal.

Diamantina, 16 de novembro dl
IO!(>.

Nota — Na resposta que aci-
má se li, o sr. administrador tro-
cou o 5'
bre este, o que, entretanto, não
invalida nem prejudica a verdade
do facto capital.

«t * *
Agora n eclolire c ili-sl.ragrido soneto,

com ti epigraplio

AHI ©AMXADO I

Eu nuc não sou ticm nunca fui his-
Ibaipie,

Eu nuo não sou nem nunca fui 1110-
[leque,

Venho hoje, ó meu patrício, embora
I peque,

Queimar cm teu louvor um grande
[traque.

Consente, pois, que

E que eiivcrgando asora

191(1 C. Sevcriatto ile Campos /•'*>•
cha

XOTASIXnA™

< * ) — Na lingua geral «Ias nossai
uriineiras incolas, a fórniii vocabulartanlíate compõe-se «Ir, rri.licil tab ,-. d«
suffixó clé, indicador «le ciilli-elivi.!.-..
uc. condensação, etc. Deslocada, pornictatlicsc e nela Iii dn liicnu rnsforco,

passou-se a pronunciar tuiibalê, «-rir vej
Ac tal: 11 ate, nssirii accouiinndiiila á pro-solha portugucza. Não é puis, desarra-
zoada o termo tabiial que acima uin-
prcgiiei sem secunda itituução.

(* *) — Sim, e ainda cnu n «
cesso de unia syllaba. com que foi cs.
criptn n 2" versa do r* terecto, cui«
p:iu-a medio-tiinii-ri, conforme ensinam
vários nulorc.1 dc poética, devia forco-
Ritncnte cair m (,'* svllalia, ,- não m
7*. por scr os vernos 

"do 
soneto de lo,

e uãn du 11 svl'alias.
Tainliciü as rimas ilo 2" terecto n.'i<

condizem com ns «Io 1". mera nnilila.ue nuc liem pude passar sen: maior re-
paro.

Houve mais um cochilo com relaçãi;.o verto caber, que é essciicialiueuKilitr;'iisitivo.
Qiitiiidoiiuidcm bônus dormilat Ho.""•'"¦•' (s 

--- M)
">*»¦

Aos
uesito pelo 4". ".'«da so- . ;\"5l 

'flfÇressados
.. 2..- .» „;. bons terrenos por

rn mu sai eu
Ltmpretjuç
um velho

tfraquôi
Empunho um copo de ngui Eabairaquc

13 nm brinde tc levante no '¦¦leque.

na compra dt
. - pouco dinlioirj

recoiiimcndatiios o leilão do Vir-
gilio, hoje, ás 41I2, na rua Jar.umi Botânico n. 171. (J 57*76)

AGRADKCIMKXTO
^A familia do finado Julia daLosta Narciso, na impossibilidade

de agradecer pesso.-ihnr.ntc a iodas
as pessoas que acompanharam 11
enterro ,e assistiram á missa (U
7" dia, v, bem assim, ás Iriiinnda-
des e Devoções que sc fizeram re-
prcaçritar jtiaqitelles «actos, o faz
por V11.--ÍO «deste, liypothecando ;i
sua eterna gratidão. í I r.|il

Còn.ctttc que um soneto eu metrt-
[fique

que em rimas arranjadas a reboque: j Fanlliabi

BANGU'
Ao illustre clinico dr. F. Cui-

thennc Faulhaber
Com a valiosa recoiiimendaçãn

do talentoso pliarmaceulico Toa-
çiiiiin Francisco P.-s^a liamos, ao
illustre clinico dr. P. Guilherme

Teu aeto, ò meu patrício

Consente..
Consente

Mo»
.. .Mns

ti glori-
I íi:|llc

força que cm- ]
riiatttqiie : jTuas orcllias, cara de liodaqiic,

Nâo cabem num soneto", nem a ntuquel I

Tauhaíc 16.
tJRtJTiU'

AO OCP.C* DE TAUnAT.E!

Duas iíesi-ostas

I

! ! I

.-^elo <™iso nfio ha muito acòtríccidô
-No cemitério publico local,
¦lv mui maldo.tamente referido
Aqui per certa folha semanal,

Entendeu um não sei se conhecido 
Poeta lá do longínquo Tabtial (*),De ofíercircr-mc uni scu bastante lido
Sondo, que é olira prima, obra im-

Imortal 1, > '),

ber, fui internado 110 H..s
pilai da Misericórdia, onde soffri
a melindrosa operação dn 'hérnia,
feita com proficiência pelo bene
mérito dr. 'Fatilhabcr,

Venho, porltitilo, por esle meio,
agradecer ao illustre clinico c ;,.'.
distiucto pliarmaceulico, as alias
considerações que mc dispensaram
durante a minha enfermidade.

Bangu, :rS-ii-ç>i6. — Adriano
Joaquim Machado. --_,. |

«»W

He po;.- porem; pcnsaiido na er-t

Do meti dèliil, do meu fraco hcsl
\ rr-jri de proa c desistiu

Uc

Mas fez

Mestre Uru
Paro comuti

ua empresi

eu te p(
u . por que itinrt tíil crueza
:o e liara com o defunlu I

PORSnOlDÀ MERIXO
.0 unico exterminador das for«lisas, Mcrino & Mauiv, rua d-Uuvitlor 11. 163.

sociED.Anrc üxi.Vo ntOTF-
(TORA DOS llOTAiaUK-
TAS DE GARXIIS VI!H-
i)i*:s

EUA LUIZ Dí- CAMOE.-..
De ordem do sr. prc-i.1

peço o coniparccitiiciilo dos
sócios rmites á assembléa
ordinária, cm conlimiação a

corrente, que se rtnli/r,

.16

.•nre.

de
do
próxima quinta-feira, ,;o ilo co«-
rente, ás 7 lioras da noite, nesi-i
secreiaria, cxclusivameiile par?eleições do conselho administrati.
vo e Uicsotireiro, cm conscqucncia
da anmilln<\1o dns realizadas
«iiicl!;i assembléa.

Kro, 2S de iiovêinbro
— .'. Mcvleiro Guedes.

V.u que,nunca fui tolo 011 badameca, *—*-¦ « rntue. maroto on francliiiiotc, I AXTIO.Wj DO DR. MACHADO
ten 1 r?i _ 1,

n
A' tottt scifinc

na-

Em teu louvor venho hoj
Jueimar de grriiidirs bon

Consente

à" .en"™!' i 
iV-° meII,or »""¦*•••"-¦ PO' «a

Ixote. r- 1 ' c'"',ir a sypliitis.
, li de gosto agradável e não :c:n

pois, (|ttc .10 soru do reco- dteta. \'endc-sc cm qualquerph-..-•
[reco, macia.r. envergondo um velhíssimo capote. mx ¦ ¦„

Çc 
lysol empunliando um bon, caneco ¦**»»*-"----_™

ie -u levante alto brinde, num pinotcl "R; LEOXIDrO RIBEIRO
Especialista na cura dt qualquetnyl.wclc nclo seu processo

O.
ru pinote |

Consente que um soneto eu. nlfim, I
F n**e rn, rln„. ipcrpclre. I ratlical e ear.-.ull.l:,, sem rlór. ir.
Ò ,1, ,!,. ¦5, °" T,mKa ''*-' calhio, '«r«: e rem operação cortanlc i-O teu, por minha vez, cante e inter-' «cm-.ii «Ia sua excursão1 cínira•Iprele. I l'.-*«t.i'l;.5 ;.'o Sul. Icu.-lj rcalicrlo n

Consente!... Alu raa, nSo 0 „„„ | irjph°armacb MclloK ™'tó"M-
r» blrimhriojí a "0r*15 da tarde,«co, burlesco petimetre,

o mo entra, oh nem o pio !
E i s4

iDia

ctir-i

Ko leu
I'ri! so«r

uantint, ij _\_ ttoyt^f,, ic

****^*«>*yaffii •»*¦¦_¦

I-IBTjTjE, 51ATTO.S
MiVKICORlí

_«raj senhoras c cavaihci.M
yuttanda, 24.

me*

T!W«^qBMüKU»™tMaHtw«W»«iffi i.: -.- r
¦¦¦«A'. -•'".** ¦ !»y^m-P':
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A,QUE_jj1ÍS QüI*1 
'NAO -NOS'

ENTENDERAM
Nio -lm nada peor para discutir

iim aisumpto do que a pouca
•ttençSo e -a sequenle mi inter-
íiretacio dos conceitos.

Quando um medico sc encontra
deante de um enfermo, deve pro-
curar saber o histórico do doente,
os seus antecedentes e os da mo-
lertia. Só assim poderá diagnosii-
car, prognosticar c proceder ao
tratamento.

E' o caso. Apenas leram o nos-
so primeiro artigo e souberam,
por alfo, sem talvez lerem, os an-
tceedentes que o provocaram, e
agora oa temos a lancear peque-
nas phrases e proposições, cujo
respigo se presta ao scntiiuctitalis-
mo para assim armar ao effeito,

Foi desta fôrma que sc apega-
ram ás nossas phrases de prclen-
dida nacionalidade e ao conceito
do cruzamento africano.

•Analysemos a coisa como a
coisa i e com a maior calma.

Que é nacionalidade¦?
! Os diecionarios, que são os li-
vros que não nos devem mentir,
nffirmam que: nacionalidade í- a
procedência nacional dc pessoa ou
coisa. Ora, dizer que nós proce-
(lemos dos nacionaes pòrtugiiozes
e africanos—ti offensa, i injuria,
e- caliliiinia? E uma vez que. não
procedemos do indlo, qtte é o ver-
dadeiro indígena do Brasil, c in-
jut-ia, é caluninia dizer-se que nfiD
tentos verdadeira niicloiinlidi.de?

lünquiinto ei Brasil for t-.ui paiz
qne necessita dc immigr.ação c
esta sc fizer em grande i-r-cnl.i
não podemos possuir ;i verdadeira
nacionalidade. ir. o que não c ver-
iladciío é pretendido.

Di-ntro de séculos, tal c qual -
sticccdeii us nações mais antigas, ,
então, sim, leremos :i verdadeira
nacionalidade que. por ora, ne !
iilittm paiz da America possue.

Aqui está o puro sc-ts.-. de nos :
sos conceitos, a sã interpretação j' rio que escrevemos. O uni! s t cx ;
piorar sem c.-tl.imcnlo. ¦

O sr. Medeiros c Albitq-.ieqiie ;
desvirtuou, desde o principio, a 

j
questão; 'O agora, não podendo':
tllscutil-a nçi seu verdadeiro ter-
reno c deailte dc provas que atue-
sentei contra as suas assen_i.es,
ninda mais desvirtua o ussumpta,
cxpioramlo-o com fitl-as inicrprc-
liiçõcs para artuar no eífeilo c
iáecar os ingênuos,

O Paiz entrou no laço; c,
cm artigo publicado honlcni, sen
s.itti cm todas ns suas observações
f.it.tt-.t, suggcstionoii.se com o sr.

iMcileiros c Albuquerque c f..i ::.-
ijuslti uns referencias á nossa
pessoa.

\\'.s não dissemos, c iicm llc
nossas palavras sc pódc lianesta-
¦mente concluir, que /iiíe- ligamos
,:o conceito tle punia tlciíhnni
valo?..

Em primeiro logar,, pátria não

CORREIO PAMA*fn*:*¦*- fo.hjg*im
JSW*#";:; M 
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-HOJE

ii

HOJE- QUINTA-FEIRA, 30
Assembléa Geral Ordinária

¦])(> rii-ilem Uo sr. Presidente, e do necorfio com o urtigo
31), piii-iigruplio Io tios estatutos, convido os srs. sócios
quites a rennirem-se na sede social, om ussemljlóa Roral or-
diluiria, lioje. «juiutii-teira, 3 0 do corrente, ás 8 *_• da
noite.

ORDEM DO DIA
LEITURA DO KEliAT OKIO;
INTEK-rSSES SOCIAES; o
EiiKlÇAO DA NOVA 1) UÍECTOBIA

Ilio de janeiro, 34 do n ovembro de 19l«.
JOAQUIM («UlMiAIUES.

2° Secretario.

Ogserawa
9363

M 5842

Variantes
17-63—SO—03—06

nio-on-n-Qth M'53'3

BANCO LOTERIGC
E. Rosário 

geR 
Ouvidor 75^^ fà ^ pr0prÍ6Cl3f!e

"-1WHO LINHO LINHO
~F*cs<*£*ticla^ 

para faxxxiliaiS
VENDA A PRESTAÇÕES

JLeopolã Strass
£09, AVENIDA «IO BRANCO - Sala 2

-TÍCI-íIS VTlOJVJB : NORTE 2314

130 - R. OUVIDOR - 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

C—e9t9»—0—mQ(St—

AO MONOPÓLIO 2
DA FELICIDADE |

NATAL !3

lar, fui encontrado um ponto vul-
ncr.-ivcl cm nosso artigo;

Kcssc jroiilo nós apenas tiramos
unta -conclusão puramente scienti-
fica, sem nos preocc-itpárniõs com
o aspecto sentimental delia. Xada
mais.

Peor, dc muito peor do que isso:
cslâo os jornaes cheios, diria-
mente, dç conceitos sobre os nos-
sos homens, geiieralizando-os, -com
cpitnctos or. mais ofíeiisivos, in-
juriósos e caluiivtiioso. c com li ti—
gitagein 'bem [.ouc-o generosa!

Terminamos hoje. fazendo ponto
final, porque não desejámos ser-
vir dc mira, dc explorações, por
desvirtuamento dns nossos concei-
tos, unia vez que .quizeram iuter-
prelrir mal os nossos pciisíiutciilp"".

Todas estas discussões são. cm
ultima analyse, ulcis ao assumpto.
üiiiilciitu se discute o que inter-
essa, sómcnle sc resolve, depois
que sc discute. Não importa que
iinjã. feridos em seus interesses de
politicagem"! o essencial ó ijue o
ítráiitiiciuo .inieresse, apaixóúc c
resulte um fac Ir*.

Dlt. l-infAiino Fkan-ça
Rio de. Janeiro, aS-J.i-niú.
(Traiiscripio do Jornal üo Com-

mercio. de 20-11-016.)

IliMÜ
l,lfi;\ ÍIO-NAItCHICA I).
illAXCMlt II

i ,.> __SsE(6_>_ .

"tt&OÍB^'". de Ueüi-inbro n
. ^^SÍT+eS" ás S 1 b ImriM di

DEPDA1ÇAOAO
O abitixo-assigniido. na " Caran-

tia da Amazônia", Alexandre Car-
los Barreto Fil-lio, declara para
os devidos fins que sc assigna só-
mente Alexandre Barreto.

Capital Federal, 30 dc novem-
bro dc 1916. — Alexandre Bar-
teto. 57=9 J

iIWcjis
RODA DA FORTUNA

MIL CONTOS
Os pedidos do interior elevem
rer acompanhados (ie mais 700
rei.-: para o porte ilò correio.
ItnbihtíC-vos nestn íelíz casa.

R. SACHET, 14 — Francisco
it: Comp.

<*—<>—Otlw999—OQ

liiAuAoAIM
106

Filial
RUA DO OUVIDOR-10O

pra_a 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — ¦(Os# iircmíos são iiagos

no mrrüno tüa <.a cxtracçüo.

FERNANDES & C
Tel. acsi, Norte

ENTISTA

Vende-se por preço módico, em
uma esquina dus ruas de L'aml.;i-
quira (Minas), «ma propriedade
constando de uni terreno com 48
mel ros de frente c 26 de fundo,
lodo fechado a muro dc tijolos,
hom pomar já formado c duas
casas boas e -bem conservadus,
sendo uma própria para familia,
com tres quartos espaçosos, duas
salas c unia cozinha, e outra pro-
pria para negocio, com bom com-
modo c bon armação, dois quar-
tos e uma sala. Trata-se tin mes-
nm villa, com o sr. *João Gouçtil-,
ves. R 5540

FAZENDA OU' SITIO
Homem preparado, com fami-

lia, possuidor de modesta car.a
nos subúrbios. .),rocuia vida cm
tftiücndtí ou siiio, como r.liininis-
Ifiidor .iu como sc negociar, até
alienando sua propriedade. -Kes-
posla para este joi-ual, n Kc.no.

(M 5614

Senhora distineta
proprietária de lioa pensão, em
ponto iiiagnifico, precisa, por ano-
tivo da retirada do sócio, encon-
trar tuna senliora ou sen'hor que
esteja cm condições de se asso-
ciar. Negocio inuito sério. Cartas
a E. Mi"; nesta folha. J 5=43

Professor ou professora
Tara Icccionar cm casa dc fa-

milia, na cidade de Vassouras,
portuguez, francez, musica, etc.
Cartas a Jovclino, Iloicl Cruzei-
ro do Sul, ú praça da Republica
11, 210. S 52^*

PENSÃO GHIC
Alugam-se 05 dois andares aca-

batios (lo construir, próprios para
uma pensão chie, na rua da Lana
11, Co (canto da rua Joaquim bil-
va. . Trnth-se na rua Mariingua-
jie, cS, das 72 ús 15 lioras com o
sr. Soares'. Stoo XI

PÍLULAS DE íAFEBAlIAISSSono
ísbüões-IlIaleUas

JFcbres palustros
Iiiti-1'itiitteníes

rs'evralfflaa
Sluilt» ciittinilo cora no imitações e fnls>Hlc:ii_fies

ümeos depositários, Bragança Cid & C.-R. do Hospicio 9

PENSÃO PROGRESSO A machina de escrever
('.:m;i!ei.-iini-n!e reformada,

eni ticos .aposentos, preços
ros, i,ar;rn d.i Machado, ,-,i
lephone q.tS.i ceitlriil. J

ma- F.nsinn-se -cm qualquer, cotn os
modi- dez dedos, cm pouco tempo; íncti-

. To- sal 10$; na rua do Senado nume-
51S4_.ro 17.1, sobrado. J 77/

<? nacionalidade: são cisar, rom-

pletamcnlc diversas pa-rn serem

íissim confundidas por jooitilislni
tjuc são :cuientos manojinlorês uas

iclrns; Mas, uma vez que qucrciu
sopliistiuir o caso, venio nos ol.ri -

liados até a estas minúcias dc

significações que siippuuhamós

.icrfcitnnicntc nitidas,

Km segundo logar. paru provar

q.ic sabemos o que .'' ligar vaiar

ao conceito de pátria c (pie, em

íiossn vid.i industrial dc :¦; an-

uos, temos coopt-rtido, -aindi. que

modestamente, para fit.tf.r a nossa

ji.-itriii respeitada c cnnliccidu uo

<-sti-.nngeir_). '.\'a Itália c na Re|iu

Jiiica Argcnlina fizemos intblicnr
centenas elo milhares de fullu-tus

<le distribtúção griituiia. ele inii-r-

e-sse pessoal, é certo, — mas onde

iiicluinios, por ponsamentq de pa-

Iriotismo, gravuras, noticias c iu-

ÍDi-iuaçúcs dns bellczas naturtics

el.i vossa terra.
Podia deixar de o f;,:'.cr, por-

que nada me obrigava ;t isso. Se

o íi.-. foi iixiictiiiucntc piit-que Itvc

ei pcnsamcnlti de nosso paiz.
Isto é sentimento de pátria,

nacionalidade, meus caros contcti

Ai;m (io coin-mi
r.ir ... tl.ii-i ihistorlcn
¦<ic i" *dc 1 tezenibro

-,',,.. a .(•t.tni.iissr,.,
inutn*íT«ii3Vfl fíc.-iii
ocínÇBU '¦cn.i/.atú c-"'
•i p.ilôí:!'. no 'li.i '"

(57.'")
Cl HAIO IH-i SÃVIÃ OKÍl/i
IKMAMiM.'.:-. IM-: X. S. DA

CÜN-Cf-VIÇAO
Terá logar ;. io de •tlezciiihrò

¦loxvjniO. prt-e-.-dida dc líovcim. ..
rstividiidi: de X. S. tia Cníici-i-
ã... cm o i)roi;.-(i:iiiiiu lirévenicnlii

aiinuiiulndb. UiMjy .•

R. S.
(lllll ('j-|UltU-<ti('0 l't.l-1 ilttllt'.

.Matinée infantil

Uxiliaj
l-aniilias.

llumiieito Tabotca,

vssoriAtMO nos iímpiü:
(iAllOSXO « (I.M.MIÜtCIO

DO UIO Kl. .lAM-.ilit)
Tt-lephor.f. Central 7-,
ISlíNÇAO oi-: JÓIA

Dc ordem do sr. prcsidcnll
coniiitunico ao.-, inleressiulos q-.i'
,. prazo parti ild-niissfio dc sócio-.
isentos d" pag.-iiiienlo dc jóia, ler
mina cm .;> dc dczcntbro pro

nei-ro.
Peilr

de
Al-

el.ir. ,, e- coisa itutilu
sr. Medeiros e
que cniram uo I
scntimcnlalismo

i\ ev.sa:
í\lbi:iitie-t-qtin
cn iinnailo
emprcstiiin,

çao.
O

linni

10

;-.

ncthrir imi.re.--.sun::
cnerico aos 11

Mas isso é ttm j'
que não parece

le polemistas dc

diz

liem ua-
,n; iir.cn-

Assooi.i0.i0 imk i:,Mi'!:i:-
OAIIOS iVO eO>IMMU(JIO

no i;io uví iJAXWKO
Teliiphonr, Cenlral 76

S.O.CK.I.S ATKAZADüS
Dt- ordem (lo si-, presidente,

aviso .'.os srs. associados que se
acham um nlrazo 110 .iiagnincnto de
suas mcmialifliidcs, .pn- o prtntr
concedido pela asscinhlca d-.-libu
rativa pura se qitiiarcm e ]
assnn eòtiEervíii" u liuitneu!
minará cm 3 ¦¦ tle dczcini

712 T.r»l
Vi -~~

:iã;í» """"b 11 é" "iTí* '"" "~~~ÀVl —

70 43 - (
DKIVAM ,M.'iN'll'iM | W

019 Cachorro 1
PiíJ C.íiDt-ti
303 Mciirlo I

1'PVÜO '

a.** {t5,  na 

5396 á
!

Dctitadeiras completas — sn-
perior e inferior — coni 011
r.cnl molas dc ouro. das nitiis
.•ipe-ríi-içoaihis e indispensáveis
á bõa uMStitítiçítfi, á ,bòa pro-
niniciti e .articulação e ao em-
ber.e/.ti-ticiil... ii;i bocea. Dura-
liilidade garíintiilii, i'i'e-ços rn-
Jtóavcis. — -No consultório ele-
ctro-çléiuario do Professor Te-

•—:.-nenté-Còrónèl DR. SILVINO
i»l j MATTOS, Cirurgião - Dentista

— I laureado, á rua uruguayana,
1 c ;l, canto da rua da Cario-

ao larso da Ca-
lioras da íiianliã
todos os dias. —

d&um

Aliviolnstantaneo
; Soííre de comicliílo •picrnite, da ter-

rivel dor de eczenia c. outras enfcr*
mldadcs da pelle ? Aqui tem «llivíu
instantâneo. Só umas gottus de I.'*ti-
vol, .1 grande dascoberta lioudrina,
o poderoso remédio liquido para uso
externo, e toda a comtclino desap*
pnrcccrít, Pódc V. S. im.:.;in;ir tomo
se sentirá quando a cüimcHSo, irri-
tação e dor desapparccer em um tó
segundo ?

O Lavol cura. Os podidos pnr este
remédio foram tremendos logo que
íoi posto 110 mercado deste paiz.
porque bem depressa se soube que
os centennrcs dc curas que tinha ef-
fectuado eram permanentes.

O Lavol ê um liquido poderoso e
potente. Tenet ra na pelle atacando
os germeus da doença dc pelle que
se encontram escoiultilos uos tecidos
c os quaes *ão a raiz de todo n mal.

Só é necessa rio uma .applicaçõo
para limpar a pelle dc cspinlwis. cru*
nçõei com comichão, morclcdurn de
liiacctos defeitos fnciacs, e os casos
mais graves dc doença dc pelle, cha-
gas nbertas, ecitcmas deitando agna,
croatas duras ou cscnmas, cedem ra-
pidamente a esta grande descoberta
moderna.

1'cça boje tnesmoi oo scu drogms;
ta, um frasco de t.avol O preço ei
razoaveli Compre :.o mesmo Iciupn
um pouco de álcool para diluir este
potlcroso liquido. Só lhe levará uin
momento c terá o melhor remédio
receitado para doenças de pelle. Não
demore n sua cetra uni minuto.

Vende-se em todas as drogarias e
boticas principaes.

Granado *i Ç.. Ai-niijo, frei-
tas & C, c Drogaria 1'uclioco.
— Rio ile .laiiciro.

ca, cm frenle
! rioca; das 7
! ás 5 ilii tarde,
Telt-nlioiie it. 1.555.

Antigo
•diirjiivno ,.
Ilio
Salloado..
ti- premio
â •

SIM
Central.
J__S___8

M á s
Lhbun-
on & G.

títsuo os I
qtie l'0-ív) pogo m;,'s pncipiòs-
tt que niiiis vaiitfi-gchu oi-r
i.irccnni a seus Trçguízcs.

l/írgp dc S. Francisco do
Paula, -><j. A casa mais an-

(em lúrma do pilnlns)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

pliilis c tle todas as doenças restiltârilòs da im-
pureza do sangue. O DEPURATOL <5 ira-
niincntcinonle superior nos seus cffeitos a Lodas
as iiijocções. Oaranto-sc a cura.

Tubo 
'com '.ii pílulas, S a 10 dias do tratamento,

ü«0OQ, pelo Correio mais MO róis; O tubos, 27$000, pelo
Correio mais TSOdO.
DEPOSITO GEI1AL: Pha**mncsa Tavares
63, Praça Tiratleulos, 63 — Rio de Janeiro

Gonsolíorio para oisdico

CACHOIIIIOS
A lepra, sama. gafeira. darthros e

todas as manifestações malévolas da.
licite, nos cachorros, cavallos. cates e
nas varias esnccíes dc gado. sfíp cura-
ilas com o "Sabão Dogue". listo híi-
bão mata os piolhos, pulgas, bernes,
bieliciras e os carrapatòs irns animaes.

I.ata 2$ooo, pelo Correio, i?-.ioo.
Não sc neccilam sellos nem estampi-
lhas. Pedidos n Perestrcllo « lüllie), á
nta Uruituayaiia (.6 e avenida Passos
toei. Km Nicíhcroy, drogaria H.irct-1.
los. JI 5705

n
\

1'OTÍ XOVO 1'ROCESSO
Grande perfolçfm. Mais dn-
raliilldiide. E muito mais
baratas do quo as fabricadas
ato hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
,_ RVA CA.Mlllti.NO A

ÀÇfOSJFU N_EBRES
Sigo hcio da

i ROCHA VIANNA
'•'rnm-lsr-ft Ansellnn B.

Viuuiiii, seus filhos, iii-ii-
ros, nel os e demais pu-
rentes a-rradeiH-in pc-
nlmradissiiiios ús pes-

sons -i_uo iii-oiiipniilitiriiin os
rostos íuortnes ile seu iiioln-
trntlo esposo, pae, RO_.ro, avô,
etc; 1ÍODBKJO *,ICXAXC10
IIA 110CHA VIAXNA o convi-
liam a assistirem ú missa de
setimo dia, que pelo eterno
repouso de tão bondosa alma
fazem celebrar, hoje, i_uin-
ta-feirn, SO do cori-eiitc, ás
O Já horas na çgrejii de São
Frniiciseo de Titula; antoi-i-
pando seus eternos agradeci-
mentos. A familia solicita
dispensa das apresentações ili-
condolências após a celebração
da missa.

Malvina Daudt Vas-
quês

João Daudt e família,
João Daudt Filho e familia,
Francisco Daudt, viuva Fc-
lippc dc Oliveira c familia,
viuva José Lyra c familia,

Adolpho Fiiiza é familia (auseh-
les), leneiile-coroiii-1 Joaquim dc
A. Vasconcellos c familia íatisen-
tes), major José L. Fnhricio Ju-
nior c familia, capitão Luiz A,
Gomes Ferraz e familia, dr. João
Daudt de Oliveira e familia (tm-
sentes). Felippe d'01lvcir,i, Clovis
Daudt Pinheiro, dr. Grisltio dn Sil-
veira c familia (ausentes), convi-
dam seus parentes c amigos para
assistir ;i missa dc 7" dia, ipic
mandam celehrar hoje, quinta-feira,
111 dn corrente ás o horas, no altar
dc N. S. elas Dores da e-rreja dc
S. Francisco tle'Paula, por alma dc
sua querida filha, irmã, cunhada e
tia.

f

lira ncslc gênero,

Agaira
AHõpa
A Real
Garantia
OLOPESÍS

ra-!
nova,

(ASA
de uma
prefcriiuii

os c S. )_ro
! vier tm na." sua- uiimcdú
I mula menos do (> ...rar"*»* e

:ei*-i. J,aj_;a*se bom ít.jtisri
t.iiver nafi fomüces queiui
I ta. eom preço e n.ai- i.ií.-i
í ct-criptorin desta ío'.!u co

XX-,

790

co -Xa-
*, com
un ter-

Aluga-se um espaçoso, com
dois cónin.-ti-timctitos, uo largo
Carioca. 22. 1- andar,
rua Gonçalves Dias.

PENSÃO
esquina du nho; rua

•1*. 57l5- Botafogo

Manda-se a domicilio (lc casa
particular, preparada com touel-

Clemente 11. So, sõli.,
J 5=20

iSBiilJ»aililiai«ilBMFÍ«IIIB-

l úA CÜIL1 DA I
i| SYPHILIS |
' H .F,nniuti-.se a todos

J BS03 de ptihcr sc tem syi.hili.
¦idquiridn ou hereditária, iu- _
tema 011 externa c como IO I
podem curai;-, facilmehtc ,sá

g cm todas as , manifestaçõc3'S;J
a - periodos.' Escrever; Cat.. ^nviaiido tfi !i

, í" .¦¦-'¦,«:¦-:.:' \\~& e-iêít'

.. , V«^Sr<*"' " ' -I
E9 *¦ * -'¦•'•' ''" *;'';'"" ¦ -;____L____ •--*

TUBERCULOSE
tias •j.laiululiis, (scropho-

Ia) sypliilis
Tratamento som operaçà'"1 resul-

lado completo sem deturpação
.pelo methodo

Dr. D. O. Batfendieri
Kspecitüistii

Doenças do Esioniaa-o
¦i *•, 

,.

CO.NSVI.TOülO:
.â-SKOUXlblÔA IO

Oe 10 as lí c'í ús ¦',

Correio
lo para

1 osp,
resposta

é quem dá a fortuna mais rapí-
da nas loterias e offerece mai- j y
ores vantagens ao publico. | f

Casa matriz, Ouvidor
Quitanda 79. esquina da Ouvi- j
dor; 1" de Março 53. largo_do.| "LA HACIENDA"

licvistii mensal, illltslriiil;

SITIO
Ccmpra-sc 11111 peq.ien.i sil

151; I _ffllHIS81liBWIiaBBWiiaili«I»i' v™**0?
" - ' fio iki.i jíaia(ipiíi - *.

Ia
qnn scu ar

que o sr. Medeiros
Uiqticrquc /'o.r.tiie t":i.t 0''«
pacidaiic de lógica, por te
conclusões a nosso rcspciit

Quer O Pai-'. 11prcci.11

ro Xa;

Estacio dc Sá &). General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-1
cio; rua do Ouvidor 181 c rua '
if, de Novembro 50, S. Paulo. 1

riopti^muia
170

Itio -.Sll-lI-DlG. I! 5S.1Ò

cm
Jaciit-cpaguá ou cm Miclhcroy, cm

mensaes dc 100$, dan-
nesta rc-

I d.icção com as iitieiaes 1-1. M.
A. C. .1 S2".!>

SALA
.Pala e quarto dc frenle |iem

mohilindo :c com boa pensão, alu-
g:i-se 11 casal sem lilltos uti .1 ca-
valhciro d-.- tratamento. 011 casa
de todo socego, rua S. Clemente
11, Sn. s.oh.,. ilaitifogci. J 3':;J1

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

¦Approvidas tc çiremiadas --?:n
medalha de ouro. Curam: prisão
clc ventre, dóres dc cabeça; vomi-
tns, doenças do figado, rins c
rlieitmatisuio. Não produzem co-
licas. Preço. i$5U0.

Depósitos: Drogaria. IPnclicco,
rua dos Andradas, 45; ú rua Sete
de Setembro us. Si -c po. l-abn-
ca: Plir.rmacia Santos Silva, rua
Dr. At .slides I.obo.
lephone n. i..(oo,

n. 230,
Villa.

COROAS K PARMas 1)E
1.L0RES NATUllAlíS

Prepara-se qualquer cncqmmcndl

Casa Arte Floral
Uua da Avsembb-a i t.i. Teleph. CV:i-

nal i8_t7

José Rodrigues
Ferreira
ITKI.IIA)

Goorgina liodrigties Fer-
reira, Jcronymo Rodrigues
(Ferreira (ausente) convi-
dam seus .ptirciites e ami-
jtos para assistir á missa -dc

dia de scu incsqiiocivcl pae,
J0S1-V iRODM-OUiGS I-liRRElKA,

hoic quinta-feira, 30 do corrente,
na cgrciji de S. Franóisco dc Paula,

,-is ío horas, c por este acto de ça-
ridade se confessam gratos. "-19

I

t

D. Maria Ferreira
Pereira

SETIMO DIA
•Manoel Pereira, Malhiid*

de Souza Pereira l'criia'ri..
des. Arthur Pereira dc Sou-
za, Joaquim Fernandes Fc.
reira de Souza. Gaspar l'c-

reira tle Souza, Julia Pereira.Tel-
xeira, Castorina Pereira de Sou;:'*
Fernandes. Américo Perrira (lt*
Soi.izii, Davitl Ferniuidcs 1'ercirs
de Sbifi-.a, Viceiilc I-'.-niatules, ,
Joaiina -Martins Pereira .dc. J2?x-
za, A-.itotiio Maria T,-:seü.-.;''J''.ari.
ny dc Souza Peneira Fernautlcs,
Allicrtiuo dè Souza Pereira Fer-
iriandes, .Vair Martins Pereira d«
Souza c Manoel Pereira .Netto,

agradecem, penhorados, a todas ai
pessoas epie coíiipaililharaiii uo ru-
de golpe ei|tte se dignaram acom-
panliar os restos mortaes dc sua
sempre lembrada cs;.osa, mãe, so-
gra c avó, MAU IA FdíRKETRA
l'EI'1-JIKA, * de novo convidam
os demais parentes c amigos a
assistirem á missa que-, por inten-
ção de- sua ãluiit, mandam t-e-lcliral
amanhã, sexta-feira, 1 de ilezctn-
bro, tis ot!-' lioras, no altar-mór
da egreja do Santíssimo Sacra-
ineiilo (avenida Passos) c desde ji
sc confessam eternamente gratos.

(.1 _78à]aÊBxasvaammmmwammimmm
Amalia Soares da Cru2

Carlos Cruz. Dorilh Crliz,
Conceição Cruz e Miiub
Cruz, filhos e mua <1<
IAMAI.1A SOARES D.i
Clíl'Z, pctilioiiidos, agrade

cem a todas ns pessoas que se
dignaranl ac_omp;ii.ii;il-o.s no tlo'o-
roso transo portpic passaram, e tie
novo os convidam para assistir á
missa dc setimo dia, que celebra-
su hoje. quinia-foira, 30 do eejr-
rente, ás 9 ijst horas, na cereja
da Conceição. R ,-,8.i.|

D. Maria Cardoso Gui-
marâes

Seus filbos, particrpnm d
scu fallecimento e convidam
iodos os jinreufês '* nírtigòi
pnra acompauliarcm os .seus
restos mortaes para o cc-

uiitcrici dc S. Francisco Xavier,
saindo o fcròlro hoje, quinta-fri-
r.i, 30 do corrente, tis 11 horas,
da rua Affonso Cavalcanti i.'|j,
Estacio dc Sá.

' ¦"•' ¦ 1 mamam mama*
Maria Amélia Esteves

Belmiro Julio \'ianuo e
família, Adoiplio José Pc-
reira e filho, Maria Tcixci-
ra Vianna e filhos. Anna

i

f

30

f

Vigor Capilar De Morgado
Uxceilentc preparado para tirar

a caspa, única preparara 1 perfuma-
da que, não sendo tintura, faz vol-
tar á sua primitiva cór os cabellos
1.ranços, seja i>or effeito dc vc-
l-hicc ou por outra qualquer causa.
Garante-se o í-esitlln b. Pri-çn
^?oüo. Deposito :i rua da Assem-}
bliía 11. 5. •"" 

"

Ministro Enéas Galvão
(.) .nrctiiilcnte e- ministros

do Siiiircmo Tribunal Fe-
deral faz-çm celclnar hoje,
quinta-feira, 30 do corrente,
ás 10 j|s lioras, noallar dc

N. P. das Dores, da egreja de São
Francisco de Paula, uma missa dc 7"
dia do infiiusr passamento do nu-
nistro EXE'AS CVAEVAO. .1 5«.o=

100 cartões de visita/
impressos em i minuto

KUA BUENOS AIRES. 4.A. Tel.1  Geral.

Ottilia Ramirez de
Aguiar

Joaquim

f
I.eonor tle R oui-.a Gomes

convidain seus ar.ügos c parentesa assistir á missa dc selimn dia
t|iii- por alma de sua lia, cunhada
o irmã MARIA AM EUA ESTE-
VES. mandam rezar hoje. quin-
la-íeira, ás n i]j lioras. nn egn'j.1
de S. Francisco dc Paula, con-
fcssnndo-se clernaincnte gratos;

(J síísa)

\Odila Pecegueiro dc
Amaral

Dr. Pecegueiro do Am»
il e sua familia mandam

celebrar amanhã, sexta-feira,
1" de dezembro; ;is 10 ho-
ras, na egi-eja dc S. Erait-

cisco dc Paula, a missa dc 5" au-
niversario por alma dc -sua mliltr.

sempre lembrada ODIL^.
 (57.3" J*

i
-bonula

"eESixrzsoiJxr
1 o ciiibellezameiilo (lo
c das mãos, refresca a
irritada pela íieváHia.

Vidro 4<ooe. Pelo Correio,
q$ooo. Peritttnaria OR-'l.A.XDO 

RANGEI..

Pa:
rosto
pclli

Anlonio (1.
Aguiar c -seus filhos agra
decom do fundo da alma :
Iodos os pai-cutes e anu

gos que se dignarani

|.;panlinr os restos iriorlacs d

j escnipre lembrada esposa
I mã c tia, até

i
com-

sua
mãe, ir-

á ultima inovada, c
dc novo as
missa dc 7"
no (iltar-múr
Anna, hoje,
corrcnle. ns
este aclo ile
se ciwucSSíuíi
mente grtlitos

convidam para a
dia, que terá logar
da egreja de Sant
i_uinla-feir.i, 30 do"- 

horas, e por
religião e caridade
desde já stttnnia-

__R ______!

AiírieiiHun; Aviei
Gado e litiiuslrias Kn

AGENTES G

i.-.r.->

ele loi-.ii
do

expanda
próprios 'coiicciios
,. Aíhiiqticrquc?

S. ¦-.. sal.e que tin
razão dc sc- ler -descó

espionai., ni allcmá
•Sitprasuiiuiio da a.;tu>
<•o-.ii que mulheres ali
sassem prn formula.
v-.cs. p.-tra o fim unii
e-o-.tsi.ii:.-.-.'..-.-. francc-.-.i
ín.éihbi* ppilerctu e;n

lógica p;

Me

Fran

ndo

IJlCVOdÂO I»M S/.NTA l.V/.l.
T-O.VIBOI.A

Fiaa tratiRlVridii para
dr dezembro de 1916.

]\'o. ,*>¦ tle p >vembro111 sr irciurio, II. Vianna.

I OAIXA OFltAI, DAS VA-
Ml! IAS

1'1:N'1.i.\!),\ EM fSSi
i .! ».'.-:.'..¦ itiií:'_7ii sociedade brasüci

de seiniros sobre 11 c-ida
AVENIDA RIO 11KAXCÜ, S7

I Sinistros -ligos ,|.000 :t)00?orni
Paitaiiiènro t!-:- jioooÇono

.-'-.alitlu b- de prbctiradr
¦reza Hastas Soares
i iria ela .ireíenlc ;.;">!:'.ui.l.i 

pelo pe-.t í.

X.-i

,,,, ~i Wmm:"" i.¦ ;,';" S6S |
' '"U" p,io_-.'.l-U---.iUi Tt .';81:;!|j

:: flltlii \
ipit-- 538 r" ""'' 

liio 20-11-91(1 M ".817 
j

97S
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RÁES

Ulysses de Oliveira
Caixa Postal 4CS -liio de j.i.eiro.

Rua dos Ourives n. 89
i!^^i,y^\ftmsvtr2n^!S!f}Wf^iiSB

t!—W9GeW——-9——®—e$S-''-'-:i>———99999G—91

| Exíinctor de Saúvas»Z. WEBNEGK |i-i-cço do apptpcllio 250IOOÒ «
% Etnliiircatlo ncsla capital ex frete mais ü°000 g* Consuiiib, pnr tormigueiro (om mocTia), um kilo rle •
o enxofre ein pedra. Custo de cxtinot.âo, por formi- J
| üueiro (aelualmcnle), DOO rtíis. |
8 ÜÒA DOS ABOOS,.-»0.-'3*-'-:llio tíc: Janeiro o

\l®Q®dti&@m9Se9(BQ9®9®M6—Q®®&—99—&S——99—9

Moléstias das gallinhas
A gosma, o gógo, a corysa e o

rheumatisnío elas gallinli.-is_ c dc
outras espécies dc aves, i'áo com-
balidos com segurança pelo Cory-
sol.

Coin o uso deste preparado as
gallinhas engordam c a postura
íittgmcnta. Preço, cS,.oo, pelo Cor-
reio 3?5oo. Não se acceita sellos
nem estanipilhas.

Em todas as drogarias c phar-
macias, ií rua Urtigt-.ayana GC, Pe-
restrello St Filho t Avenida Pas-
sos 106. Em N-iclhcroy, drogaria
llaret-llos. M 5706

TIJUCA

cura infall1
ti-ii! ardor, usando
.liei". Garante-se
completa coni um
Vidro, ,.$no.o, pelo
:.5soo. Dcpnsito
1'harmltcia Tavares
Tiradentc
Janeiro.

tu

u 3277
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referida ap
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iadt: C:,-x-t

plicíindo r>,
Janeiro.
Aiigusln Ci

tn d.- AliRI

pcio
"il..?

-.-lide.

„«OQÜA]
\ I\esultaflo dp, liontcm:

m
PASSA SEHHORÁS

E SESH8RITAS
maior sortimento

sr. na casa

UTERINAVo^:»
iitndio tpte cura FLiOPES
IIIVANCAS e o Coniniento I
das Senho^hs.

Vende-se nas principaes |
piiarmacias o nu Drogaria
iVraujp Ftcltas Â- C.

üriigiiãy;
1-iirii lioniêi;

. KsUi ca-sa <-• n r-
niíiis barato vemie

1: -iS -- Calça-
nbòms c crc3ii*
111c melhor serve

p.

Antigo. •
Moderno
Uio. . • .
Sitllcado.

Veado
Gato
Perii
Tipre

Ilio,

Variantes
?_.DD~80-G2—Í18

so—11— '.'iG it:.

AO MIIGIIZIN1ES iBES
liiii Goiicnlvus Dias, üO A

TELEPHONE Í.SÍK

anco Sporíiío

CHÂRUTAR1A
Traspassa-tó iinía iuan dos me-

.ibícs pontos do centro da cidade.
I fazctítlb bom negocio, o motivo se

:plicará ao prcieiidento. Trata-se
1 rua do Hospicio 11. 13S. com o
-. Alfredo l-crreira. ) 5--7

*.:¦,:¦ cie cãtubclccjmciUo

SYPHILIS
Syphil:** Ür *J«a!q«cr í-t.V

!t:siias de pelle, maticiias, ccücciaií
nlleraçõcs tio sangue, dartliros, fc
ridas rebeldes, rheuntnlisnío chro
nico ou agudo, corri-mentos. curam
sc com a SPIROCHETINA, o ver
dadeiro dcpttrativo do sangue
ratlo descoberto pelo sábio
\\'ii'i:.in Grccn. Drogaria Gra
S Filhos. Uua da Uriigtiiiyatia
Rio de Janeiro. Vidro 5?oon.

mo-

dr

REFUGIO PARA O VERÃO
AH.£a*sc_ com mobília o aprazível

sitio da Gávea ]'equeiia, cnm boas
aécoinmodaçDcs c conforto para fa-
milia dc tratamento, grande terreno
c esplendido tanque pare. nataçüo,
com coelieir.-t. :i ao minutos do pon-
to terminal dos bondes 'lo Alt,, da
Uoa Vista (Tijur.-il. Muita açtia, vc.
rrclação e clima nniciio; trata-se na
ma da Alfândega 11. Sú, sobrado.

(.1 57SSÍ

RHÉA SYLVIA SAMPAIO
Jlüe, irmãos c mais pa-

•JU rentes convidam totliis
T^ as pessoas dc unii/.tHle 11
** assistir íi íuissn dc 30"

dia, que será re/.tidu !Mir
alma «In s(-iiipr# Iciiibiuda
lMIiíA SYI.YIA «ZiMIfAlO, lia
inntri/. de iliiiúmii, lioje, qnlu-
tn-feini, «O ilo corrente, ús
'""'"*• iimi-1 ¦ «/¦MM-

João da Silva Santos

t 

Maria Caiicschi dc San-
¦tos c fillios, Gabriel da Sil-
va Santos c irmãs, -Octavio
P.ci-cira ela Silva c familia.
Filonienn Ramos de San-

tos e filhos convidam seus parou-
tes c amigos para acoiupanharcm
os rcslos mortaes de seu satt-los.-
esposo, pae, irmão, cttnhailo c lio,
lü.ÃO DA Sll.VA SANTOS, fal-
iecido hontem, saindo o íere-.ro da
rua Viscohde de Cabo Frio u. .23
(Tijuea), para o cemiterio de Sf-c
João Iiaptista, hoje, quiuta-fcir,-,
30 do corrente, ás 3 lioras da tar

i

J

Duarte Maria de
Andrade

Anna Margarida Vieira d*
Andrade convida as pessoas
dc sua amizade para assis-
tirem ti missa de 3° iiiini-
versario que, pelo eterno re-

pouso de scu nunca esquecido ei-
poso, tuatida celebrar amanhã, sex-
la-íeira, 1" dc dezembro, ás.Çil*-
lim-iis. no altar-mór da cereja dc
Nossa Senhora Ido. Carmo; . pot
esse aclo de religião e caridade
si: confessa desde jii ct.ernnnieiile
p;rala. (J___57____>

Commendador Carlos
Rodrigues Gamboa

1» ANiVlVU.vRSARlÒ
D. Eugenia Ciiiiuarãcí

Gamboa (tiu-icntcl e Anui-
nio Bruno de Oliveira, gra-
tos á memória dc seu tio «
•Idistinclo .a-.uigo ci.uiineudti-

CARLOS RODRIGUES GAM-
HOA, mandam celebrar missas,

amanhã, sexta-feira, 1° de dcze.n-
bro, 1" annivcrsario dc seu tallc-
cimento, ás S1 i-2 c 9 horas, 11.1
altar-mór da egreja de -Nossa Se.
nhora do Rosário, e convidam a
todos os seus .parentes c ailiigo»
prira assistirem a esses actos reli-
giosòs. e desde já sc confessam
""""^ ¦¦iiiwmíiTii-nr

ARRUMADBRAS

f
dor

rrdein pre-
arniuitidci.
falem 011

Para um 'hotel dc Ia
cisa-se de 2 perfeitas
ras. preferindo-se que
-compreliciitb.im o francez ou o in-
glez. Paga-se bem. Trata-se na
rua do Roso 11. •!. sobrado. ^__

Snitaís videntes
Quem desejar a cura dt: qual-

quer molcst.itt, bastará enviar no-
me, edade, symptomas da docaçn,
aos Humanitários Videntes, caixa
postal 1835, Rio dc Janeiro, qii'
gratuitamente enviarão o aliivi'.
para os vossos -soffriiucnlos. En-
deréço e 21.0 réis cm sellos par;
a resposta, (U41SÍÍ

0 nRÁ.LKJ0 I>I' ,)Ay.j(ll- — ,TCM'.S MAKV

c Gerar:
invcsliga-

i-otadc

taViiladc
ib inen liua-.i.i

va da
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I" .upcl

Outra

:-l:i
bnrvctt

dos

- Opi
contr

adm
fere .tle

estrangeiro
ler;'.!, porque

íeiiüc. littmiiha a
tiiicionalidads. M..s tini qt
vivente csírangeiro, mesmo
capacidade moral, material
tellcctual. que se natura
t*^se pòdc iimucdíathinenii
deputado e

etdu-1

ISSO

nos ia!

ctlo Mnaliiiil

.-.nes
.'. Cl:

Pist
i '.it*;*.

.i.-i-.
. poli

i;-.tiina.i.-:-s.
ira de Orjihâ'
ido Federal. 1
! das Fnmilii
Cülllos de

liijiiicrrn.no
de it. 123,

ul dou jik-na e neral quitaçtn
sina sociedade Caixa Geral

lanevio lll
;r,i6.

i ro.
sco Luba «ti l "'•'¦'•'

cna 1
AD

AO
1 DE MAR

ire tnre: an :

dc
Au:

Pllll.iCO
Ml XAS (

T1.V1I0)
nor José de Seixas Ferrão
- iu-riideccrn pcnhornilos
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apegou-
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dr.
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l.-ro

I;-.'- lh
cntcrniuian
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:.ho
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Itaibosa 1'eres, e vem
Aprimir os seus agra-

de -.•.ovem-

A'

d Pais?
e Albuquerq

ao nosso conceito sob
:i colonização do Brasil. wx[
com o fito pouco generoso dc :
mar ao éffeilo.

Quando. 110 primeiro nlri
referimos á colonização do Dra-dl
c da Argentina para provar que
por agora uão possuímos a verei.-.-
deira nacionalidade, escrevemos
uma digressão histórica, —- um
pouco dura, c certo ¦¦ — mas que
"'''-'-'¦lem pódc contest.tr. 1Yia du-:, ,.
reza^lella é que, para mais uma ] J:í;!;:,,™;^,-i^da,'Herininia Dupral
í**» ooutirmar o apheirism» popu-1 ^ fjar/*,

l:
'"RTO m? JA-K131R0"

ie.iro. -,. d.- itnvcmbro

N.-..1 
~— 

Srs. directores :
Patenteio por esta fôrma os meus

agradecimentos pela presteza e bsu-
ia usadas na licuiidação do s::ç::r(.
legado por meu fallecido espoto.

Sem mais. sn-.i con: estima • '-

as ai*o
om

M 5S11P.iO, 2í'-ll-'.,i«.'A 
IDEAL
802

Uio—SO— 11—916 M üP"

America o a
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r.io-Sii-u-igiG

Ao-uia de Ouro
4S1

13-lS-lO-l
2'..-ll-PI6

C-mprac liilhr'.:
tereis o futuro £
certa, pagaiuciito
dtt AlíaiKlepa. .;.',
:la Qiiiiiinda. F.
1 elepli. ,|I2. N.

; nesía casa, e
,-irniitido. i'ortc
immediato. Uua

esquina tia rua
DUTRA & C.

COPIAS A HACHíNAf
"ítoinitiytoii*'

Em diversos idiomas, perhábeis u,\r.T.YLOGMiVW-lA!s
—Hosttrifi 136 •¦'• andar. SA-
I.A DA I-T.i-INTE M 5í?2.í_.

OURO
(lo

GRANDE HOTEL \
— LARGO DA l.APA —. |

Casa paru familias.e cavalheifos,
ic tratamento. Oplimos ni-ose-n-[
tos ricamente mobilados dc novo. ;
Acccssores. ventiladores e cozinha'
de -," ordem.

Erid. Tclcgr. "Grattdliotel".

SALA DE FRENTE
Aliira-9. ;tia espaçosa

pria nara escriptorio. na
Rio. Branco; 30. 1" autlar.

da pro-1
Avenida;

J 5183

MM
P:

au
isa-ac de uma -orpliã, de n

-, oara serviços leves, dc
sen: filhos. D.i-sc ca"

Rio-

Ilio

.a
921

29-11-916.

Caridade
7S6

Aftfirif.;!!-,
TllllüKXO

,nn.\ Ha GOXOKIÍIIkA OUIÍO.M-i emnida.' romi,
J oOOa 

| fiA 0,| K13CEXTK, cm poucosIrna rua. Dar
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-se o tratamento. Tra-
ttiinciito da syphilis. App. 606 e
0-1. Vr.ccinas dc Wriglit. Assem-
liléa «4. das S ás 11 e ic ás ift. I praça Saéns Pena, vend
«Kl.VICO NOCTDItNO, S íis Üssimo terreno com 19
10. -- Dr. JVdro Stagali-áes. I frente por Co

R 5-193

c 10$ de ordenado, .IJ1
de Mcs.ittita n. 49-1. '

R i73"
V VIIAÇA

Prata; brilhantes, catltc
Monte de Soccorro, compram-.-, c I

j pàgam-se bem. na praça Tiradeu-' tes. d.i. Com Garcia.

AAIIOPE ADSTIUXOlvNTI-: dc
yiINA, CASCAiniirlA e

S1MATÍUHA

roí-nnilii tle II. de Uritii, du
riiai-iitacin Haspull, npprovti-
du pcln Iiispuetoriti de Hy-
f-.ie.11e.
Ueoeitado í-clos mais nhabsaJos

médicos contra as affécçõcs tio lu-
h» íras-.r.i-iiiieslina', principalmente
contra as diarrheas rebeldes acompa.
nlindas dc eólicas, dyscntcrias c me-
senterites, diarrheas da dentição e
elas convalescenças das lebres 'sra-
ves c das moléstias pulmonares, cum
scKÜinÜo tcm.irc maravilhosas curas

lo tt

De repente, Roberto pareceu tomar uma 'resolução inopiiiada.
.\i,ria a poria.

Entre, Modesta, disse elle. Entre...
flvíla deu alguns passos -íVo gabinete e parou, vendp-lhc o rosto pipftin

diiiiieiiitc transtornado. Roberto eslava vioíciitaiuente, conimovitlo
du, tremulo, de.tiiotisiravu a mesnui perturbação, ibeiittniío o allitir

dor da donzclla, ambos .desviaram os ollios.
-M..desta, admirada, inquietóu-se e iir.crroç.otiw.

(hie houve entre os dois?
Modesta, disse Roberto'.Valogiics, ouça c seja juiz.
Roberto'. Que vaes dizer? disse-o .medico 110 cumulo tia angustia.

. — l-'alc, Roberto, disse cila.
(J nosso casamento ü impo.wiv-cl!

inde Doitis!... Ali! previa «ma desi.raça! 1 obt-rtít

SAI-.X7. PESA' 
á rua Julio Roque quasi esquina. d,i

usar : veja-se no vidro,
PREÇO, .iSuun. Deposita — Dro-

paria Pacheco, nia dos Andradas 45.
Fabrica, ]>harniaci.i Santos Stlva( .'i
ria Dr. Aristides I.nho aag. Tcl.
1.400, villa, Kio dc Janeiro.

Ouvidor 11

este bel-j
metros de j

fundost tratar á '¦

7S. loja, com J.
R 5S27

SACCOS BE PAPEL
M 5S13 i qu mer an tida de —

M IÍS40 
'

•

F.lbrio
Consultei
òiitrarfiò vantapens.— ii. soiza & c. —
51, ltua dn Miserifiortlln, 51.'Jclcpliiiiie Ccntrnl n. S409

CR 3436)

Fluminense
0017

FEUT4S
Con-.pra-se maracujá, figo. caju;

I pecego, marmelio, manga, goiaba,
_..„ ele. Rua IJ. Manoel, 33—Compa-M r.iv,i | nhj6 úe Consetvas.

COSTUREIRAS
. .. Para camisa; de homens, preri-

I Coelho. !__________. I sa-se na Fabrica Amazona, rua da
Carioca 77. 5'80 M"chácaram 'mm

Vcndc-se ou pernutia-sc. por prc-
dios. uma grande c magnifica cha-

, cara, situada dentro do perimeírt—7—:-"¦-¦ '¦ urbano, contendo tres grande
V. Ex*. XÃO Qriütt MOBIf.AK | nredio,. de moradia, vários deposi

St:A CASA SEM GAS- tos, gratide quan.idade dc arvores
T'VH D1X1TKM.O ! frutíferas, excellente aeua própria

E' o q"ue póde conseguir fácil- terreno para lavoura, mattas,., etc.
mente, jior aluguel mensal c modi-j Infoniiac/Scs. canas a S. Vidal,
co. todos os moveis: rua do Ria- nraça Quinze de Novembro 44.
chuelo n. 7, Casa Progresso.. M-xibiirgo. .-• R x.;ix

'•¦ 
AOS SRS- eomi-JCTOHES 1)0

e. no mo
Xa papelaria "AVENIDA", A

cn-1 rua des Ourives Cp. acha-se á
I venda o novo modelo tios marras' 

para pedido de Sello Adhesivo.
1 57S.1

c

o'f,
B

e
ti

n.uu irmão assim o dis*
.tis cedo o seu erro. Em
;-, llcauiíort, que eu esti-
.íetesaírtios, visto que

Impossível!... Griti
l) sctilior j,'t me uão ama'.

Ailoro-al
Se isso é verdade, para que irae lança no desespero.
O nosso casamento, Modesta, está intimamente ligado a sorte de

Beaúvort, t|iic é aceusado de .haver assassinado meu jjac
C> sr. lleaufort está imvoceulc. Aliniia mãe

seram. A justiça lia de .reconhecer mais tarde o-.t
todo o caso, 2 seja qual for a -Sorte reservada ao
Invo porque -me salvou a vida, em (pie pódc isso
somo.-, estranhos para alie? . ., .

Em ciue póde issio interessai-^-, não é a num que compete dizer-llie,
mas ha 'de sabol-o mais ulia menos dia. -Seu irmão acabai de mc aiiirmar,
como o fez a -Modesta, que Beaufort é iniiocc-ute, .n-Jas.a sua attirinaçao uaa
é siüficièiitc para mim, que o julgo criminoso. Pedi-lhe provas. Elle rc-i
ousa dar-m'as ae bem que as tenha, diz elle. Peça-lhe, Modesta, pois sem
duvida o seu pedid» será mais cfiieaz do que íoi o meu.

Meu irmão, é verdade (pie da coiidciniiação ou (Ia abstolvição do sr.,
Bcauf-brt depcn.lem o wcu casamento c a minha felicidade?

Gerardo abaixou a cabeça cm signal aifirmaíivo, não tendo torça:, para
responder.

]•'. uão me querem dizer, nem um, nem outro, quaes são 05 laços m_"3*
(criosos qtte me ligam ao sr. Beaufort?

- Sua mãe lh'o dirá, Modesta.
IA joven rcflectiu por alguns -segundos.

Pois seja, disse cila... Então, Gerardo, visto (prc a sorte d.o ST.
Jleatrfort é a minha, é a ti que conirpetc -decidir, -meu irmão. Comtudo, estou
íttrprehendida de que, possuindo tu provas dessa itinocer.cia, não as tc-tthai
apresentado á justiça. Que razões t'o impedem?

A honra, Modesta! Não insistas, minha irmã!
Não compreh-endo como a honra possa obri^ar-te. a deixar cbnclc*

(tttinr nm íntiocente.
Modesta tom razão. Escuta-a, Gerardo, disse Roberto. Küa fala com

o coração, com a rcctvdáo 'do -seu espirito.
.— Além Uessa razão de justiça soberana, ha outras.

Por piedade, 'Modesta! disse Gerardo com dór.
Pensa, -meu irmão, que se traia da minha íclicidíicfc.

ÍM-odesta agarrava á força uma das .mãos de Gerardo; Roberto Valo»
enes tmha-ss apoderado da outra. 'Apertavam-as docc_r:ciitc c tinhani-lh*;
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uhmijiíXANDRE
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao quei

ma, nao mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-

bello e extingue a caspa com tres applicações
VENÜE-SE EM TODAS AS PERFUMAR!.AS

PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3&000 rs.
_>1.1.CISÀ-SK de «luas crcadas, TJREClSA-STi «I

VENDAS EM LEILÃO 'r e'tra 
^PENHORES

ALUGA-SE 
o andar terr» do pie-

dio da rua General Cantara 3»;
trata-se na rua dos Ourives, in.

(5562 E) ,R

i° andar do predio
rua -a Candelária n. 76. para

familia ou escriptorio; trata-se na rua
da Quitanda, 64. (5558 r.) R
ALUGA-SEda

ALUGA-SE 
o magnífica pavimento

térreo da rua Luiz de Camões 82,
con. oito arejado; commodos, quintal,
e luz electrica ____________-_!—.__

ALUGAM-SE duas salas de
-ifrente paru escriptorlos no
1° e 2" andares du rua 1 "do
Março 20, próximo ú do Ou*
vidor. (M g--g)j_

ALUGA.SE 
linda sala de frente,

em casa de família, a moços do
eonunercio; rua Barão da S. «on-
calo n. 6, perto da avenida Rio Bran-
co. (5681 E) J

Leilão de penhores
li JÓIAS

.1 DR DE/EMIMO
NA ANTIGA CASA

E. SAMUEL HOFFMANN
M. GOMES & C.a

13—TRAVESSA 1)0 ROSÁRIO—13
JÓIAS

Das camelas vencidas, podendo o*
ais. Mutuários reformar ou resgalor
tuas cautelas até á hora de principiar
o leilão,

IêilToide penhores
Km 5 do dezembro de 1016

GUIMARÃES
& SANSKVEB1X0

t-AVHSSA DO THEATRO N. 5-'-
LUIZ Dl. CAMÕES N. i-A

das camelas vencidas, podendo ser re-
iormadas ou resgatadas até á hora do
leilão.

1_M<-_ISÁ*Sr* 
de duas crcadas,

um-i piirn cozinhar c outra para
lavar e engàminàr, fazendo ambas
mais alguns serviços, á rua Aguiar
... 31. _____ |__ i

freada Um*

lim menino bran- :' á LUCA-SE 11111 eoiúmodó por 25$.
:asal es- i .__._ moços; na rua dt- s. -Pedro. 26L

(5<>44 L) Jtrangeiro; rua Conde de Ho.niim 11. | sü),.
i_-.<_. (5.173 (-') J 

IJRECISA-SE 
de uma pèrpiénó para

,,1.r.,.-,.-.¦-. -* • (ip.cn.dir «le officina de ferreiro, á
J pa, l.r-.ica, desembaraçada, nara | .r.ua José •¦¦.Clemente, 75. (5,0. J)
serviço
Condiu

«lc ..... casal c-lrangciru
de llom.im ... '-'79- _ .

(53.-I C) .1

KECISA-SE de unia creada bran'-
asai, ú rua «Ia Alfn.il*

(5498 C) Sdega .1.
paru 1
55. 2'

PARA 
tun

do Uivradio

a ml.

casal.

PRECISA-SE 
dum homem bem «l.s.

posto para um serviço arriscado;
pagá-se gcuerosa.no.lc. Cartas a esia
redacção; sob as iniciacs, A. L.

,4 LUGAM-SE salas amplas e areja-
-"\diis, a preços módicos, para moços
do cÒnimerclo; na iuu Lui-, Gania 45-

(56G3 E) Jl

A iLUGAM-SE bons quartos de fren-
Ate, e«>m e sem mobilia; na rua do
Riachuclo 11. 9-. (523t> E) J

precisa---
annos.

residente ;'i rna
13. 1" andar,

de uma pequena de 15
(3731 C) J

IDlt-ClSA-SK «lc nina rapariga pn-
Í ra leve serviços, cm casa «lc um
casal; rna Riachuclo 11. 14, sobrado.

(584. (-) M

EMPREGOS DIVERSOS
ARRUMADEIRA 

— Trccisa-se de
uma perfeita e que traga carta

de condueta, á rua das Laranjeiras
u. 304.

ALUCA-SE 
uma moça portugueza,

para caveira ou àrruui-deira; rua

(54011 Ç)
Almirante Tamandaré n. 54

IMPLORANDO í CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 «...noa

de edade, quasi ergo.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

c além disso doente e sem ninguém
para sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
16 annos de edade, completamente
cégn e .iralytiea;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
..linha, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
tesa e €_in amparo da família;

ENTREVA-A, rna Senhor de Mat*
Id-ii-io. 34, doente iir.|ioss.bililaila
de trabalhar, tendo duas íillus, sendo
lima tv-bercolosa; . ^

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
" 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
_ntre?aüo sem recursos;

LUIZA, viuva, com o.to filhos
tfienore.*: .

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar: „

MARIA EUGENIA, pobre velha
»tm o menor recurso para a sua sub-
linte.icia; ,

SANTOS, viuvo, com 68 anno» de
idade, gravciiicnle doente de moléstias
incuráveis; ...

THEREZA, pobre ccguinha sem
umlin d* ninguém.

ALUCA-SE 
uma

para casa de familia de tratamen
«lo «\real 8'..

boa lávadcíra,
'ii-

(5.fi.l C) M

A I.UC.A-SE uma boa cozinheira pa-
_"\rn rasa dc tratamento, para fã*
..iili.1 ou pensão; trata-se na rua São
losé ... «6 2" 'iiular. (5832 IDR

I: 
AVÁDEIRA c cngoniniaileira, pre-

_cisa-sc dc Uma perfeita e «íue ira-
ga carta de condueta. á rua dos La-
lanjeiras .1. 304. (50S. J) S

Pi\J co
FFERECE-SE uma governante dc

ondueta afiançada, cose e faz
doces; ii de meia edade; cartas pa-
ta n caixa do "Correio da Manhã",
A. A. Teleph. Villa .705.

(5826 D) M

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhea

chronica ou recente, estreitamente de
urethra, em poucos dias, por proces-
sos modernos, sem (lor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis e mo*
lestias da pelle, app!.. 606 e .M. Vae-
.oitia antigonocoecioa. Pagamento
após a cura. Consultas diárias, das
8 ás 19 e das 1 ás 10 da noite. T.
C. 59.1, Avenida Mem de Sá, 115.

AMAS SECCAS
PRECISA-SE 

de uma pequena pa-
ra carregar e tratar «le uma c.ie-

anca de mezes; dá-se prefcrenc.o dc
còr, á rua D. Laura de Araújo 82.

(5,l6._A__J

Cozinheiros e cozinheiras
priÈC-ISÀ-iS-3 do um .perito
X cozinheiro do forno e fo-
gão para casn do faniilia do
tratamento ii rua Sf. S. de
Copacabana 11o 520. l-ãga-so
bom ordenado. (5387 lt) B

REC1SA-S.E dc .1.11:1 crcaila por-
tugu-.a pura coziiibur c niíii-. ser-

viços de casa «le pequena família que
dè referencias. Rua -Senador Dantas
11. 45. Í5-". J)

PRECISA-SE 
uma boi. cozinheira,

que saiba cozinha franceza não se
apresente não sendo boa, 7--, Eslevcs
Júnior. (5088 .1) D

PRECI.-jA.SE 
dc ui

serviços leves de

PRECISA-SE 
de moças cou. pratica

de machinas de ponto «ijour
Katlo. Uua Gonçalves Dias, 57.

(5671

Casa

.1)

PKECISA-SE 
de unia pequena 'ie

i_. a -it> annos, prcícrc-sc de cor,
na do Sena*

(5149 jjpara serviços leves,
do .1. 233.

ALUGA-SE 
um lioiu quarto, a ra-

pazes do comnii-rcio. com luz ele-
ctrica c limpeza, em casa dc familia,
por 40$; rua Visconde do Rio Branco
... 54, sobrado. .. (.«470 h) »

Ate,

DOIS CÁLICES DI-STF B
P0DF.ROSO ANTI-ACWO I
UV1TAM AS MAIS GRA- m
VES DOENÇAS m

Guarane8ií<> 1
ifêiJSiitiiiiiiiifiiliãfiiíii-ii-i
IJRECISA-SE 

dc coriiinlieiras
. bo.is ajiiilanlcs de coipinlio; rna

Vicente de Souza,
110. casa i.

ll.imbina
(5797 L» J

PRECISA-SE 
dc uma mocinha de

e..r preta, dc bons costumes, pa-
ra o serviço de um casal sem filhos.
Dá-se nnríio bom tratamento* Car-
ias neslc jornal, a 1'. S., para se
tratar. (5808 C) J

PRECISA-SE 
de uma senhora

branca, séria, de boa apparençia,
para tomar conta da casa dc senhor
viuvo; rua Chichorro ... 55 — Ca.
tuinby. (5838 ü) M

JT 
"é-sáilc "uin 

casal, na rua Mariz
c liarros n. 346, casa 8. (5850 C) J

1_IKEC.1SA.SE dc um mecânico pra-
X tico c entendido de machinas. dc
gelo. Para tratar cm Porto. Novo
«lo Cunha, Ii. F. C. IL, Minas-
Com o -sr. Adüo Pereira «lc Araújo..

(56... D) M

PKECISA-SE 
de um fabricante dc

doces, para especialidade (rance-
za: praça Ua Republica ... 195. ,_x(5953 D)
¦DUBCISA.SE dc u.....
Vieira 11. 48, sobrado, 1" andar, cor
X .14 a .5 annos, na rua Menezes
redor íris, quarlo n. 22. (5849 «-)¦»

UMA 
senhora seria,

com casal, sabe

uma menina para
ços leves ue um casal. Itna

General Polydoro 161. (56.9 J) C

PRK1CISA-SE 
de homens para tira-

gem de dom.entes, para Eslraila
de Ferro; trat.i-sc i rua S. Luiz Gon-
zaga n. 656. Estância de Lenha.(55d7 «) O

PRECISA-SE 
«le uma copara,

rua Floriano Peixoto 11
pacabana.

na
10. Co*

(5573 R) C

PRECISA-SE 
de uma copeira e ar-

rumadeira para casa dc familia;
na rua do Dezemhargador Izldro nu-
mero M4. (55/8 R) C

PRECISA-SE 
de orna boa copeira

e arrumadeira, que sailba lencc-
rar casa, á rua Visconde Carávellas
u. 19. llotafogo. Preço 35$"oo.

.(5-18 J) C

PRECISA-SE 
de uma empregada

cm casa «le casal, liara cozinhar
e inai-s serviços leves, menos Uivar c
engon.mar, que durma 110 aluguel;
ordenada 40.000; rua Santa Clara
11. 61 — Copacabana. (54"9C)J

PRECISA-SE 
(Ie boas corijinhciras

saieiras e ajudantes, avenida R:o
Branco 11. 147, 2". -5060 J)

cmpre_a-sc
fcrvi.o do-

mestiço; aecita ir para a roça ou
f«jra; e-taçáo (le Cascadura, rua lia;
(liiaty. ________

.UGA-.SE unia boa sala de fren-

irente á Policia
(.129 E) b

Valladares
Cenual.

ALUGAM-SE 
quartos espaçosos,

com (res sacadas; preço barato:
rua da Quitanda 196. (547.5 __.-*

ALUGA-SE 
uni grande quarto, luz

electrica c mobilia, próprio para
moços do commercio;
120, 2°, entre Carioca

rua S. José
; Avenida.

«lã
ALUGA-SE. 

por 110$, a casa
rua Visconde de Itauna 511, t"-

do a qtinrt03.
chave uo ... 515;
Scna-do it. 1,

salas c quintal; a
traia-se na rua do

(5138 E) j5
em .casa

dois rapazes sérios,
um exccllente con.modo, amplo e are-
jado. Rua Silva Manoel n. 58. (b)

Não comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-

sivel a 1 gramma

ALUGAM-SE, 
a-rapazea, bom qt»r-

to e -boa sala de rente, com Pcmao-
á rua S. )or.é n. sa, 2° arsil- _________

ALUGA-SE 
um bom aposento par»

rapazes 011 ot-l que trabalhe «•
ra, muito logar para qualquer ou.-
tina; Assembléa. i<7, í '*'•,, M

(5820 -) M

il!íiH__!lll»!ll«B»»_lllli-ii"™

OS QUE SOFFREU DO I
ESTÔMAGO DE VEM USAR ¦

Í__ÍIIIHllll-l!l-BÍÍÍÍli;í lixa-+-
A L UG.VSE.. p;.r 135$. « _ ,I,™_.„"?(,;.to para soltci-o» ou casal sem fi-

lhos, Icndu agua «*, logar para lavar
roupa; rua .das Marrecas n- .5,-

(5-_o j_j ***

ALUGAM-SE 
desde 50S. «"•f!:,10'; e

salns Ai frentí, bem .mobilados,
boa puiiüio easa muilo arejada; ave-
ri-la Itio Branco 45. '" arular.

(«8.17 E) R

ALUGAM-SE 
grandes salas e bons

quartos de frente com saccadas a
_t\.40? c 70$, com electricidade, casa
limpa; á rua dos Arcos n. -6.

(5066 J) E

A LUGA-SE uma boa sala -para se-
ixnbor só, em casa de pequena ia-
milia; na rua do Catete n. 325, Cat-
telc. <Si45 O J

A1,U('.A-SE 
u predio da rua de

Santa Christina n. 83, propr.0
para família de tratamento, com jar-
«üm e vista para a Bahia. Irata-se
no mesmo. C55-5 G) K

ALUGA-SE 
por 9>$ a casa da rua

Oito de Dezembro n. .62; trata;
se na mesma rua 148. (55*-4_v _

LUGA-SK indcperalente, uma boa
sala de frente, bem mobilada; na

rua liarão de Guar-tiba n. 37 (Cat-
tete). (5551 G) R

Al.UGA-SE 
uma casa en. Botafogo,

com cinco quartos e tres salas.
Preço módico, coui ou sem mobília.
Trata-se na Pensão Alpha, t-altete
n. 186. (S________

ALUCA-SE 
uma sala, com un. quar-

to, luz electrica. ele; rua Uru.-
guayana i44. (4433 K) S

A I.UGA-SE para familia o 2- an-
_£"l.dar do predio da rua Conselho-
ro Saraiva -.1. >.l. (54.4 Ej R

LAPA E SANTA
ALUGA-SE 

Utn quarto iiide.lienilen-
tc. com boa pensão, cm casa de

íliuiilin; tc.n teb-iplionc e luz electri-
ca; á rua Visconde Paranaguá 15.
Lapa. (S8i<) F) M

A LUG.VM-SE esplendida sala c
JTVquario de frente, em casa de fa-
milia. por preço nioilico; na rua hil-
veirut .Martins 54. loja. Catlelc.

(-.664 (.) .1

ALUGA-SE 
uma u_i nova

c:
com

.cinco con.partin.enr»s, fogão a gaz,
inslatlações clec.ricas de luxo. por
100$; na run Dezenove dc 1'everei-
ro 56, Botafogo! Trata-se na riu Se- 1
te de Setembro u6, ás 4 horas.

(j.Su C) .1

ALUGAM-SE
NA

SECÇtÂO DE PRO-
PMEDADES

I "SulAmerica"
Ku* do Ouvidor 80
Os seguintes nredios:
As chaves nos mesmos, ou

conforme indica;.'o nos re-
spectivos cartazes. ,

Para tratar das 3 as 6 da
tarde.

LARANJEIRA-'. — Rn*
das Laranieiras n. 453.com
maeniíicas accominodaçocs
para família dc tratamento,
quintal, luz electrica. etc.;
ns chaves na mesma rua
il. 410. Aluguel. 3oo$oou.

BOTAFOGO- Pua Con-
de de Irai- 46. con. boas
acconiinodaçôcs para família
dc tratamento, luz electrica,
etc. Aluguel i86$50u.

PIIiDADT: — Rua As-
sil Carneiro, 26, um vaslo
terreno todo murada, pro-
prio .tara horta, chácara dc
.'.ores, etc.

A LUGAM-SE casinhas n a
-^Avenida du Gloria, rua do
Cntteto 123. As chaves na ca*
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., ruu Santa
Luzia u. 202. Q

A LUGA-SE o oredio n. 84 da na
ixConde de Uacpcndr. Cattete; tra.
ta-se no n. 36 da rua. ande eitSo at
chaves. (S73» G) J-I ¦ ' ' 

ALUGA-SE, 
por 40$. em eas» «fe

familia, um quarta de frente, mo-
bilado, com «az e roupa d_ cajnaj rua
D. Carlos l n. 94. Catlcte.

(42S0 G) J

ALUGA-SEder.ia, para familia,
de Itamby --i
Botafogo 166.

excedem, casa mo-
Ia rua liarão

trata-.c á ..rata de
(40..8 G) R

A LUGA-SE a casa da rua Maria
_ÃEugenia ... 39 (lano dos LeSes)
rara peque..:, familia de tratamento.
'Chaves na padaria da esquina e tra-
ta-se na rua do Rosário 11. .34. das
..o ás .6 hors. cam Heitor Luz.
Tel. 1399 Morte. (_4.u G) S

falas areja.
ALUGAM-SE 

boas
dos quartos a casaes decentes ou

a rapazes em casa de família, tem luz
electrica, e bom banheiro, na rua da
tapa n. 91, com saida pela praia du
Lapa para os banhos de mar,

(5622 M) F

COMO MOÜB& BRASIL
ALUGA-SE, 

com. pensão,
de família,

ALUGA-SE 
uma sala própria para

escriptorio; na praça, Tiradentes
11. 75, ." andar. (5492 V.) S

A LUGA-SE o i° pavimento, asso-
_i.brada.lo, da rua do Rezende n.
77, com 2 salas. 4 quarlos. banheira,
despensa. esplendida cozinha ' e quin-
tal; aluguel 380$: está aberto de 11
ác ; horas, e trata-se no: Cinema
Iilcal. (3.38 *___,

A 'LUGAM-SE dois escriptorios, 110
__.solir.ido da rua Sachet 11. 26. As
cliaves estão no u. 34. onde sc trata.

(51182 E) J

a, ruíi ii«--
(5/85 S)J

ALUGAlM-SE 
duas boas salas dc

frente, junlas ou separadas, a cs-
criptorio 011 a casal; na rua Uru-
(...uyuna 97, sobrado. (_¦*>-<¦> •'*¦> J

AiLUGA-SE 
na rua do Senado, 2*3

boas moradas liara familia, com 5
quartas, luz olcctnca, e todas coni.no-
llidades necessárias. Aluguel mensal
170.000, as chaves csão .10 armazém
a. 341. _____.•___,

sobrado da casa da
214, com

.ccomu.odações para .ui.iili-, fogão i
lenha e a gaz quinlal, dois chuveiros,
etc; a chave está ia loja, onde se
(rata. (5769 J) E

ALUGA-SErua da Alfândega

Casas e commodos, centro
A LUGA-SE um quarto independente,

_ÍLcoin luz c roupa, 5"$; outro de
frente, decentemente mobilado, para
casal. Di.se pensão, querendo; ladei-
ra «Io Se .alo, 7- -57'¦ *.>.

ALUGAM-SE 
duas salas, juntas ou

separadas, a 50$ cada uma, en-
tradas ao lado e independente, para
casal se... creanças, luz elcctnta, que-
rendo; na rua Costa Bastos n. 10,
4>erlo da rua do Riachuelo. (5.481;).

* LUGA-SE uma sala de frente,
Xipara moços do commercio, 011 ca-
sal que trabalhe 'fora, em casa dc
.familia; na avenida Gomes 1're.r. 91,
sobrado, (5586 fc) J

CREADOS E GREADAS
1JUECISA.SE 

dc uma creada para
toilo serviço eni uma casa de

poí[uena familia; ruo Kvarísto da Vei-
ga n, 47, sobrado. (5130 C)S

PRECESI.MSE 
dc uma

ei
 _. .. dc uma empregada

cm cnsa" de pequena família, para
todo serviço, dormindo no aluguel,
rua S. Luiza 77, Maracanã.

(5227 J)

PRECTSjV-SE 
de uma creada para

um casal, que durma no aluguel.
Ordenado 35$, Para todo serviço: na
rua Duque de Caxias 11, 119, no liou-
levard 28 dc Setembro. (5234 D)J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Eva.

risto da Veiga n. -.36. As cha-
ves estão ua loja e trala-sc no. rua
Sachet 34. (5085 W 1

ALUGA-SE 
um quarto com direito

á casa c com .pensão, a uni. casal
sem filhos, em casa Uc família tle
respeito, .por 200$;
de Junho 154*

praça
(4821

Onze
E) J

ALUGA-SE 
por 170$ o sobrado da

rua Senador Pompeii n. 230; as
chaves eslão no arinazcin pegado e
liara tratar na avenida Central . ns.
93 e 97. (5577 D

(NOMKl REGISTRADO)

Cura a infflammaçâo e pur-
gaçôes dos olhos

tüiytl todas as _pn_=trj_xx_ai-
GlE-bS e

ALUGAM-SE. 
desde 30$ a 80$,

quartos e cnlao de frente, com 011
cem mobilia,* pra» Mauá 71. -="_."„

(5836 E) K

LUGAM-SE sala de frente e quar-" ' mobilados, com ouXvio, separada
rem pensão.

A LUGAM-SE boa sala de
¦---írente (em communica.ão),
com uni quarto grande com
janelln e duas portas; tem
installação electrica; são dois

teiephone, cerviçu; casa . bons aposentos, independeu-
de fr.ii.ilia; general Câmara 06, .sin.i- _eSi hygieiliCOS e arejadOS, eill
na Aveuida. L____ri-__ I casa muito limpa onde só

* LUG.VSE uma esplendida sala , de j inora um CUSal, com todo O
_-_frent'é, com pensão e com mobilia g0vcg_ e comniodidade; na
au..»loi á rua «Ia -^^*| 

M j Avenida Mem *>.«*»•»*;

A LUGA-SE uma sala de frente,
xÃ-forrndn c pintada de novn, pira
doi_ moços sérios ou casal, cum ou
sem peii-ão, tem luz electrica, c tele-
plionc; na praia do Flamengo, .u_;

 Ç) J

A1.UGAM.S1Í, 
en. ca*a «lc familia

distineta, duas salas independentes,
a cavalheiros dc tratamento, sendo o
da irente confortavelinente mobilada
e a outra sem mobilia, luz electrica _eentrada independente; na rua Corrêa
Dutra 76- Caltetc. (5331 G) J

A LUGAM-SE em pensão de
-^--faniilia franceza, lindos
quartos mobilados, com pen*
são. A easa dispõe de todo o
conforto moderno, bella vista
sobro o mar, jardim, multo
nrejada e saudável. Preços
moderados. Rua D. Luiza 65.

(J 4755)0

ALUGA-SE, 
por 350$, confortável

casa, com 7 dormotorios amplos, -
salas. ...ais dependências; Irata-se rua
Voluntários 348, Botafogo. (5>2sG)b

ALUGA.M-SE, 
para familia de tra-

tamento os predios da rua Real
Grandeza .10..,«. 37 e 4.. ca.a 6, co.n 5
quartos, 3 salas, cozinha, copa, s ba-
nheiros, .despensa, 2 sanitárias, luz
elctrica, quintal, jardim, etc; para
ver e tratar, na mesma rua, esquina
S. Clemente ... 355. (5"24 G) S

A LUGA-SE. com ou sem pensão,
X\.uni quarto, mobilado ou não, eni
easa dc pequena família, a casal «ais-
tir-ato ou «rapazes sérios; Gomes Freire
39, 1° an-ar. (5843 E) M

A LUGA-SE a asa da rua General
iltXCainara n. 372, com grande or-
mrt-cm • um sobrado. (5830 L) K

ALUGA.SE 
na praia de Santa Lu-

zia 13S, uma sala de frenle, bem
.mobilada, .para íalleirou, perto dos
banhos de mar. (5607 E) J

andar do predio
.da rua do Rosário n. 115. nata;

e na loja. (5791 J) L
ALUGA-SE 

o
d

A'LUGAM-SE 
aposentos para crise,

dc frente, mobiliário, 4o$ooo,, 45$,
uma sala amp'a 8o$; Praça 'Mona nii;
mero 67, 2" andar. (5771 J) •'<

ALUGA-SE 
um bom «i-.iarto em casa

de faniilia decente, liara dois .mo-
ços do commercio, aluguel 4o$oou. K.
Visconde Rio Branco .. .57. . „

(5775 .0 K

ALUCA-SE 
um ísplcnilHo c areja-

do sobrado, á
Freire 140, chaves,

Avenida Comes
." andar.

157/8 J) E

A LUGAIM-SE uma sala de frente,
Áespaçosa, e 1i.11 quarto, co.n ou sou
pensão, á rua Senador Dantas "•,/',••

A 
ILUGAM-SE bons conimodos para
•moços solteiros de 35$, c 40$; na

rua S. Pedro n. -.45, 1°. (579- J) «

niagnifico .. andar
do predio da rua da Carioca n. 52

trata-se na loja. (57_____- '-'*ALUGA-SEd

A T.UGA-SE un. exccllente quarlo
xVnioh.rãdo com jailclla., a moço
solteiro do commercio, preço niodi-
co; na rua do ltiachuelo 11. 95.

(5*90 E) S

V LUGAM-SE bons aposentos niobi-
_í*-Llados ou não, cm casa.de faniilia,
com ou sem pensão, comida farta e
variada a casaes, sem filhos, ou pes-
soas dc tratamento; rua Senador Uaii;
Ias .1. 84. (5-'4' J) lv

A LUGAM-SE. na rna Stnodor Dali-
.Ü-tas 53 coplendida sala de frente
c bom quarto, com luz electrica.

(«524 E) S

ALUGA-SE 
uma boa sala. a cava*

lheiros distinetos ou a casal sem
filhos, próximo á rua do Ouvidor; á
rua dos Ourives Q. 2o and (5508 E)S

ALUGA-SE 
um esplendido quarto,

con. luz electrica e bom banhei-
ro, a rapazes on senhores de trata-
niento, casa de familia; na rua Pri-
nieii'0 de Março ti. 100, 2° andar.

(364. E) J

Belleza da pelle
Obtem-se com o uso do SUD0-

NOL, unico que tira sardas, pan-
nos, manchas da pelle, espinhas,
cravos, marcas de variola por
mais profundas que sejam, bro-
toejas, c todas as manifestações
cutâneas. — Vidro, 5$ooo. Vende-
se na Drogaria Rodrigues, á rua
Gonçalves Dias n. 59, e na Pliar-
macia Medina, á rua Luiz de Ca-
mões 6, próximo ao largo de São
Francisco.

ALUGAM-SE 
bem «mobilados, sa-

Ias de frente e quartos arejado?,
com boa pensão, a casal ou a rapazes
de tratamento, preço módico, cm ca*
sa de familia de todo respeito; na
rua do Riachuclo, 158, (1577 E) J

ALUGA-SE 
em casa de familia es-

transfira, magnífica sala de fren*
te e quarto, juntos ou separados; na  „_ _
ma do Rezende 161. (5114 F) R Macedo n.

A LUGIA-SE a casa n. 40 da
^-.travessa da Lagoa, pro*
ximo & praia do Botafogo.
Aluguel, 110$. Chaves no
n. 30, onde se informa.

(5131 M) G

t LÜGA-Sli unia boa casa 110 bai.
i-l.ro de Laranjeiras. ;i travessa l''er-
nandina ... 46, por 142$.. tendo qua-
tro esplendidos dormitórios e ¦_, bom
quintal, com luz electrica. focio a
gaz e mais accominodações; as cha-
ves estão no ... 4. e (rata-se até ás
11 horas, ua rua Alice n. „.q e deS*
Ia hora em deante na rua Luiz de Ca-
mões 11. ..4. linioresa de "Mndain.us
"As Andorinhas". I5017GJ

ALUGA-SE 
em casa de .anuíra

muito próximo aos banhos de mar,
unia sala mobilada, ivira casal., com
ou sem .pensão: na rua ChrÍ_tovi_o Co-
lombo 11. 121, Cattctc. Dois de De-
zenibro. (51115 G) P

Leme Copacabana e Leblon
AILUÜASEA La

casa da rua Maia.'
acerda 11. 49. Copacabana, para

pequena família.  II) _*

A LUGA-SK por 142$ a boa casa
jtYih ladeira do Ascürra ... .30.
Águas 1'Vnca-, com jardim, asila nas-
cente e pomar ;a cliavç está com o
viiiia du casa cm obras, ao ladu.

(5021 C) J

ALUGA-SH 
em casa dc familia so-

cegada, uma grande sala de fren-
te, propria para casal: nn rua Cor-
réa Dutra 24 (Praia «Io Flamengo).

I54i>3 G) .1

ALUGAM-SE 
casas á rua ,Ruy Bar-

bosá (antiga S. Clemente) 250;
trata-se na casa, 29- (4840 G) .1

ALUCA-SE 
o confortável predio re-

centcinenle acabado, com boas ao
-commodaçõcs para familia de trato-
mento; «Santa Clara, .48: as chaves
.10 150, Copacabana. (55S. II) R

ALUGA-SE 
a cavalheiros de trata-

mento. em casa de familia*; um
bom quarto-, na rua Ferreira vianna
n. 20. (5500 G) S>

ALUGA-SE 
esplendido aposento de

frente, mobilado, independente, cm
casa confortável, de boa familia fran-
ceza; rua Corrêa Dutra 78.

(3142 G) S

BONBONS DE 
jj

CHOCOLATE II

Prallnecsfiníssimos— WÊ\
Fondants, Caramellos. I j

WÊ Doce de leite. 91

— DEPOSITO — B
I Rua 7 Setembro 141 fl

.. I.UGA-SE, por 145$. cn. Copara-
Abana, nas proximidades da rua
Constante Ramos, uma pequena cosa,
coin tres quartos, «luas salas, t_leta
«le eopc.-a, 17. E' nova e ainda nae
leve moradores: infor.uaç«')«. e trat_r,
nn Banco do Brasil, secção de cuu-
ções. (.1.8. H) R
"A 

LUG.VJI-SE os prédios nu-
-^--íiieroU ,57 o 61, da rua.
Ipanema; trata-se no 11. 56
da mesma rua. (4036 J) H

A LUGA-SE á rua D. Maria An-
_\gelica, casas a So? c 60$, um ar-
i.iuzem com moradia para familia,
por 100$; trata-se no n. 9. casa VIL
l_ _^  G) J'

ALUGA-SH 
por 132$ a casa n. 4]

«Ia rua Buarque, no Leme, duas
tres quartos; chaves ua pliar-

(5390 11) R

ALUGA-SE 
um lindo chalet, inde-

pendente, com dois quartos, co.n
luz electrica, boa pensão, e bella vis-
ta, para o inar; ua praia do Russçll 193

(5837 G) M

ALUGA-SE 
uma moça de

lei
bom

.comportamento para arrumadeira
copeira, ou ama secca. Quem precisa
dirijase ao Beco do Rio n. 43, Glo-
ria (5739 R) -

ALUGAM-SE 
bons commodos niobi*

lados a casaes dÍ9tinctos, ou senho*
res do commercio, em casa de familia
estrangeira, na rua Corria .Dutra. 74,
sob, (5723 J) G

ALUGA-SE 
a pessoas de tratamen-

ta uma magnífica sala 'de frente,
em casa de familia, .próximo aos ha*
nhos de «nar; na rua Buarque de

36. (-5.55 G) J

A LUGA-SE uma casa para
-lum casal; entrada eom
jardim Já preparado; trata*
so no predio á rua Viscon-
de de Carávellas n. 50, Bo-
tafogo. (4221 J) G

salas.
macia

A LUGA-SE casa moderna,-
-rt-com SI salas, 3 «inartos,
banheiro, 2 \V. O., quintal,
lu/. electrica, fogão a gaz, etc.,
á rua Marinho 23, Copacaba*.
na, por 1501,000. (1.5764) II

Saude, Praia Formosa .
*' e Mangue

ALUGA-SE 
a casa n. 37 da ru»

Luiz Augusto Pinto (avenida do>
Mangue), por 115$; informações no,
11. 35. (5010 1)1

ALUGA-SE 
o ortdio n. 123 da rua

Tavares Bastos com mias salas, 2
quartos, cozinha e um grande salão.
Está aberto «Ias 11 ás 4 da tarde e tra-
ta-se na egreja de S. Pedro; á «mia
Tavares Bastos, principio da rua Bento
Lisboa no Cattete. (4225-—____

ALUGAM-SE 
na rua General Se-

veriano, boas casas, a gu$, grm-
des acenmmodaçocs; informa-se' na
mesma rua 108. (4656 G) J

ALUGA-SE 
um sobrado para pe-

ojuena familid; «a rua Genera.l
Severiano n, 98; trata-se no ... 90.

(54.2 G. R

A LUCA-SE uma hoa casa com duas
^—.salas, dois quartos, cozinha c .ran-
de quintal; ua rua Maurity 16, ca*
sa IV. Aluguel 90$; trata-se no 14.

(5406 I) J

AiI.UGA.SE 
por 30$ um porão Ba-

bitavel, á rua Saldanha Marinho
n. 83, com um quarto e sala; tra*
ta-se i rua .Monte Alvernc ti. 131.

¦ (5582 1) M

ALUGA-SE 
uma boa casa. pintada

ife novo, com muita agua e bom
quintal; rua Visconde Snpueahy 3.0.

(5454 D J

Quereis ter lima, bella, C-_1_.ellt;ira, ¦

I POMADA AMERICANA 1
eliuilna a cuspa, dá brilho o evita a queda «los cabellos m

B VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMAJRIA-i H

I
1

ALUGA-SE 
em casa de familia uma

esplendida sala dc frenle con. tres
sacadas, electricidade, e teiephone, pa-
ra pessoas dc tratamento, ou escripto-
rio. Avenida Kio Branco n. .27. 2°
andar. (5754. R) L

Quando precisar de comprar
A mobilia de Sala de Jantar, ou

O dormitório ou a salla de visitas
•Queira nos dar o prazer da sua visita

.£-,. E verá que as nossas condições e facilidades de pagamento são únicas

MARTINS MALHEIRO & C. :?.??_?.?_?_???.? RUA" DA ALFÂNDEGA N. in.

ALUGi\-SE 
o sobr.-ul.i da rua

S< 
" «lo

Scniuio 11. 264, próprio para fami-
lia. Jancllas cm todos os cpmparti-
mentos c bom quintal,«as chave-; com
o sr. Guimarães, na venda dn es«|iii-
na; trala-se na rua do Ouvidor 11. 172

(562.1 M) h

ALUCA-SE 
uma grande sala de

frente sem mobilia com ou sem
pensão casa nova. com todo conforto
só se uluga a nessas de tratamento,
cnsa dc familia, na A. Gomes Freire,
no A., entrada pela P. «los Governa-
dores. (525. M) E

A'LUGAM-SEn

A LUCA-SE na rua de S. Pedro
.rt.11. 84, próximo á Avenida, linda
snla independente, prestando-se n.-.ra
escriiitorio ou dormitório. (,,709 Et .1

A I.UGA-SE uma sala propr:.-i para
jfJLescriptorio ou moços do commer-
cio á rua Candolaria n. r.l-

(38.(1 M) E

A LUGA-SE 11 2 andar .Ia rua do
_£"____..usino, iv.8, com 2 salas, 4 quar*
to_, cratidtí terraço, com tanque.

(-.K.S lt) lí

ALUGA-SE 
uni bom quarlo a pes-

snas «listinctas; na rua Visconde
do Kio Branco n. fii-A, casa 5.

(55-6 E) lt

nragnificos comniodos
mobilado., a senhores du trata-

mento, com banbos intentes e frios.
Telcplione, etc; na ruu da Lapa 60.'

 (5682 E) .1

ALUGA-SE 
o palacete da rua Au*

custo Serra ... 58, a.uig.n praia
da Lapa. propria para tensão ou
prande familia, com i.* quartos to-
dos com jancllas. banheiros de apua
quente e fria, e todas ns commodida-
des, tem duas entradas, sendo uma
pula rua detraz. Pódc ser vista_ atr
ao meio-dia. (4661 F) J

A I.UGA-SI. espaçosa e arejada sa*
!aj tem luz clcc*rica e bonita vista;
ma «lo Cassiano 47 (Gloria).

(.-,83.5 C) M

A LÜCV.VSI. uni bom quarto, com
rt.iinie.''.a para o mar; Ouvidor 4.
sobraio. (5*-5- '-¦)

.26 Í-OLHIITIM DO "C01U1K1O DA 5IAM1A"

A LUGA-SK na rua do Sena-
-<Í"V<1(> 24a, boas ínorndas pa-
ra fainili.i, coin cinco quartos,
luz electrica e as coiiimedida-
«les ciicessarlas. Aliiiçnel meu-
siil 170$; ns cliaves estão no
arina-em n. 241.(115753) 11

A -LUGA.M-SH, .... predio rióvn «Ia
__TVrna do 'I-czende to.í, unia bella
saia dc frente c uni esplendido quarto;

15078 E) .1

_-K__r_l

_ 
-j :.

w

jiassiVilo «. lira .0 á rodu do pcsco.0, i'al;iv;im-llic muito pcr;o do -rosto, Com
_s -olltós nMs olhos dclle.

Pensa que sc truta dc vingar meu pae, dizia 'Roberto. . .
Pensa nito quiz morrer, continuou Modesta, pensa que me deixei

cair no rio e que. se não fosses tu, já niib viveria... Pousa une morrerei sc
«esse casamento fòr reconhecido impossível... Morrerei, eu te juro... e eu
.ornarei ;.s precauções c desta vez não lias dc estar perto de mim para me
arrancar á vida, que me pesa.

-«Ah! que crueldade! imirimirt.11 o medico.
IVit-a quanto meu pae te estimava, Gerardo... Havia dc ter tama-

nha sali.facão com esse casamento!... T-er-lhè-ia esboçado uma existência
invejada... no .nveio 'da sua aiova familia. .-

i-.' uma lortura que :11c inilinges por prazer! Iu bem sabes que eu
dão ,11-Sso fazer nada.

Pensa. Cera ri!.., nciisa que ha cm 11111 io.ar qualqiler 11111 miserável
que niiitou, que rotJliou e '
crime... coin o seu crin.e,

Roberto! Roberto!
Cuiiiiilice. repito, complacente e discreto, il-.' a tua complacência que

dá a tranquillidadc ao miserável que conheces, dí' a tua discrecào que lhe
irssefitiraa a impuniiiade... Ali! 11.1 verdade, como elle deve rir com (rosto...
rir ile li, rir de nós todos, lí não tem precisão de 'se apressar para fugir de
l''ranca c alcançar os -aizes es-traiigeiros, porque conta coiiuigo e a tua
honra pròteRe-o... I* mie honra não t- a de um liomiem que salva a vida
_'e um assassiifo e ladrão!!...

¦I'-.dava com eolerii. ü seu desespero f.uía-llie perder toda a reserva.
IVrdòo-tc, Roberto, disse Gerardo, tudo quanto me tens

me lembrarei de coisa alpiima!
¦lí, virandjo-se para Modesta:

lí a ;i também ticrdôo milili
f u-teidio. • • Aiíligiste-mc oiieridii,

llí saiu lentiimente..
Modesta e Roberto ficaram 'sós.
_- Com que então está uulo ao.ibado? pcrpruiltoil a libnzclla.

Infelizmente,
Por mais que nos aliiícmos, o nosso casamento é impossivel?:
Hem louviu seu irmão.
Comtud-, Roberto. -> senhor ama-me?

Se a ame', Modesta! disse elle com as mãos postas... Ah! que infe*
-Cidade não estar meu pae aqui. para lhe dizer 1 ii-.il era o meu desesperV,
iodas as vezes que a sra. Langon recusava dar-me a mão de sua filha!

lh«

A LUGAM-SE cin casa de familia
X-iilc tratamento, duis magníficos
«luartos, bem mobilados e optima
peiisâo; rua do Rosário isr. 2" and.

(584.I E) M

A LUGA-SE ..." comnijM.i, a moços
Aon easal sem filhos; á rim Sele «le
Setembro 07. ... CsS-l-t E) - M

A l.UGA-SE. em cisa dc respeitável
--.familia, uni conihioVlo mobilado e
com ptnyao. a tasal decent... oor 200$.
na Avenida Central ,15-A, 2" andar.

(-.S-vO 1.) M

* LUGA-SE. um bom sotfio. na rua
_"V1_ S. Pedro 5'. êsnui.-i da rua
.Ia Quitanda. (-848 li) R

AGUA DE COLÔNIA
SU 1-11151011

Para banho o toucador:
1 litro 3?5°"
i|j litro 2$ooo

Pharmacia Medina
RUA LUIZ DU CAMÕES, 6

Largo de S, Francisco

AJ.UGAiM-SE 
casas confortáveis

.para família, a 30$, 35$, 40$ e
80$; na rua Cardoso Júnior n. .57,
laranjeiras.  (5545 G) -R

1 LUGA.SE un. quarto seu. mobilia
^Varejado, a rapaz do eonunercio, ou
casal sem filhos. Ma lad. do C.issi
,-inn n. in. (5724 J) G- 

ALUGA 
SE por ii2$ooo, mensaes a

casa ila ruu Guimarães n. 57, en-
ire Rocha c Jockcy-Club (bondes de
Cascadura). lem 4 quartos, -• salas,
co-diih-a, latrina, quinta1, jardim, luz
clcclrica, etc; as chaves estão uo mi-
mero 4,1 1; trata-se ua rua dc Sãu
Cliristovão 11. 605. _ (57.2 J) __

4 LIjCiA-SK por 100$ o predio da
Ama Real Grandeza, n. 332, Ires
quartos, duas sa.as, cozinha, etc. Cha-
ves por favor 110 11. 330; tralar Gc. i
neral Polydoro n. 272. (5483 J) G |

ALUGA-SE 
uma casa com dois

ouartos, duas salas c mais com-
íiiodidüdes; na rua ypirnnga 11 * 33.
.preço, ioo$ooo, (5399 t.') K

ALUGA-SE 
uma casa com dois

niiartos, duas sidas e mais com-
modidades; na rua V.piranga 3<S. ave.
nida e trata-se na casa 3-5, por 83$.

(5-00 G) R

ALUGAM-SE 
bons «tuarlos a iu«>

ços, com bons banheiros, elevador
e ceados, no bello palacete Hriig.iii-
ca. á rua 'Maranguape p, largo dn
Lapa. (5020 !•) J

AI.IT.A-S1-quarto rc
K eni casa de familia um

.quarto com ou sem niobtlia, coin
ou sem peqsão, tem telcplione .á-1-' C.
travessa Nascimento Silva n; 19, per-
to da rua do ¦Riachuelo. (57-5- K) P

.1 LUGAiM-SE as casas ns: II c IV
da "Villa Leal"; á rua I). Marjaiinii
n, 133, as cliaves estão na casa 1 e
tratam-se na ''-íquitativa", Avenida R.
Branco n. 125. (513a J) G

4 l/UCiA-SlC a casa da r; Cattete nu-
--"Vinero 4-, com 7 quartos, e todo o
conforto, moderno; trata-se na rua do
llospicio n. S5, i° andar, das 15 ús 17
iioras. (5223 J) G

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa co.n
tres applicações.

Vende-se em Iodas as per*
.limaria., pharmacias e droga-
rias. — Preço ,.$ooo.

ALUGA-SE. 
á rua Caoi.ão Senna

n. ô. tuna boa casa. com duas «sa-
Ias,, -dois quartos, cozinha e quintal,
tetwlo porão habitavel em toda a ex-
teu cã o c lu/. electrica; preço 90$ ;
trata-se na Chapclaria Modelo, rua
Urueuayana ... 118. (5140 I) J

ALUGA-SE 
unia casa á rua Coro.

nel Pedro Alves n. 370. Villa
Kditb, casa 4, com todos o_ requisitos»
da hygiene, própria para pequena fa-
milia dc. tratamento. Aluguel 130$;
trata-se á rua 5. Mercado Municipal
ns: io . 16. (5267 J) I

ALUGAM-SE 
por preço baralo boas

casas com dois quartos, duas sa-
Ias o bom quintal; informa-se á rua
ardoso Marinho n. 7, escriptorio, P-
Kor.tnosa. (IV

Gafumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGAM-SElots. '

ALUGAM-SE 
casinhas com duis

quartos, uma s;_ta, ;i 5"$ -9 .55*5»
com electricidade, grande quinlal,
muita agua para lavar; na rua l:.cr*
reira Vianna n. 51.. Cattete.

AI.UGA-S-. 
o cobrado da rua Nova

de S. Leopoldo 11. 67, com bons
comniodos c por preço conimiido; as
cliaves, ua loja. e para tratar, nu rua
do Carmo u. 59, cam dr. Ramos

(31-14 J) S
dois pequenos cha*a Iravessa da Paz ns. 14 c 18,com quintal e por preço liaram; 119chaves 110 n. 12. e para .ralar, narua «Io Carmo n, 5«j, escrimorio. con.

dr. Ramos. (314- J) S

AT.UGA-Sn* 
uma casa cmn quarto e

sala, ciizinlia c sala «lc jantar, agua
nascente, imr .ií$ mensaes; na tra-
vessa do Navarro n. 209; informa-se
na mesma, 81. venda, por favor.

(5.30 J) s

ALUGA-SE 
o sobrado da riui dn

Estacii. de Sá n. 47, con. boascoiiiiuodiilailes e. grande quinlal; at
chaves -.stiín na loja, e uara tratar,na rua ilo Carmo n. 50. escriptorio,eom dr. Ramos. (.|4I ". S

A LUGA-SI-, uma casa assobradadaim.com Ires quarlos, dur.s *a!.-is. va-randa ao lado e mais dependências;na; travessa Onze de .Maio n. 17; ,s-
quina d,i avenida Salvador de Sá.Aluguel de necii.-ião. 1-.,., 1) \

A LüGAM-Sl-l quarthr,' 1.111a porta I ©íS)®©©©©©®©®®©_t___n;ir'it eneraxato «j utiri boa sala ! "srv-^ ^-' **-/ N-' 
 "**-/ .

filOLESTIüS BU PELLE 1de frente, em rasa
luz electrica; na rua
n. 21, sobrado

ttinu ia, com
tose Mauricin
'(572ÍÍ li) -M

4 LUCrA-Sl*. cm cnsa do familia dc
__"Vtqdo n respeito, tuna grande sa'a.
si) a senhores do coinincrc.fl-. Aveni-
da Comes 1'rcire, 151, (5-34^)

i'iie, certo da impunidade, se. retiosija com o seu
Gerardo, de que elle te fez cúmplice.

ia irmã bem anuída, as tuas
despedíi.aste-mc o. coração

dito. -Não

iimeaças de

,4 T.UCiA-SK a cava'heíro_, uma boa
_t__.sala dc frente, pintada de novo;
na rim du Quitanda 5., -'" andar.

(57«l E) J
A LUGA-SE a cavalheiros. d..is bons

_r_Ldorhi<tórío**, pintados dc novo; na
rua da Quitanda 5*. -*-0 andar.

(__i_5 li) ,T

4 LUGA-SI*. a espaçosa*loia; propria
_T\.-iua qualquer ttecocio; Senhor dos
rassõs ; i; trata-se á rua da ....pri
iu io.i. l-MO.. E) .1

k l;-à» *^/

_°__Arifio eParaa8
51 uv,e _eMP"ffo™"'

SABÃO Sfi
ARI5TOLIÍ10C,,I

A LUGA-SE a boa casa ciini duasim.síilas. ires quartos, eleeiricidade;na rua 'Machado Coelho, ,i.|.
(513-1 .1) .1

VKIS.MKMlIDõKS. OASPAS,
COMICIÕES. PEltDA 1)0

IAS.
ÜGOSÜIÃDES.

.'0_.

1UK1XAÇÕKS,
F1ÍIR1RAS.
I ÍIUIDAS.

1)01! liS,
ECZUMAS.
nARTHP.OS.

GOLPES.
GA11-Í.E0 CO.NTISÕKS,

QUEIMADURAS,
ERVSIPELAS,
DiFÍ_AM-L.Ç0BÍ5,

» LUGA-SE o ,." andar do predio
_í_Ln, .1 da rua Municinal. servido
liiir elevador elec-rico, eom accommo-
dv. ções nara familia dc tratamento,
avenida "R-o llranco n. 20, in andar,
aveuida Kio ranço n. 20, Io ndr.

(416.1 E) S

Deve-se empresal-o .sempre «lo accordo eom as instrncçôes qneA veno* rw roDA oaRT? neonipanliani enda vidro.

A LIIGA-SE uma boa saln de frtnle,imeom tr«s janellai e um quarto,junto, |.ropr.n pira gabinete, escripto.111 modista; ua rua Estncio de Si'7. 'argo. (-,_, j) s
no

219,

4 I,UCtA-S-Í um exccllente quarto,
Ailliu:ii...-r-.rn á luz electrica. a mo-
ços, á run Kiachuelo 317. (4345 E)J

d LUGA-SE uma boa casinha, com
__s!ila, nmrln e cozinha: na rua do
Senador Euzrliio n. .Rj. avenida:
informa-se c trata-se na loj->. ao lado-
c:.-a «Io bananas. (4101 E)J

Uhra vez que é ,t'.-sim, não recusara responder ,1 perguntai que
•Kit fazer.
:: - Onál é?

Donde provém a influencia, tão tardia, do sr. Rêautort na imnh»
lida?-.. Donde provém que a nossa felicidade esteia ligada a elle,' tão iu-
(mv.imcnte?Deseja sabrl-o? . ,li-xijo-o. ¦ Basta de mysterios em volta de mim!... Irata-se d- rne_
tmor. visto qüe o senhor roe ama, « de minla vida, visto que morrerei sa

^_-°rFtois'_e-!, sega. eon «n «1-en- «-'o dir**---* B-auiort « hu pa«_

kiàmmmà&Êiim^m

Í"1ASA ou «obrado. precisa-se,
VJi-oSooi incns-ies, nrpximo ao
tro dá-f-C fi.T.-t-". oírerta*-; n Mario | rões recheado:
f"ivarndos¥Í, R..a Santo Antônio irt. | n. iu-
l-ciit lllcu M_n___çi_o. (.-¦--? I) E j 

- LVGA-SK nina eveellcntç
-.'"msnlii «le frente. «onfortn-
velinente iiiol.ilia.Li, eom 011
sem pensão, rna (lo líiacliiie-
*o_ii ¦ 217. (E)

4 I.UGA-SR um quarto, com limpe-
___*___3_a c todas as commnV-L-i les, coin
teleplion.; na avenida Gimes Ifrct*
r* 11, tio. (5464 EIS

* LUGÁM-Sfi na Pensão Rio Grau-
J"\.le do Sul, csplcmlidos . quarlos,
mobi'ados e com rt-_ncáo,: a familtus c
cavalheiros; rua Senador Pautas. 11.

(5.;'J li) I

4 IATiAM-SK bons aposciltos, em
/Vcasa de familia. com pensão, co.
-illlia de primeira ordem, comida fa.
ia com toucinho, ovos. neixe, cama-

na rua da Alfândega
(542S ü) j

* LUGA-SE unia
_í___para escriptorio;
... 54.

de frente
rua I.ara-i

(554. E)
-* LUG;\-SR p.irie de um quarto, em

__"-_.C-=a dp friT.iíin. com pensão; na
rua do Hosincio 54 (-• andar).

(5C0.1 li) T

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72

A. PINTO & C. —

4 MJGA-SK uma casa. com 2 quar-
_T_Ltos. ¦- saias, etc; 11a rua Monte
elegre -9, próximo á rua do Riachuclo.

(4430 I") S

4 I.UGA-SI3 em caF.i de família ro*
-tidêada de jardim, iitim sala mobila-
da, lim commodo, por 25$; Rezende
¦19$, esquina de Riachuelo.

(5723 .d _
,4 LUGA "Sí- uma loja co mires quar-

_r_Lto.*!. duas sala?, cozinha, e bom
quintal; na rua 'Pau'a Mattos nume-
ro 75. (5740 11) I'

A LUGA-SE' na rua Taylor n. 47,-tjLuni ruarto, com ou sem mobilia em
casa de familia. (373.1 K) G

«4 T.UCAM-SK em avenida <z cazi*
_M.nlias de 70$ e 55$: informa-se á
Praia de Botafogo n. 78. G

Cattele, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

« l ri*. \-Sl! o 1° andar da rua do
ÜLavradio ... "57. aluguel 200$;
trata "-r- na rua da Alfândega n. '05.
Teiephone i___ ________ _____ _•_ -T

A LUGA'M-SE sala e q-.nrto de fren*
-T-Lte, com mobilia e pensão, a fami*
lia de tratamento perto dos banhos
de mar; na rua Buarque 'lc Macedo
n. 6?. (51S.1 G) .1

* I UGA-SIi um-, boa casa na rua
¦TVVisconde ile San-icaliv n. ...*0.
per.n da avenida S»lv*dor de Sa;
Irata-se na rua do Rosário n. 6o.

(,,i-*o E) .1

4 LUGA-SE mobilada, para família
«t\.de tratamento, a casa da rua Nos-
5a Senhora de Copacabjna 5.1. Leme.

. Í..1C1 G) J

A 
LUGA-SK esplendida sala de
frei..- ¦ independente, mobilada, com

luz electrica. em casa de familia so-
cegada; rua Voluntários Ja Pátria 429.

(314. G) S

A 
LUGA-SI*., em casa de familia es-
tranc-ira, um quarto mobilado,

luz electrica. roximo ar..-; banhos de
n-.-ir. por 4sS. á rua Darão de Guará-
tiha 2o. Cattete. (1146 G) S

,4 LUGA-SI, um magnífico sobrado,
^\.á r-.n do Cattete .46, em frente

ALUGA-SE porGeneral Memia Barreto
1 n.S casa da rua

.63-vii;
trata-se na rua Alfândega n. 12, Pci-
xoto & C, (5133 G) J
,i I.UGA-SE em cnsa do fa*--^-niiliii saiu o quarto de

frente para jardim sem pen-são a cavalheiro, rua Andra-
de Pertence 32. (5-16 ít G

A LEGAM-SE perto dos lia-•í^-nlios de mar, quartos c
peiisão* desde 4$ por dia, e
uma sala eom pensão, paracasal ou 2 cavalheiros por200$ mensaes, luz electrica,

A LI GAM-SE «lois esplendidos q-.inr-xXios, ínuito limpos e areiados, comou sem inoveis, lendo jardim ao lado,luz clcclrica, banheiro _ mnis com-modldadçs: nn rua Itapini' 11
casu de íauilliu sem creanças.

(5178 .1) M

A'LUGA'M*SE em casa «le familia.xXsala c imarlo, com jaiu-las paraa rua, entrada independente, luz e>.
cinca, a rapazes solteiros ou a ca.sal sen. filhos; na rua dc S. Luiz 23.
Estacio. <3,.,„ -)••

A LUGAM-SE por preços barato!iXboas casas, com dois quartos, umasala e bom quintal; informa-se á ruaCardoso iMarinho 11. 7, escriptorio. P.
________• (5241) .1) I

• LUGA-SE cm casa «le casal sem•tXítlhos, dc todo soceg", uma boasala e quarto «le frente, inntos ou se-
parados com ou sen. mobilia «- servi-n*tio. no resto da casa. Rua Frei Ca-nçca ... 541, próximo ao Kstacio deSa- (57-'4 J) J

A_ LUGAM-SE casas cm. sala-TVto cozinha, tanoue c grande.10; rua dc Frei Canc:a n. íjd.
(SS59 M) T

quar-lerre-

__.n r-.n uo ealtetc uo, em Irente i „ ,„i„„i._„„ ,,„ . - ,-, ,,,;o palácio; trata-se na loia. (_53iG)R I ° teiephone. PcilSuo Familiar."¦'.,.,¦¦ 
„v* j Praça José de Alencar 14,* I.ÜI..A-S1'.. por ,= sS por mez. na | CllttCte. (J 4131) Gx^rua Buarque dc Macedo i_. um ____r__r___.

Chfiletsinho. n:ir.n tini í\t-.i1 -Pm filhn, I -**-_._ ... 'chalctsinho. nara um casal sem filho,
ou moços solteiros; as chaves na mes-ma rua 16. (5504 G) S

4 LUGA-SK para pequena família, o
ri." andar ila rua do Rosário n. ;4;
tr.il.-i-e na loja. (5?S J) E

I LUGAM-SE em c.-.s.i .le família, sa*
-Mia r niais um quart*», mobilados,
eom pensão; na rua do Carmo. 6f-.

--S. (S'29 E) J

ILEGÍVEL
_SíV_í___*¥3 •*':-¦*•-

«f"\lTARTO em cn«a discrcla. pa-a
K-Z repouso d'e algumas horas durão-
tc o <tir>. preciça-ae alucar um nas
imtnedmções da Avenida Central.
Canas nara o «criptorio desta fo-
•lia, a Virinto. (5255 K) J

xSJ*z?

4 LUGA-SE a uma
_ÍA.trab..lhe fnrn. um
com luz electrica, em
casal, numa avenida dí

Ruy .Barbosa

senhora que
bom quarto.
casa de um

muito silen*

(5.47E) ;
cio; na rua
casa 2.

A TJ"GA-SE em rasa «lc fa-
-^inilla uni ehal«-t Indepen-
dente para cavalheiros; rua
Andrade rertence 32.

.<«? 8650). G

*•*¦«_¦-

A LUGA-SK. perto do_ banhos de•íi-inar. esplendida sala de frenle e
um aposento com janellas: ru*_ SilveiraMartins 149. fs..i6 G) S

A LUGA-SE o sobrado da rua do-CXCattete n. 114. com optimas ac*
commodacôci para familia «1. trata-
niento. ledo pintado e forrado de no-
vo. illuminado a eleclricidade e a gaz,lem grande terreno nos fundos. Estáaberto das S ás n e das 2 is 3 daUrde e para tratar no mesmo nu

rua dn Assembléa
das 4 ás 3 da tard;.

47. sobrado.
(5449 G) J

ALUGA-SE uma
-i:......

bonita casa pirrua Pinheiro Guimarãesn. ín; tratl-K at rua da Passagem
»• "8- .(5394 .Cl R

EM 
magnifica casa nova. c=paçosa,a rua do Catlcte, familia de edu-c,i-.ãa aluga, dois bons dormitórios,0:1 um sala de frente, arejados, comou sem mobilia, próprios para mocosdo alto commercio. Informa-se á ruaCattete n. 109. sob. (5587 R) G

A LUGAM-SE perto dos lia-•^¦nhos de mar bella sala do
frente e quartos mobilados a
preços muito reduzidos, lu/
electrica e telcplione; pensãofamiliar. Praça José de Alen-
car 14, Cattete. (,T 4132) G

AIXGA-SE uma espaçosa sala de
-Txfrente, e bons quartos, muito fres-
cos, cru casa d. família, tendo todas
as __commodidades, telcplione,

HADDOGH LOBO E TIJUCA

w®%

AiLUGA-SL, 
a familia de tratamen-

to. a esplendida casa da rua lla.l-
dock Lobo n. 3.0, inteiramente refor*
molda, com dois pavimcnlos, sue quar.tos, etc; as cliaves ao lado no 3.5.

(5464 K) J

ALUGA.SE por 2.3$ a boa cnsan. 79 da rua General lt.ica, Fa.
nrica. com quatro bons quartos, jar-dim e porão. Trata-se no ti. 8r.

I -..-o K) J

ALUGA-SENova da
o Dredio da l.stratía

. - lijuca 157. e-jni «luassalas, ilms niiartos, eran.'e i.irãn,installação clcclrica, cozinha, tanque,banheiro, etc; as chaves na easa 1C7,com a sra. d. Albina; alumicl 100,.
(..Ml.- K) .1

* LUGA-SE o nredio da-**-dc llí.uifiin 7«-i, eom «tos e b..m porão; cliaves
lia Cor.ne
nco quar-

açougue..-.s coiiimo.il.lanes, telepnone, rua « traia». ,,-. ..,.*.,  > _»-»_..-.
P. luiza 30 (Gloria). _.o_ F. J 

L U,U-t "*•tu» ^«"^ -_"-,->¦ fl-'.»_
»-4I7. —) .
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GKATIS 0 MAGAZINE DO DINHEIRO!
veis do mundo inteiro. E' o me-
lhor talitmande attrair a Mrte I E'
uma descoberta da influencia,
occulta da própria vontade para
dar ao magnetismo da Tontade o
potencial realizador, tal «orno o
auxilio da luneta em relaçSo í via-
ta, ou como o phonographo que
fala por causa da voz que nelle foi
gravada como a da saturaçlo da
vontade no Accumulador.

., Tendes algum desejo que, apezar'tíe vosso esforço, nâo conseguis
realizar ? Sois infeliz em vossa fa-
milia, ou em commercio? Precisaes
descobrir alguma coisa -que vos,
preoecupa ? Fazer voltar para vossa
companhia alguém gue se tenha se-
parado? Curar vicio de bebida,
Togo, sensualismo ou alguma mo-
lestia ? Destruir algum malefício ?
Recuperar algum objecto que voí
tenham roubado ? Alcançar bom
emiprcgo ou negocio ? Fazer casa-
mento vantajoso ? Revigorar a
potência ? Augmentar a vista ou
memória I Adivinhar «úmeros da
sorte ? Attrair abundância de di-
nheiro ? Empregue o AOOUIiU-
MA DOR ODIOO MENTAL..

Concede, de um modo pratico e
em pouco tempo, dons irresistíveis
para a cura de dores e doenças,
desenvolvimento do poder psychico
ou magnético, transmissão do pen-
lamento em distancia, hypnotismo,
auto-üuggèstlo; Inspirar amor, con-
cordia ou amizade: desfazer in-
íluencias nocivas de inveja, ódio
ou quebranto; preservar de lou-
cura, epilepsia, hysteria ou moles
tias nervosas: neutralizar os máos
presagios; adivinhar; corrigir vi-
cios; favorecer a~sorte ou qualquer
negocio; produzir, emfim, o bem-
estar ou a felicidade em todos os
sentidos. Dá o dom. da fortuna, da
adivinhação, os meios de por in-
iluencia psychica da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo
que se deseja — a riqueza, as boas
posições, ganhar na loteria, e fi-
c-ar-Be livre das necessidades e per-
seguiçSes. Auxiliará nas difficul-

. dades financeiras, nas de obter cm-
prego e nos negócios de família.
Nada ba que perder, e tudo a ga-
nhar, tal como esta demonstrado
cm cartas das pessoas mais nota-

ÁfcüflA-SE 
*-€*»' da ¦ rua. da .Caixa I

d'Água õ. H6; cotri boar accoinmo-
dações naia pequena familia: as cha- |
ves estão no n. 44; trata-sé na rua
da Assembléa n. :a.l. (wUa

UiG.VSE o prodio ossobradado dam Dr. Ferreira Pontes n. 4»
(Aoáaraliy), todo reformule, com pe-
rão habitavel, trrf quartos, tres salas,
nucludo com cozinha, despanso e la-
trin*. grlar.de quintal todo murado,
escada de canrari» ao lado e aos fun-,
dos, jardim, parto e «raiai de ferro,
imtaUMlo electrica, tanqu_-, banheiro
e bon* muito proximoi t«ta-se "&
Mo, a. 40. (5831 L) K

Todo o dinheiro que se gasta com
o Accumulador recupera-se logo,
com grande lucro I Numerosos at-
testados favoráveis estão «nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
e é por nós vendido desde ha quin-
ze annos I Contra factos nio ha
argumentos 1 Dura para sempre,
só com uma preparação, e fica des-
de então com a força em augmen-
to, tanta maior quanto mais tempo
estiver em poder daquelle que o
compra e prepara para seu uso.
Não offerece perigo; é de fácil
preparação, mesmo por pessoas de
pouca intelligencia, e pôde ser
usado também por senhoras, senho-
ritas e creanças, a bem da sua
saude ou de outros' interesses.

Preço, incluído o de dois impor-
tantissimos livros das Influencias
Maravilhosas, com instrucções ade-
quadas a todos os casos e o i° gráo
do auxilio espiritual da Federação
Theosophica universal da Califor-
nia — SESSENTA Mil; RfilS.
Fas-se, pelo mesmo preço, a re-
messa tm registrado, pelo Correio,
para qualquer parte do Brasil. Os
pedidos dc fora devem ser envia-
dos com a quantia em vale postal
ou pelo registro VALOR DECLA-
RABO (não registro simples), en-
dereçados a LAWRBNOE £ C,
RUA DA ASSEMBLÉA 43, CAiPI-
TAL FiBOBRAL.

AWIGA-SS 
am predio com 3, quf

tos, 2 salas, cozinha, despenía, bs-
nheiro e bom quintal; rua da Alegria
n. «5. ai chaves .são no 167 .Sio
Christovio. (5J« J) _l

AXAJGA-SB 
um cães com barrado e

grande arca de terreno; trata-se a
Praia de Sio Christovio n. 316.

(58.4 M) L

A'LUGA-SE bom sobrado, 3 quartos
Aduas salas, quintal e bom terreno,
nos fundos; na travessa Ayres Pinto

18; as chaves no n. 14. Aluguel
140(000. (5=3? J) L

,  .. 0.$ e
grandes e pintados de novo. -RuaSio Januário.

(5S18 M) L

A LUOAiM-SE commodos a
25%, grandes e pintados de no
Coronel Cabrita n. 57, Sio Januário,

ALUGA-SB 
a casa n. 35, da tra-

vesia Patrocínio, com cinco quar-
tos, tres «alas, grande porão e demais
dependências necessárias As chaves
estão no armazém n. 75, da rua Leo-
«poldo, esquina da mesma travessa e
trata-se á rua S. Pedro 11. 66.

(5=64 J) L

ALUGA-SE 
metade de uma casinha,

a casal ou a senhora decente; na
rua Parahybá 23-A, casa I. (5760DR

ALUGA-SE, 
na ma da Luz n. ts

porão alto, hyglenico), um grande
satto, só a pessoas séuas, sem
creanças. («jo8o K> j

ALUGA 
M-«SI5 dois quartos, em casa

de familia; só a senhora; 4-tua
lkiktock Lobo n. ais. (5608 K) J

! ALUGAM-SE casas, a •»*:„«»
AOonie Bomfim 229. (S58j K) J

ALUGA-SB 
a casa n. 4 da avenida

Canabarro 36, illumin:.da a luz
electrica, com 2 .quartos, bons, 2 salas,
cozinha e quintal, por 85S mensaes;
trata-se na mesma rua 32. (3397 L) J

ALUGAM-SB 
as casas da rua Jorge

Rudge ns. 64 e 66, pelo aluguel «de
150$ c 130$, tendo 2 calas, 4 quartos,
despensa, cozinha, luz ele'tuca e quin-
tal; as chaves no 33. (5231 L) J

ALUGA-SE 
o casa da rua Gpnçal-

ves Crespo 16: a chave esta na
casa da frente; preço 100$. (5458 MJ

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dr.

José Hygino n. 31» chave no ti.
27, fundos, (si4o h) I

(A LUGA-SE a casa III in rua Uru-
-fXguay 153, com 2 auarlcs 2 saiis,
«etectTicidaffe; aftigtiel ''o$oio.

(5408 K)R

ALUGA-SE 
um magnífico predio

para família; na rua Soares n. s».
S. ChrlstovSo; as chaves no mesmo.

(«44 L)_R

A IiUGAM.SE casas quasi no-
.rt-vas a famílias de trata-
mento, tendo quatro quartos,
optima installação electrica
com tomada de corrente cm
todos os compartimentos, ba-
nheiro com água quente, dois
fogões, sendo um a gaz, dois
W. 0„ bidet, etc.; Avenida
Pedro Ivo 61? trata-se na
casa n. 3. Da-se um mez de
bonificação depois de doze
inezes de residência. ' 

m
(3 4637) li

ALUGA-SE. 
por 140$. a casa da rua

Duque de Caxias n. 127, no Bou-
levard a8 de Setembro, com duas sa-
Ias, tres quartos, cozinha, despensa, ba-
nheiro; tem luz electrica o quintal.

GUINADO & G,
CAS» »U«0*0»tM .1070 < I -

Premiados com o Grande Prcraiò e èas Medalhas dc
Ouro, Jia Exposição Nacional de 1908 •

CASA MATRIZ: j
14. i6e íB, Rual* de Março. 14. *P4$

UNICA FILIAL: «'.',V
Rua Visconde do Rio Branco, 31

LABORATÓRIO A VAPOR:
Rua do Senado. 48 ;-! ;

RIO DE JANEIRO

DROGAS,
produetos chimicos e pharma

ceuticos, de legitimidade,
pezo e medição garantidos,

A PREÇO FIXO
Vejam os nossos catalogòis

3S

ALUGAM-SE, 
por 9°*. «» ^„?,0»e

i.udavct prédios, cora iniffl»
comiliodos, porSo habitavel, elertrlçl-
idade,- ítc.. da rua Lupes da Orur -9
e 31, Meyer; ao chaves, oor lavor, na
arnuera da esquina. 307: tra-ta-se na
rua Dr. Üaruier 105..«*««** K«h»,i

(3737l_______-

ALUCASE, 
151$. o predio . novo,

Erati.tmo Manoel 18, E. Eiachue-
lo; 6 qi»r..,i, a saiu; trata«e Victor
Meirelle» .2.  U.l6» M) J

A""IÜGÃ_5SKÍcãShss 
e ouarti», na

rua de S. Gabriel ». 61. Cacham-
by, Meyer, (5756 M)K

ALUGA-SE 
a ca»-çhacara. A na

Lins e Vasconcellos Ul. n°«.
illuminada • l" electrica. com boas
accominodatõei para familU., trau-se
na rua do Rosário n. ioj. i» maar.

(s;o7 Ml J

ALUGAM-SE. 
n«>r 86$, »s casas no-

vae e modernas, da rua Padre Ko-
ma 2 e 4. cora frente para rua e S
bons commodos; bonde Lins e; vas-
conccllòs passa na oorU. Cabuçu .

(Ç24.. M/V I

ALUGA-SE 
por iao$, a boa casa da

rua Guimarães n. 67. Kocha, com
3 quartos, entrada ao lado e lu« ele-
ctrica, as chaves no n. 71 e trata-se
na rua Cámerino n. 99. de 1 as 4.

(5503 j) il

_^mMr¥0^mmrmWm^m^mJ^^*^^wmwmw.mwm^^.mrrmwr^-r^

nwr TÓik/rÃXr Unra .obteir eteprego; sorte "étó-negocio», 10-
TALISMA1S 7-rfj e jogos; cvíar-se; libertar-se de mole-¦" •  bem ou ter o amor

Ko n-^ilade^inVlrucções, porque ji recebeu ,oda p«para«o
nsnshics, afim de btne lc ar á pessoa que usal-o. Ide * J-*»*

Ã7-.%"aS11«irp^ar^^-^-;^T3^sj
da, 2, 3, 4 ou s vezes. Confiae, e sereis lelu I O iajisman in w
flue sobre o Invisível cretdor __.,_t „ mti tom w c.Pedidos de fór«.,dev«n vir com vale postal, a MILTON ftC.
Caixa 1734 — Capital Federal. CM 4015)

aoocccooc'.¦uuuiji ji .um—joopor^"" ^[loooooo^o^fím^MawxaaM

\rBND&9B na Gloria por
. 18 contos um predio que

precisa algumas obras; tra-
ta-so na rua da Assembléa
n. 11T, 1° andar, com o sr.
Moraes. (J 8167) N

ALUGA-SE 
em casa de uma senho-

ra, 3 quartos a 2 salas, pelo pre-
ço dc 'io2$ooo; trata-se na rua da Bel-
la Vista n. 117. Üngenho t»ovo.

(5805 Jj M

ALUGA-SE, 
na tua S Braz _5,

uma casa, toda refornuda, com a
quartos, 2 salas, jardim, luz clectri-
ca; aluguel 70$; as chavcF no J7I
trata-se «a rua -do Rosário 132.

(sa.ta M) J

\rENl>J5M-Sl'„ 
oor 7 contos, duas

boas casas, juntas ou separadas;
rua Clarimundo de Mello ns. 'n e
ais, li! da Piedade. (5-j;6 N)J

VIINDE-SE 
uma casa. tendo; sala,

quarto e cosinh3, em prestações
dc 0°í mensaes, oerto de MaKlureira,
logar de "Vaz Lobo"; trata-se na

(S»JS-N) J

TTENDE-SE um sitio, ao lado «la
V estrada. saiwUvel, vistoso, n 4

minutos da estação, casa com .2 salas,
2 quartos, cozinha, -pomar, caprazal e
mais terreno e benifeitorias; bom pa-
ra creação; Preço a:s«>$: '«t»-»* *
rua Costa Pereira n. 480. Bangu

(3555 N) «

WÊm\\w\\\\imWmm

VENPE-SE. 
junto i estação Quin-

tino Bocayuva, um oredio com
muito terreno, oor 5ioooJ; trata-se
com o proprietário. 4 rua UiuRuayani
n. us. chapelaria. (5179 N) M

riãTdeS. João n. 39. perto da Estra;
da Marechal Rangel.

Compra e venda de predios
e terrenos

VENDIC-SE 
o predio da rua Im-

pcrial n. 104, Meyer; trata-se com
o sr. Faria, rua í" de Março n. Si
(Banco Commercial). (4Q3* ^) K

VENDE-SE 
uma casa. com 4 qnar-

tos, uuinlnl, jardim, etc; rua Les-
te; trata-se H. Lobo 104. (5080 N)J

VIÍNDE-SE 
um bonito predio. em

boas condições; rua General Cal-
dwell 314. (1091 N) J

VENDE-SE 
um predio novo que

ainda não foi habitado, com duas
boas salas, doie bons quartos, cozi-
nha, banheiro, .reservada dentro de
casa, uma boa varanda ao lado, illu-
minado a luz electrica, bom quintal,
todo murado, gradil e portão de fer-
ro em rua calçada a parallepipetlos,
perto da tstação de Todos os Sau-
tos; bondes á porta; trata-se na rua
José Bonifácio n. 81, armazém, com
o proprietário. (5040 M M

\TENDEM-SE 
em E. Noiva, seis lo-

tes de superiores terrenos, .....
12,50x50; trata-se na rua Salvador
Pires is. Todos os Santos, onde *
encontrada a «planta. (5395N) J

¦muiu M>lnttl

SARNA,
CABIiAPATOS,

BEUNK,
BICHKIRA,

MANQUETRA,
PIOLHOS,

MOSOAS,
IiOMBKIGAS.

e demais pragas do
gado, curam-se com o

Especifico Mac Dougall
O original dos especl-

ficos e o unico que
não contém veneno.

Usado lia mais de
63 annos.

Augmeiita a lã cm 20%
Protege o couro contra
as moscas,valorizando-»

Unico iritrôductbr:
ROBERTO ROCHFORT
«Rua do Mercado 49 —
Caixa do Correio, 1911
* RIO UE JANEIRO *

ALUGA-SE 
a casa da rua D. An-

na Nery n. 406, casa n. 8, com ,2
quartos, 2 salas, quintal e luz elecln-
ca, por 75$ooo mensaes; trata-se na
mcsina rua n, 404. <4°59 J) L

ALUGA-SE, 
151$. prcd'.«« novojFran-

cisco Manoel 18, E. Riachuclo; .6
qaitrtos, a salas; trata-se Victor Mei-
rcllcs 33. (4368 M) J

ALUGA-SE 
o oredio ioj. á rua

General Argollo, reformado, porão
habitavel, boude áe ioo réis, logit
alio; preço modice». (57*° __.»j

iJÜGÃTsti uma niãgnificã sala de
frente, com 3 janellas c enira'.1a

independente, em casa oe -íimiiiu res-
neitavel; pa«a ver n tratai, na rua
S. Kraiicisco Xavier 838. (saosL) ti

A LUGA-SE o iircdio novo da tm-
iVvessa Derby-Club 28, com Iodos
os requesitos modernos, nara . lamina
de tratamento, tendo bom quintal e
iardim, uuas salas, copa, quatro quar-
tos, sendo um para freados ç ngis
(fcpendencias; trata-se a rua <le aso

1 Francisco Xavier 390, ouL. estão as
ohaves. (5>QO L> b

l| A LUGA^E uma casa tendo todas«'-Aas dependências e commodidades
precisas para pequena famili?. de trata-
mento, na rua Haddock Lobo o. 333! Ias. cosinna, e,1!""""" ¦^-r;--"„, cha-as chaves estão na nadaria 4 mesma clectricllade, etc; »"a„v" .%ratar
ma, .127; trata-se oom Tocobins.ua ves no nortao. lunto ao n. 225, t » _
Avenida Rio Branco n. íoi, 1» «nilar, praça da Republica 221. casa 

^u

Ar 
HfiA.SE a nova easa da rua

«1^110, em frente á vm
Arientin». com tres ouartos duas sa
Ias cozinha, c quintal, l)l«mtaada a

Gonorrhéa
cura-sc em 3 dia? com

Rua 1 dè Setombro! 180

ALUGA-SE 
uma casa

Bastos 2 oiiartosi J
5i$ooo; rua D. Mana n. íoi
Pi

.Bastos 2 ouartosj
i$ooo; rua D.'iedaile.

na Villh
sala, aluguel

(4943 R) M

ALUGAM-SE 
por 8i$ooi as, boas

casas de jardmi -na frente a rua
Tavares ferreira, nsi.ií.e 20. bem ae-
fronte á estação d» Rocha, com 2 boas
salas. 1 espaçosos, Quartos, luz olectrt-
ca abundância d'agua- e grande quin-
tal. «: (44i8 J) M

COMPRA-SE 
uma casa de 20 ate

30 contos, com jardim, preterin-
do-sc Santa Thereza. Gloria, tlatte-
tc, Lnraniciras, Botafogo, H. Lobo,
negocio directo, sem Intermediários.
Carta no eseriptorio desta folha, com
informações e as iniciaes A. B.

(5755 N) R

ALUGA-SE 
uma casa nara pequena

família de tratamento Rua Sao
Francisco Xavier n. 537 (Villa Mau-
rieio). (164a J) M

ÂLUG.V-SE 
um «porão, n„r .20S.com

lut electrica; na rua Barão Ae *.
Francisco Filho 3H. Villa Isabel.

(5740 L) J

iif, 2 ás 4 horas. .4226 J) K cio.

A CURA DA SYPHILIS
Adquirida ou her-editarl», interna 011 externa em to-
«das ss manifestoçõeei Rfieumatismo, Eezemas, Ulccras,
Tumores, Escrofulas, Dores musculares e ósseas. Do-
«es de cabeça noçturnas, Ulccras do Estômago, etc.,
se consegue infalli vclmci.te com o
IUETYIí
Poderoso ontlsy
philitico. Elimi-

nador das impu-
tesas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como Interna (dos
PulmBes, Coração,
Estômago, Ugado,
Rins, ete.) Peçam
grátis o impresso"O Perigo ia Sy
pliilis. Meios de sa-
ler se tem ou não
syphilis". i Ci
Postal 168G. O

Leutyl vende-se
nas boas .pliarma-
cias. Preço, 5$e°«>-V

ALUGAM-SE 
os grandes armazéns

nr. 407 e 400. do Bouhvard 28 «e
Setembro, e também se faz contrato,
cm condições muito razoáveis; tem
commodos. paru faniilia, quintal e
electricidade; as cliaves estão no n
417, padaria. (2272 L) K

ALUGAIM-SE 
os excellentcs

ns; 46 e 48, da rua dos
rediõs
andei-

rantes (iwrpcndicular a Mariz c liar-
ros), próximo do Asylo Isabel, as
chaves ,por favor na mesma rua nu--
mero 32, casa do Dr. Ernesto Alves.
Para tratar com o proprietário, na rua
Senador Vergueiro a. 51. Telephone
2279 Sul. (3745 J) I<

AiLUGA-SE 
a travessa das Farti-

lhas n. 64 coinmodos, dc 30Í, =o5;
2» andar. (5*48 3) O

ALUGA-SE 
a casa n.

S 
" ' 1 da rua de

Santa Luiza n. 63 («Maracanã), 2
salas, 2 quartos; os chaves no 11. 2 e
tra. rira Constituição, 60,

(5Ü79 li) J

ALUGA-SE 
muito barato o arma-

icm novo -da rua D. Anna Nery
n. 460, esquina dc Tavare-t Ferreira,
deírcnto 4 estação «do Rocha, com. am-
pio saKo, «ara qiulquer rejsocio e
boas accommdaçõts para família; cita-
vea no n. 424- (44'7'J) ___i

ÂLUGA-SE. 
por 35$. a casa a rua

Silvcrio Co-A; chaves no 62.
Cascadura; esta rua é onde está edi-
ficada a capella de N. S do Am-
paro. (itSo M) J

ALUGA-SE, 
"a: taHiilia di tratamen-

to, a grande e exeellente casa da
rua Augusto Nunes m.! 11. com -duas
grandes talas, quatro grand» quartos
c um menor * ainda 1^1 nara creado;
inutto limpa e arêjada. boa cozinlia,
despensa c bom banheiro., niiula água,
tanque nara 4avar, --tia«im c quintal,
illuiiiinadü a aaz- e electricidade; a
dois minutos da estação de Todos os
Santos e a um de, t(esj Imhas de bon-
des; a chave acha-se-.110 11. 31 da
incsina rua, onde se informa.--; ¦ (1122 M) S

COMPRA, 
venda e hypotheca de

predios, na rua Uruguayana 8.
Teleph. 533O, Central, com Michals-
ki. (576a N)J

Cofías de Saude
TÔNICO REGENEUADOR DO ORGANISMO E REGULADOR

DO VENTRE '¦'_ .
Curam doenças do estômago, figado, intestinos, dores rlieuma-

toides, nervosismo, enxaquecas, nevralgias, hemor-rlioides, fraqueza
geral e dos órgãos da geração e manchas da pella .Depositários:
Drogarias: Pacheco, rua dos Andradas a. 45. — Rio; Baruel «
Comp., rua Direita n. 1, S. Paulo. M "i"

ALUGA-SE 
uma

O1
boa casa, com

0'wim.üfTiccommodaçõ.e:, electrici-
dade. etc.; á tua Propicia 15. (''•.
Novo), a 3 minutos, da estação;, as
cliaves estão no botequim da esquina,
e trata-se no mesmo; .«preço 10MO00.

(5111 M) o

ALUGA-SE 
a boa casa, da rua Vaz

de Toledo 17. com 4 quartos, 3
salas, mais dependências c grande
quintal; as chaves estão na íua Mar-
tins Lace 91. onde se trata.. h. J»ovj(Sl8g M) R

ALUGA-SE 
a easa da ma Senador

Alencar 191; as chaves estão na
rua Bomfim 166, açougue. _____3____j_\

jí LUGA-SE. por 130$. a casa 17
ÍXia rua Chaves Paria; trata-se na
rua Alfândega Peixol-, & Ç(5U4 L) J

ALUGA-SE. 
por 170$, o sobrado

66, rua S. Luiz -.onz;.ça; traUí-
se ua rua Alfândega 12, Peixoto st.

(.11.15 W J

por
ALUGA-SE 

uma casa nova,
100$, com 2 quartos, 2 salas

I iardim; rua Tcrcira Nunes 131; as
chaves estão no botequim. (5847 L)R

ALUGA-SE 
um predio assobradado,

com Ires quartos, duas salas, co-
zinha, quintal, jardim c mais depen-
deucias; na rua Rufiiui ie Almeida

liraatico 52. (5483 DS

LUGAM-S-E esplendidos quartos -
para familias ou pessoas soltei-

ra«, a 3S$, na rua do Mattoso 100,
bonde de 100 réis. (5"i°L) 3

,AILUGAM-SF; com pensãou wv.......M.,   preços
.linodicos a familias e rapazes.. lim-

nos e arejados qiulros, M liai deçfc
i,obo n. 96. 'j. (4»H. J> '<

,'ALUGiAM-SE bons -aposentos, com
i\ou sem pensão, cm casa dc fami-
.ia, â rua Haddock Lobo 422. Da-se
comida a domicilia. (533"lvJ

ALUGA-SE 
o oredio irua Tinto

Guedes 80, Muda da Tijuca, cpm
lies quartos, 2 salas, despensa, ba-
nheiro, etc; gaz c electricidade; alu-
kucI 160$; chaves cm frente.

(4401 K) J

ALUGAM-SE 
em casa dc família

estrangeira de muito respeito c so-
cego. boas salas e quartos,, muito lim-
,-nis c arejados, todos com janellas com
ou sem mobilia e café de manha a
senhores dc tratamento. A casa e nova
ede construcção moderna, tem todo o
conforto; sala de visitas, jardim, luz
tlcclrica, bons banheiros dc água qitcn-
te c fria Telep. Esta casa muito sc
•ccoinmcnda pelo asseio, Kua Haildoçli
Lobo n. 413. (SÓ2S M) K

A LUGA-SE. por 260$. o enorme
fjLsobra.lo da rua Conde dc Bomfim
,40. (i74i K) R

ALUGA-SE, 
por 200$, a casa da

rua £. Christovão 562, tendo 4
quartos, 2 salas, fialcta e mais -tle*
pendências, boa installação clcctrica e
grande quintal, ncharido-se cm cóm-
plela reforma dc pinturas c forração,
podendo scr vista á qualquer hora;
trata-se na rua <do Senado 1.

(51.16 D S

FERIDAS
darthros,

enipi-
gens,

eezemas, sardas,
pannos, coniichões, etc., des-
alpparcccm (rapidamente usan.
do Pomada Luzitana. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

ALUGA-SE 
a casa n. 43

c ' da rua
Costa Guimarães, Retiro ia. Ame-

rica, S. Christovão, bondes ue bao
Januário; nn cliavcs estão cm frente,
no armazém do sr. Brandão, e trata-
sc na rua da Alfândega 122; nreço
IIO$000. (3525 lv) J

AiLUGA-SE 
o predio da rua Felip-

,pe Camarão 69. As chaves no ar-
mazem da esquina; Boulevard Vinte c
Oito dc Setembro (Vil.u Isabel),

(564S 1-t) )

ALUGA-SE 
o casa n.

No
„  III .da rua

ogueira da Gama, Cancclla; (luas
salas, dois quartos, tem clcctricidadc;
as chaves estão no n. I; trata-sc na
ruq Senador Alencar n. 162.

(54úi I.) J

A LUGA-SE, para negocio e família,
£Xa casa da rua D. A11111 Nery7.4«
canto da rua Nova America; trata-sc
Uruguayana 116, das 2 ás 3

(«;o8i L) )

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

x_»e ¦v^_es_R-«r----ic___s:
E'o mata poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, qne

produzem esgotamento nervoso

ANEMI1 CEREBRAL 00
ee 90 PHOBPflATÜRIA

COMPRA-SE 
uma casa nova, por

5 ou 6 contos de réis, até á es-
tação do Riachuelo, nio se nuer em
morro, <iuer-sc em rua calçada, com
3 quaitos, 2 salas, jardim na frente
ou ao lado, quintal e luz electrica,
etc. Não sc neceitam intermediários;
quem tiver nestas condições, dirija-se
a rua Visconde de Itauna n. 1114,
alfaiataria, com o sr. Carneiro.

(58ai N) M

VENDE-SE. 
nm terreno na rua

Chuy, em Madureira. por 600$,
medindo 10 metros de frente por 43
de fundos; para tratar e mais infor-
inações, com o sr. Faultn«i Estrada
Marechal Rangel U9. (156a N) R

VENDE-SE 
uma boa casa para pe-

quena fnmilia, «por 41500$, sendo
2:500$ i vista e o restante em presta-
ções conforme se combinar, dois
quartos, duas salas, cozinha e tanque
dc lavar,, dois «minutos da estacio; na
rua André Pinto n. 64, Ramos,

(5131 N) ]

TERRENOS 
— A' rua Barão de

Mesquita, em ligação, .mac-ada-
misadas de 200 a 400 mil réis o me.
tro de frente. A' vista ou o presta-
ções. Tratar, Meira; Uruguayana n.
3. Teleph. 4654, Ç. OttO 3

^TENDE-SE o casa da rua 4e São
V Valcptira n. 53; trala-se na mes-

ma rea ti. 55. (54"9 I») )

\rENDE.SE um grande predio, di-
T vidido em commodo-s, rendendo

450$ inens.-ics, próximo á rua Sena-
dor Pompcu, pela pechincha dc 29
contos. Trata-se á rua i" dc Março
n. 66, casa de cambio. (5010 N)J

VENDKSI-SE nas ruas Jar-
- dim Botânico, Oltis.Magno-

lias, Accacias o outras, em
prestações mensaes de 70$
cm demito, magníficos lotes
do terrenos em ruas recente-
mente abertas o onde Já exis-
tem magníficos palacete*. Os
preços variam ilesdo 2:5009
o loto do IO metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, v. Alfândega 38. N

«17BNDE-9E um barracão com ter-
J reno arborisado, tendo de frente

8X6o de fundo, ¦ na rua Sanatório 2,1,
Cascadura; trata-se ua rua Visconde
dc Itaunu n. 85, officina. ts<42N) J

VENDA DIVERSAS
"ITENDE-SE POf 4$. em qualquel
f iharmacia ou drogaria, um iras

co' de ANTIGAI,, do dr. Machado,
o melhor remedio da actualidade pa-
ra curar » «yphilis e o rheumalismo.

forte piano, de
autor francez, perfeito, modelo

pegueno mas elegante i na P/aça lç
radentes 29. (S46a O) J

TTENDE-SE uni

XTEí«DE-5E o predio da rua Aque-
t dueto n. 138, com terreno para a

rua -Mauá, -podeudo ser edificado; tra-
ta-se com o sr. Tinoco, das 3 ás shoras; na rua «do Ouvidor n, 146, lo-
ja, fundos,  (5142 N) J

YENDE-SE 
num casa e terreno por

900$; na rua Joio Macieira n. ir,
estação <le D. Clara, dois minutos da
csl-Ção. (5522 N) .S

ITENDEM-SB ,em pequenas
V prestações, ao alcance do

todos, magníficos lotes de ter-
renos no magnífico o novo
bairro denominado "Campos
dos Gardosos". Estes são os
melhores terrenos o que são
vendidos om prestações. São
servidos pelos trens da Mnhn
Auxiliar, com as estações
"Cavalcanti" o "Engenheiro
Leal", bondes de Cascadura e
Estrada do Ferro Central pela.
estação de Cascadura. Escrl-
ptorio, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. 1'rospccfos com
plantas na rua da Alfândega
n. 28, Companliia Predial. N

TfENDE-SE um deposito de pao «
\ fiais miudezas, em esquina «le

Éua, com 4 'PWtas, tendo commo-
dos para família, depende de pouco
capital c nada deve a praça; «sa
«ntiga uo logar; informações na rua
Senador Euzebio n. 538, «om * M.
Silveira. (5407 O) *

VENDE-SE 
tim «asai Fox Terrier,

dc um mc2 de edade; 81, rua.Fer-
rcira Vianna. Cattete. (5473 O) 6

ffKNDE-SE uma agencia de lote-
irias, á evenida Salvador de 4>a,

11. 7, ponto magnífico e paga pouco
aluguel; o motivo c condições se eu-
plicari ao comprador. (3M6 °) «

TTENDEM-SE (pechindia) duas ça-» sas com tres quartos e duas salas
cada uma, água, grande terreno, ar-
vores frutíferas, por cinco contos ns
duas; ua rua D. «Maria 170 e 172,
Piedade, mci;i minuto do bonde « cm*
co da estação. (4^54 «) 3

VENDEM-SE 
magníficos

ter
lotes dc

. terrenos, situados á rua Bahia,
na parte mais elevada, com vista para
todos 03 lados da cidade; bondes ue
S. Januário c outros; trala-sc no
n. 90 ou á rua do Rosário 114.'Car-
torio, com G. Estradas, das 2^és 4
da tarde. (4766 N)

\TENDE-SE 
um «piano Ritter, qua-

si novo; na rua Ibiturunj, 45.
(348» O) S

Et-TiENDE-SE um tioiu piano; na rua
\ da Üi 

' landa 201, preço razoável-
(5523 E) -b

VENDIi-SE 
um fogão, próprio ipara

hotel; infonua-6e á raa irei ta-
nisca n. 7. (45i6 E) m

evitar __ j^Iv

ALUGA-SE. 
pd»- 40$. r, casa da

Roberto Silva 171. 15. de Ramos,
com-2'salas,: 2 quiirtos c íigua;. trata-
se Uriieuayana. 116. (i47iM) S

ALUGA-SE 
um commodo, com ja-

nella, cm casa ie familia; entrada
independente; rua Paraná 98, l«,n-
cantado-. (í4n »I) K

LUGA-SE unia boa casi, cpm luz,
:còtistrucção nova; rua Danjcl Car*

neiro n. 69; informa*se com o Er,

[llinilllWIBBBlil iiiinii
Coração do

bebedor

¦iiiiiüaiiiaiia 111 ¦iiüiaiai»

ALUOA-SK. 
por 183Í. o predio cia

rua S. Francisco Xavier 11.. 8(j.'«
com 3 quartos. 2 salas, clcctricidadc.
traz c mais dependências;,5trata-se?.na
mesma rua n. 860. (í540 M I

LUGA-SE magnífica casa assobra-
dade. nova. com 2 salas. .1 «luar-

tos, cozinlia, banheiro, tcrn.no -porão.
electricidad», por 101$: n.l rua Sao
Luiz Gonzaga 5571 cliavcs no 557;
casa VIII. JJ'55 lJ>J

TlÜÕÃ-SK. por 120$ mensaes, par-
Aie do sobrado sito a rua Figueira
de Mello n 362; trata-se no mesmo,
das 10 ás 14'horas. lii.í" '.) J

Leite, Confeitaria lvngenho uc Dentro.
(5022 M) J

P Coração
g normal A cura da

embriaguez1
é rápida e radical SalvÍllÍS 1com o****"* =e as Gottas de Saude I
fornuilis do dr. Cunha Cruz, coin H
16 annos de -iratica dessa especial-.- ss
«l.-ule. Vendem-se nas drogarias B
PACHECO, rua dos Andradas. 45 *à
—Rio e Baruel & C", rua Direita Ea
n. 1 — S. Paulo.

ALUGAM-SE 
as casas da rua I.co-

poldo n. 60. Andarahy. 90$. c a
3 da avenida ao lado. ti. 62. por 80$,
ambas completiuiieiitc linuias; trata-se
Há rua iQnnno Alegre n.1. c cliavcs
na cisa 1 da referida avenida,^-

Corrimentos
Curam-sc cm 3 dias com

inlio
llua 7 <lo Setembro, 180

AILUGAM-S«E 
na rua Magalhães

Couto («M«y£i,g,fsplendidas\-casas
iam quatro qtiii*H*'duas - laias « mais
«lepcndencas, luz electrica, etc; in-
formações no n. izi c trata-se nn rua
General Câmara 35,, sob. Aluguel, 90$.

(S--2&M) ]

ALUGA-SE 
um armazém com tres

portas (le aço, temlo aos fundos
«ma sala c dois quartos e com cn-
tra<h por um portão ao lado, preilio
novo; na rua Dr. J.eal 84, Engenho
de r.cntro; trata.se na mesma rua 86.

(5174 M) M

TTKXDV-SE em Ipanema um ter-
V reno com 10X50, na rua Nasci-

mento Silva, proxi n: á 1'aimc oe
Amoedo. Tn-.ta-se ra íua \:Ms Ce
Novembro, 214. (2<J99«) «

V 'ENDE-SE por 21 contos, a con-
iVlfortnvcl. casa da . travessa Ler-
queira Lima 29, no Riachuclo, con-
strttida lia seis mezes, com 2 salas.
5 quartos, corredor, despensa, banhei-
ra com agira quente c fria, bidet, v\ .
C, interno e esterno, quarto para
creados, inagnifica installação clectri-
ca, vastíssimo terreno c uma pequena
avenida, rendendo 150$ mensaes. Ver
e tratar na mesma, a qualquer hora.

(3341 N) lt

TUBERCULOSE e mais mo-
lestias infecto-contagios q
Quereis

M
) Aluga-So, vu...r.

vende-se moveis. Grande
Usae /*X** fabrioa de colchões e moveis

\\/ B. do Cattete Ns. SS o 57

00 Telephone 
8591 Central

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. rre.soB communB

p
liqui ra

VENDE-SE 
uma boa casa de pai-

to, com contrato da mesma, ten-.
do um bom sobrado para moradia,
em bom ponto; casa antiga, fazendo .
regular negocio, que poderá ser ve-
rificailo «pelo pretendente, a quem ee
dirá o motivo da venda; quem pre-
tender, -dirija carta oom as inicrae»
11. F, M., no eseriptorio desta ío.
lha. (4S.iú X) 3

\TENDE-SE 
uma mobiliu completa,' estufada c em -perfeito estado; rua

Tercira Nunes 205, Aldeu Caurpista.
(«jtçi O) J

ilíiaiWBMiSB cm pequenas
V prestações mensaes, lotes

do terrenos de 7 e 8 metros
de frente por 44 de fundo,
situados na rua Araújo Lima,
esquina dà rua Barão do Mes-
quita, Andaraliy Grande. Tra-
ta-se na Companhia Predial, &
rua da Alfândega 28. N

ALUGAÍSE 
uma'casa por 4j$ por«mez; trata-se na rua Henrique

SclteiJ 7. E. de llcntro. (31,-oM.i il

ALUGA-SC 
o clialet assobradado^ da

rua Dr. Silva Comes n 97, Cas-
cadnra, tendo seis commodos, mültá
r.gua, luz clectrica, jardim c grande
auíntal; trata-se na listrada Real de¦ Santa Cruz 3129, onde estão as clia-

! ves; Ires minutos do trem t bondes,
(55S.I M) J

ALUGA-SE 
a casa n. 17 da tra- A Í.UGAM-RE, Villa Sraina.

vessa José Douiíacio, na, estação híS-tropolis dos Vobrcs. rua V.
de Todos oa Santos, eom dois quar- j cthcroy 6o, estação Mangueira', casas:"'--' " :"" quo ja deram 110$, a 70 c 65$; que

pechincha ! Aproveite, minlu cente,
(33S0 M) K

ATENDE-SE uma pequena ca-
V sa com varanda ao lado cm

centro dc terreno, com um
lindo jardim na frente c dos
lados, medindo o terreno 11
do frente e 61 do fundos; tem
muita fartura (1'ngua e tem
esgoto i o jardim ó todo cl-
montado o tem um lindo ca-
rnntaiiclião; pveão 8:00O$j
pôde scr vista a qualquer
hora nu rua Guineza 78, En-
genho de Dentro. N

VENDE-SE 
definitivamente e por

preço de oceasião. o novo c con.
fortavcl predio da rua do «Mattoso
n. 97. para -familia dc tratamento;
ver c tratar no mesmo Iodos os dias.

(3613 N) J

!Í'7>ENDEM-SE tres magníficos pre,
V dios solidamente construídos, li-

vres c desembaraçados, todos com
jardim na frente e grande terreno
•nos« fundos, juntos ou separados, sen-
do DOJ» próximo á estação de To-
dos os Santos; K, Uiil junto a estação
do Engenho dc Dentro, por ter o pro-
prletario de se retirar -urgentemente
para a Europa: informa-s e trata-sc
na rua -da Quitanda n. 63, com o
sr. Dart, das 12 ás 4- (S148 N) U

VENDEM-SE 
1 victoria em bom

uso, 1 carroça. 2 bestas boas e
cdinnctentis arreios, tuido por preço
razoável, para desoecupor logar; tra-.-
tar, oom o sr. Affonso, rua /-»™Ç ii
06, eA-i 4. das 3 á8~4r - (jlH-W._,_.

VENDE-SE 
uma cralaia reforma-

da e aparelhada que carrega S
tonc'adas; ver e tratar na rua Barío
dc Mauá n. 386. com o sr. Aristi)-
tcles, em Nictheroy. (54*4 D) R

\TENDE-SE 
um novo e grande so-

(irado, possuindo vastos sat6es
e compartimentos para família, nos
andares terreo e superior, além d'al-
gum terreno. Trata-se á rua Evaris-
to <la Veiga n. 30, com o sr. Du-
arte. (S=3<> N) J

tos, duas salas, grande quintal c j;
dim; as chaves estão 110 armazém «la
esquina, onde sc traia. (5=54 ü) 3

A LUGA-SE. por aioS. o predio da
r».rua S. Eranciseo Xavier 11. M7.
as cliavcs eslão no armazém, defronte.
c trata-se na rua do ltosaric 11 «!««-

.5552 '«J **

ALUGA-SE 
uma boa casa, com

chácara, jarilim c muita nitua,
bondes «1 porta; na rua llarro \ er-
melho 11. 140, Jacarépagtiá; trata-se
no 145. (ii4SM) 3

A LUGA-SE, por síS. a casa á rua
irVJIas.-lalena 63, R de Ramos, com
.t commodos. afilia, electricidade, etc;
Irata-se Urugtiayana 11O, das 2 ás 3.

(íoSa M) J

A LUGAM-SF bons commodos de
A.15S a 45$-. na rua Mariz e Barro»
n. 4ssi ($ldi '' -

A IiUt.A»I-SE as casas da ruaA L(;<;
A.Yp.r.1

LUGA-SE a casa VI. da VHla
l, rua Pereira dc Si:

queira 11. 0.1. com 4 quarlns a-salw
'.,12 clcctrica, etc, bonde de 100 rs-

Ide S. Francisco
módico; cliaves na cnnn
l,-i e trala-sc na rua Ouvidor 145, ca...
Bevilaciuia, com o sr. 

^™°-K) lt

Xavier: aluguel
VIII da Vil-

com
ALUGA-SE 

um bom quarto,
pensai, por 90$; sendo tódoisw

se abatimento; travessa *>• \'«'!« 
d^

Paula 4. "'S7 ' '.

A 1 UGAM-SE. com pensão.
All.-iildock Lobo 417 "'" '

a rua
_.,. cm casa . de

familia", ,1 pessoas, também dc íaiiulia,
ü«,is:-qtiarlos. mobilados, l^^.^fj
"Ti 

VCVSE .1 casa da rua S. Fran-
AU Xavier n. .180, no centro de
,err ,0 com jardim e grande quin d,
„„r sGot; trata-sc a rua «to^.5?"]
bléa 16, loja, com Torre d» Souza, te
U-jihone ;5oa, Central. <st.io_JM__l

A T UGA-SE o predb n. 43. do .rüa
A los Anulo», com 3 «W» S
salas, cíipa, despensa, cozinha, e quin
tal, aberta de 1 ai 5 toru. ¦•

^4». Maria 71 (Aldeia Cam
pista), transversal á run Vc
rcira Nunes, novas, com dois
quartos, S salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illumina-
dos íi luz electrica. As chaves
no local. Trata-se na rna Gon-
çnlves Dias 31, próximo da ci-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cções cdo 200 rs. Alugueis
90$ o 1009.

LUGA-SE a rua Maris c Barros
isa con 2 salas,

quintal, etc as
(490S J) L

AU
XXn. .-..- . ,2 quartos, cozinha,
chaves na "casa 17.

ALUGA-SE 
uma casa nova, com

tres quartos, duas salas, cozinha
n gaz, banheiro e Quintal; na rua do
¦- 67. Trata-se __na .praça
TZiilira^r^aVUeiininioi.I.4031

A LUGVSIÍ. na rua Maib c llarros
X144S, uma boa casa. por ioo*
avenida; Irata-se na casa ri._ 2. 

R

ALUGA-SE. 
na rua Mariz e Barros

457, uma boa cisa, novi. por 7'>l
as cliavcs estão 11a casa

da

do 11. 44.
(3373 I.) K

Major
ALUGA-SE 

a casa da ,
Fonseca ri. 87, S. Uinstovao, coin

- salas. 5 quartos, luz clectr.ca e mais
dependências para famiua dc trata-
mento; até ás to horas, tem na casa
uma pessoas, e
Quitanda n. 10

Quereis finar oom os vossos
cabellos pretos e brilhantes
sem precisar de TINTURAS
de cabellos?

Usae somente:

trata-se ua rua da
(lOí.l D 3

ALUGA-SE 
o nrolio ila rua Gene

ral Argollo 11. 41
tovão).

em S. Chris-
(5165 I.) M

KlO É TINTURA
NXO MANCHA NEM SUJA A ra,i.E
HlO 00K1ÉM NITRATO DH PlíATA

RestltnC a cor Terdodcirsníoato natural do ealiollo, sem deixar
o menor TOirtljlo ie phirora. FRASCO 5S000. — Formula
ArasrlCín Vr«xliicU Chenbts C,-New York. Kns vrincipaes phar-
^.Bc:ss 1, drojsíias a .naeMisn de perfumarias

¦\rENllii-SE um chalct c seis casas,
V rendem i:?ooS l«or anno; na rua

Clarimundo de Mello 11. i77...Ln
cantado i (4656 N) J

\7IENDE-SE 
o predio da rua

|.cs da Cruz n. 187. Meyer,
Lo-

|.cs (Ia i.ruz n. 107, .>ieyer, cem
tres quartos, espaçosa sala -.le *autar,
todos os confortes da Hygiene nio-lir-
na e grande lerreno. As :havc.r: na
mesma rua, 11. 177. (4iJ7 _] 3

\TENDE-SE 
uma casa com dots

quartos, duas salas, cozinha, ba_-
nheiro, quintal murado, luz, aRita, a
rua JoutiR ti. 27, estação de ljamos,
via rua Victoria.. (5370N) J

ItTlICXDE-SE um predio de constru-
T cção moderna com dois quartos re-

«Rularcs, duas salas, cozinha, luz ele-
ctrica, gradil e «portão -de fcrror ttin-
da não foi habitado, junto á estação;
trala-se á rua Archias Cordeiro 452,'Casa Branca, E. T. Sanlns.

(4-90 N) R
¦\71ENDE-SE, 

para bom emprego
V de capital, um predio que se

presta paro moradia e mais 4 para
rendimento; .preço 27:000$; trata-se
na rua da Quitanda 11. 05, nus '-
•ás 4. (5770 N) J

1 TENDE-SE uma fabrica de blusas |
V com so machinas movWas por me-

lor WestiiiKhouse, dc s H. P.| avenida
Gomes Freire 11. lo-A (5087 O) J '

VENDU-SE 
1 toilettc, 1 mesa ca-

beceira c cama quasi novos, de ca-
nella; rua Magalhães Couto 9, Meyer.

(«ÍS5Q O) J

VENDE-SE 
uma torrcfição e 1110a. ,

Kem de cafíí' vendeudo perto de S
kilos mensaes, -podendo vender o do- -
bro, conforme s< exlicará; marca mui-
to acreditada; .addicioua outros arti-
ros, que vende muito: bons machinis-
bro, conformo se explicará marca mui1
mos a electricidade, carros, superiores
animaes, etc; tratar, de 1 as 4 lioras.
rua S. Pedro m.l. ltio. (554= O) J

VENDE-SE 
- ,IMeycl, quasi novo; 11.-1 rua <1»

Alfandcüa 26, sob.'

superier piano
u.-i rua d»

(s-20 O) M

VENDEM-SE 
tres camas nara sol-

leiro, por preço dc leilão, ura
1» de Março so, 1" nnd. (5610 «J)M

\TENDE-SE 
um bom predio, na1 rua Dr. Dias da Cruz, no Meyer,

11:000$, com o proprietário tclenlio-
nc 3i«i3, Villa. (5240 N)J

3.MIS1VHS A todos
03 que sof-
frem de
qualquer
moléstia es-

t> , u ta socieda-
».'• Ir. . **. de envia-

rá, livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
VIEM PELO CORREIO, em carta fechada — nume, morada,
syinptomas ou manifestações da moléstia — e sello para a re-
sposta, que receberão ta volta do Correio. Cartas aos 1NVI-
S1VEIS — Caixa do Correio, 1125.

180$. a família
de tratamento, n nredio á travessachaves no nredio

ALUGA SE, P«>r

da Soledade n. ai, ,
trata-se na rua da ChuWJ"1^-23! , .

56, loja.

D J

ipiiiifipisi - p wm
esclerosc. Exames pelos ^MKS^°^

Consultório
especialista ,a™™ZWkS- JOSET 39," de 2 ás 4.

Consultório doV Renato «to B^^LogJ
docnças.nervosas^o^parelho^iges

tivo e da nutrigão

ALUGA-SE. 
em casa de família,

uma sali de frente, entrada in.lc-
pendente, a um senhor serio, emprç-
R.ido no commercio 011 senhora so,
que trabalhe fora; ver e trotar, h
rua Senador Nabuco n. 6o. (53«iCL)K

süib¥rbTõs
ALUGA-SE 

a casa da rua Vinte e
Cinco de Março n. 164. Eiirc-

nbo de Dentro, própria nara nego-
cio e morada. 1*021

ALUGA-SE. 
por 125$. o predio no-

vo, da rua Honorio i-.. 1S2. tm
Todos os Santos, com 3 r;.las,4 niiiir-
Ios, etc. (;««6i) M) R

1 LUGA-SE, muito barato a cxcel-
^TJLIcnto casa nova. da riu Barão do
liom Retiro 11. tso-A; tem duas salas
c tres quartos; as chaves cslüo na pa-
daria próxima: recebem-se o f ferias
na rua da Quitanda 11. 83..sobrado.

(S165 M) J

\ 
LUGA-SE. mobilada, a casa da
Estrada do Carapinlio 393. Jaca-

repaguá; informações, por obséquio, na
casa Ilortulania c pelo telephone. Cen-
trai. 1762. (5161 M) T

A 
LUGA-SIv a casa ,di rua
408, própria oarã-qualque

Goyaz
.408, própria napè-«flualfliicr nego-

cio; trata-sc á rua. .General Cama*
r.i 135. .„«•' («1779 M) I_iC

ÁLUGA-SE 
o tSmkçnmetitD do prc-

dio da rua Soyaz 68. perto da
eslação do l\ne;enrra de Deiitro;. as
chaves 'ir.tão no :n_içmo; para tratar,
na rua S. Pedro, ¦esauina -dá rua
Uruguayana, Café I«'lor da Pj-imnvera.

(5630 M) M

A LUGA-SE a casa da rua Conse-
Alhciro Eerraz 30. com ,7 quartos,
acua quente e fria 11a cozinha, e ba-
nheiro; cliavcs no armazém,.- em
frent; á rua. (5'.lS M) J

AIUGA-SE 
bonita caca assobradada.

á rua Encenho Novo 50. dois mi-
«nutos da estição do Sampaio, pro-
íirai para casa! dc tratamentd: aK

íTÃTÃVi- Alura-se uma de -frente,

8Abti,r eAinIcpendente a moços
do commercio ou .cm»I«"J.1^
herio«s c dc educação, que ornem a
tranquUlidade e a .liygenç. «Casa uc
casal sem filhos; rua da Luz. 4*. em
iraddock Lobo- ('8'- a) -

A LW..-S.K. por o-.S. a casa daitvã-
A-c«.v Carvalho Alvim jr-ç 

JS.jjg
tem J «'» ^ 

CK>C 
RchttVcá no 41

ctricidade.

S. GUristovão, Andarahy
o Villa Isabel

ALUGAM-SE 
quartos, çom pensão;

ífrsc pensão a domicilio; informa-
ções a rua S. Christovão 533. sob.

(5015 L) J

ALUGA-SE 
uma maRiiiu.-.

rua Dr. ferreira Bontet .
salas, 2 quartos cozinha,
forração e luz clcctrica-com 2

Soa,V.$r.raia-se na metma. R
rahy

Anda-

cíiavcs' na mesma rua n. 3. padaria;
C_de-se"rÍtar abi ou na rua S. Pedro,
esquina da rua Uruguayana,
Primavera.

Café
(5631 M)M

CJtllHO DOS PULMÕES
Cura rápida com o

PEITORAL MA MINHO
Kua 7 do Setembro, 180

AI 
UGAM-SE duas casas, com duas

salas, dois quartos, aui c csgotOj
com quintal; aluguel sf; a ruajosç
Domingos n. 471 as chayeJ-estão no
11, 4, Encantado. UI30 M) .

ALUGA-SE 
a casa da rua Oito de

Setembro 3S (Meyer), com 3.bons
quartos, 2 salas despetm, cozinha,
banheiro, luz clectrica,' etc, além tíe
porão habitavel; informa-se no n. 40
da mesma rua, c trat:t-se 11.1 rua Mar-
ques de Leão sq, EnRcnlio Novo;
QoJiOOü, (.14.14 M) j

IfKXDKM-SR em Vigário Ge-
V ral, 13. Forro Lcopoldina,

loti-s de terrenos de 10x50,
10x67, 50 e maiores, íi vis-
ta ou em prestações conforme
a tabeliã abaixo. Têm água
do ltio do Ouro. canalizada,
35 minutos dc viagem, pas-
sngem de ida c volta 500 rs.
em primeira classe, c 300 rs.
na segunda:

Preços Sigual rrestações
3:000$ 150$ 759000
2:000$ 100$ 50$0O0
1:500$ 75$ 36$0O0
1:200$ 60$ 30$000
1:000$ 50$ 25$000

800$ 10$ 20$000
700$ 35$ 17$000
600$ 30$ 15$000
500$ 25$ 12$000
450$ 22$5 11$000
350$ 17$5 0$000'

Xo local sc encontra pessoa
encarregada de mostrar os
terrenos, c trata-se com o pro-
prictario nos dias nteis á rua
S. «Januário 89, das 4 ás 8
da noite, o nos doiuiii-
gos, das 8 du manhã ti I lio-
ra dn tarde, em Viuario Geral

(5346 K) N

\TENnnjSF, uma mula castanha, da
V carro e sclla, Rarantidu: .trata-se

na Estrailn llcal de Santa t-riia
n. 2490, Piedade. (1585 O) R

Tr-liNDE-SE uma carroça gary, qua-
V si nova; para informações na rua

Coronel Pedro Alves n. 291. _
(5017 O) J

VliiNÜIv-SR 
um bom piano, de nu-

tor franecz, com pouco uso, bar»;
tissimo. de particular; na rua Frei
Caneca 59, sobrado. (5123 O) "

¦Y^lvNPA, compra e hypotheca

ALUGA-SE 
uma caía, com 2 quar-

tos, 2 salas, corinha. banheiro, la-
trina. quintal fechado, illuminada. ner;
to dc 2 linhas dc bonde e peitado á
estação; aluguel Co$; rua Viuva Clau-
dio 19-A. (5330 Mj J

< LUGA-SE a casa n. 10 da ma
-L\!General Canabarro, com bons com-
niotíos. um bom ouintal. Illuminada a
luz electrica; trata-se na mesma rua
11. 32. (5507 M) 1

ie
prédios c tc'rrenos, ém todos os

bairros desta capital; para pessoas de
hom Rosto, sempre á rua uenos Aires
198, com Figueiredo & C. (5^57 «JM
•\TKNDE-SF, uma boa casa com sele

V c,uartos c mais um fora. duas sa-
Ias, saleta, íifla cozinha, banheiro
quente e frio, exeellente varanda, gaü
c electricidade. Preço rasoavcl; na
rua liarão «lc Mesquita n. 785. An-
darahy. Chave na padaria. Tel.
Villa 2493- <N)

VENDEM-SE 
duas maiíniíicas ca-

sas com bons e arejados com-
modos, collocadas em logares que
os médicos rccommenclam; informa-
çõec, na rua D, Anna Nery n. 496,
E. do Rocha. (5747 N) R

TTENDE-SK barato, bom sitio, no
>' Andarahy; informa-se rua Sete «de

Setembro 205. dentista. (3S23 M M

\TENDE-SE 
o predio da rua Gon-

çalves 11. 17. por 5:200?; '"'a-
se na rua Buenos Aires n. 159. ,(4420 N) J

Eran-
casas
cozi-

: .4 «LUGA-SE a rua . de S.
Acisco Xavier n. t>35, '«"^
com dois quarlos. duns "'«^ ...
nha. quintal e installação «o^abati
menti, de alu^çl, P"- 75$..P^Ír
00 Centro Espirita. Ij._—¦
rríJ-GA-SK por 120$ oH» ^I%,h rua dc S. Lmz C»"^^.-,™
chaves estão por favor rio arraaicm

.a trata-ie aa ru. 6»chet "^'^ j

1 rti(-,-\-SE nor 120$, a casa da
Aà Marli' e Barros 47.. P^.n.0
t rui S. Erancisco -\avier. tendo -

aliais, 2 salas e mais depemleiic.ij.
as chaves eslão na csqtuniu e tram-ie
n.i rua do Senado n (5137 D S

AI 
UCA-SE. para negocio o .arma-

103;
í.a 1

4 LUGA-SE or siSooo uma aa*\
Ripara ticquena familia. ua avenida"36 

da rua Dr. losú Felix,. fim da
rua Alice, estação do Rocha: informa-
cio na casinha 2. Telephone 928. Sul.

ALUGA-SE 
uma casa com 3. quartos

2 salas, terraço, com bonita vista
para o mar c mnis dependências c clc-
ctricidade m ladeira do llarn^o n. 156
aluguel 9o$oao. (5630 M)

A LUGA-SE o oro lio dc construcção
X"l_moJema. por 70S. com dois oiiar-•cs. duaa salas, cnzitihs. bom quintal
e luz clectrica; ver e trati-. rua Tci-
xcira Pi.ito 47. Encantado (Aarmazem
Pavão. f;222 JI) .1

VENDE-SE 
o predio da rua do Ro-

cha 48, na estação do Rocha; ver
o mesmo. Ofertai e tratos, i rua
Buenos Aires. 19S. (5134 N)yS

^fENDESI-SR cm prestações
y magníficos lotes de terras,

na ruá Silva Telles, em Copa-
cabana. Trnta-se na rua da
Alfândega 11. 28, Companhia
Predial. N

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

INJKCÇÃO HAl.INHO
Itua 7 de Setembro, 180

VENDE.M-SE 
moinhos para caie c

motores electricos de i|4. i|2, i.
2, 4 e ia HP., para serra circular,
machina dc aparar papel; praça da
Republica iqs.  (5854 O)

VENDE-SE 
uma mobília de pero-

ba clara, com 6 peças novas.
Ver e tratar, á . rua Marechal Fio-
riano n. 131, ___ andar. (5856 O)

A ENDE-SE um bom «piano, em bom
T estado, com sêpo «arantido; rm

Conselheiro Pereira Franco 87, -Esta;
cio de Sá. 15834 O) M

VENDE-9B 
um piano bonito e

bom, baratissiiiio, de particular;
Avenida Passos 30, loja dc clectriçi-
dade. (58'9 S) M

VENDE-SE 
um lindo cachorro das

illia-3. superior vigia e novo;
praia de Botafogo 404. (3732 O) M

TfENDE-SE 
uma cisa, distante 5

minutos da estação do Kiachnc-
io, com porão liabitavcl c bom po-
mar; informa-se na rna Sete de Se-
tcn__.ro rio, com o sr. Dias.

(57« N) J

VENDE-SE 
um terreno próximo

dos banhos dc mar, cm Nicthe-
roy. Trata-sc com o sr. Duarte, a
nia Evaristo da Veiga 30, nestn ca-
pitai. (5235 N) J

\TENDE-SE 
(urgente) por 2:500$,

predio novo ainda não foi ba-
liitíido, assoalhado a peroba, feitio
platÜKinda. Estação Bento Ribeiro,
em Madureira, com Bastos, tem 50
trens expressos; pútjc ser parte em
prestações. (5751 N).M

ESTÔMAGO - FIGADO E INTESTINOS
Digestões difficeis, gnstrites, dôr o peso 110 estômago,
vertigens, nsia, cuterites, hepatites c todas as moléstias
do apparelho gastro-lntcstinal curam-se com o KL1XIR
KUP13TIC0 do Professor I)r. llenicio de Abreu. — A'
renda cm todas as pliarniãcias e drogarias do Rio o dos
Estados. — Depositários: Alfredo de Carvalho & C.
— Io do Março 10.

TfENDEM-SE Co metros quadrados
> de soallio, iis-ido, para desoe-

cupar logar, na rua Tavares 11. 136.
Encantado. (5744 O) R

VENDE-SE 
um piano novo, nllt-

mão; preço 1:500$; Theodoro
da Silva n. 34. (3780 O) J

\TENDE-SE 
uma officina dc funi-

leiro c bombeiro, com nma boa
frcRticzia, como sa poderá mostrar;
para informações com o sr. I.cile; á
travessa do Oliveira n. 12, sobrado,
das 8 .is 11 hora^ ts-.15 O)' J

TTENDEM-SE por 14:000$, dois ma-
V gnificos c vastos predios, 011 ltia.

cliuelo, tendo Rrande terreno c (lan-
do bon rcuila: trata-se á rua Anna
Barbosa n. 24. Meyer. (5oi2>) .1

Evi-
:.i-se

usan-GRAVIDEZ
do as velas aiüiseplicas. São
inonensivas, commodas e de ef>
feito seguro .Caixa com as ve
Ias 5$ooo. Pelo Correio mai-s 600
reis. Depositário: praça Tiraden-

tes n, 62, pharmacia Tavares.
(1501)

T^ENDEM-SE nleuns predios em
\ Copacabana, Leme e Ipanema: 111-

forçna-se e trala-íe á rua Buenos; Ai;
res 198. ¦__ (51.14 N) S

^TENDE-SE 
á rua de Sinta Luira,

' iMairacanã, dois pequenos predios,
juntos nu separados; informa-se c
trata-se na rua do Hospicio. 198.

(SM! ÍO S

A IjüGAM-SR casas de 53$
rtü 80$, com 2 quartos, 2
salas, cozinha e dispensa, mui-
ta ngua, esgoto e luz clectrica
em toda a casa, grande quin-
tnl e Iardim c entrada no lado;
nii estação do Olaria, sulnir-
bios da 13. P. Leopoldina, a
35 minutos do centro dtt ei-
datlc, com 80 trens diários c
passagem do 300 réis ida c
volta; logar nlto e muito san-

Sa SS «a — ^'s.osTnimigos; ganhar no jogo, recuperar a saúde e ser I ™ —; -
poltlina Rego _^ __ ^^ [_m_m.M &mm cl!z pm am?res c 0tn relaÇ.3es de : ruas Opalns, T.

VENDEM-SE 
os seguintes predios:

nm bom predio novo, com tres '

quartos, etc, em Botafooo; 3 na rua
Dias da Cruz, com 4 quartos; um
na r. I.opes da Cruz, com 2 quartos;
um bom terreno em Catumby, pro-
prio para casa dc negocio; um na
rua Ávila, com 2 quartos, novo; ou-
tro na rua Leopoldo, Andarahy, com
2 quartos-, 2 salas, tratar á rua da
Ouitand.1 n. 73 (cisa Amazonas),
com Freitas, de 1 ás 4 horas.

(5735 N) R

Boa opportunidade para as pessoas inlelligenles e
activas.- Se V. S. quer vencer diíficuldades da vida, ganhar . .
muito dinheiro cm negócios, ter coragem e audácia, boa ; Auxiliar, o eseriptorio e

vog olhar magnética e aumente, Vencer e domina;;fg-g £&%&%£

KstaÇão,ondeest«o^34o)Mi

^ri3XDE5I-SB cm pequenas
-1 prestações de 8$' 9$, 10$,

etc., mensaes, magníficos lo-
tes de terrenos na magnífica
localidade denominada Sapí,
servida pelos trens da Linha

O eseriptorio é em" Sapé.
lotes na

as, muitos nas
Opalns, TiirqiiP7.as c Sa.

\fIENDEM-SE 
mattas para dormen-

tes, em Jeronymo de 'Mesquita.
Trata-se na rua do Rosário n, 115,
loja. (5250 N) 3
TTENDE-SE um armarem com con-

V trato, aluguel módico de 120$;
próprio para um barateiro, á rua
Alegre n. I — Aldeia Campista.

(5811 N) J

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
i.ua-T de Setembro, 186

VENDE-SE 
um lote de terreno, na

rua da Serra Inharajá, medin-
do io X 50; trata*se na rua da Pe-
dreóra n. 3  Deodoro. (5814 N) J

TRASPASSES
CHÁCARA 

— Traspassa-se pela
melhor offcrta o contrato de ar-

rendamento da chácara de verduras,
com as bemfeitoriás, arado e ferra.
mentas; até o fim «Io mez; na rua
Adriano n. m8, Todo3 os Santos.

(4824 J) S

^7'E^TDE-SE 
um bom c grnnde si-

tio, com grande plantação e ai-
guma criação vende-se tudo muito
em conta; para ver e tratar, com o
próprio, em MesQUita, io minutos da
estação; informações no botequim do
sr. José Arcas. (5726 N) J

~A 
LUGA-SE lima nequena casa, a

Arui Senador Nahui.0 67-A; a\n

KucI 46$; chaves 110 69. (5398 L)R

dc construcçãoA liUCA-SK a casa,

ffjfS r nunítos e mais *****
moíi^rpara Pcnuena fanuba *
tratamento; ai chaves «ta(°J.^'u j

Senador Alencar
mais accem-

familia de

toda a espécie, escrova-roo imme- pioras, os pròspectos com
diatainente, pedindo o meu livro' plantas são distribuídos no es-
intitulado TALISMÃS DE PE- eriptorio «la rua da Alfândega

n. 28, Companliia Trcdial. X

\75DNDEM.SE dois predios, em
V 'Cascadura, 2 minutos do bonde^

com 2 quartos, 2 salas; preço S:ooo$,
umn avenida cnm s casa«s, rende
150$, cm (Frontin), na rua Esther
Corrêa; preço 3:000$; dois predios
novos, com 2 quartos, 2 salas, na
rua Ú. Braz; trata-se á rua Archias

tal á rua'General jento Gonçalves 33 I jjjj^g pE CEVAI-, 0n„C COnllCCCrcis 115 VirttldCS das _ _ -._-
\,,1í,rfc.oònío^' 

1,,Bgcn («:«i j) m I maravilhosas Pedras do Cevnr, recebidas da índia.! ^Tsi^lelJvi^rire^õcs ca^; e; Freitas, das a is ... ,(5736 n> r
•:^_±_-_J_—-—^-j--- 

Escreva para : Sr. Aristóteles Itali;: - Iluii Senhor; ^'«¦""f-"» cR"!rnStl"^ 
rif/l 

^tende-se „m duiet. 2 q„ar'tos,
Aí^rGâSF^™coSa! p&; } os Passos n. OS. sobraüo - Caixa .do Correio i ^,tJeT\\^aX do0 s^ V = saias, ^.,,1,1 jardim e f n

quitanda. - »S7lS M} *¦¦¦

"\7"ENDE-SE, 
jujito ao bonde de

V Cascadura, na Estrada Real,
uma cisa ie platibanda, qunsi no-
va, solida construcção, com bom quin-
tal fechado, portão e r/radil de fer-
ro â frente, 2 bons quartos, 2 salas,
cozinha,' privada, luz electrica, etc.
Preço dc oceasilo, 5 contos, Infor-
ma-se na Padaria doa Alliados, Ks-
trada Real 2310, com o sr. No-
gucira. (3433 N) S

RASPASSA-SE um deposito de
'es e ovos; na rua Senador Eu-

zebio n. 90; ou admitte-se um soeio,
(4320 J) P

TRAave

TRASPASSA-SE 
cm rua central de.

primeira ordem, e em .condições'
muito vantajosas, uma exeellente lo.
ja, esquina de rua, própria para

aualquer 
negocio; informa-se á rua

a Asscmbliia n. 22. (4222 P)J

TRESPASSASSE 
um boterpim li-

vre e desembaraçado, fazendo bom
negocio, o motivo é o dono estar
doente e ter que se retirar, á rua
Bcmlica, 433, esquina da rua Viuva
Cláudio. * '"23 3)

rr
\7IBNDE-SE um terreno, com

>' por 40, na rua Dr. Dia?
Cruz, Mcycr, 51500$, com o
prictario, tclephoüi 1113, Vill-
-~T- >-~"~.. i|2-
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PERDEU-SE 
a cautela li. 1587, da

casa de penhores de J. Mendes
4 Comp. IO)

i mmmmmtm»mmmmmmmmmmmm

,''¦''" '* " . 
¦ CORREIO DA MÀlStik — Qulrita-fêira, 30 dc Novcnibro de 1916

-*•*»¦»¦?» ç->

DIVERSOS
| A PARTAMENTO-_..__ -Senhora de tra..

_ tamento encontra aposento bem
Jnobrlado, em jardim e independente,
«txcellente pensão; preço módico; á
rua Dom Carlos I n. 39, Cattete.'

(4804 S) R

¦—' H

XMSNSAO MONTEIRO — V •
A melhor no gênero e tambem tor-
nece a domicilio; Rosário 105, ;".(319 5) K

PENSÃO 
_ Pequena familia

ccita pensionistas c fornece para
. de Setembro n. 209.

(S8S3 S) M

tintas e ma*
mais ba-

rua
oroximo á ma -rei(5«87 J) S

T>1NTURAS vendera-sc 1
x teriaes de i« qualidade
rato do que era q_il«tuer «»»» J
Riacliuelo, 4=5 «roximo a rua r
Caneca.

ANTISEF TICO MAC-DOTJGALL
(Snccedaneo do í.ysol de Mac Uouffall)

Compra-se uma casa
em qualquer narte .'esta capital
ou de Nictheroy. --ara família ue
tratamento, rua não muito distan-
te de bonde preço barato eo.11 a'-
Rum terreno em bom estado de
conservação. Cartas fechadas pa-
ra a caixa deste jornal, a Zeferi-
no Paulo, com descripção da casa,
preço e demais informações. .Ve-
gocio urgente e directo. M 5450

AVIGULTURA

lAlPOSENTO — Aluga-se um are*
J\ jado. mobilada e pensão; trata-
se, rua Evaristo da Veiga n. 22, 1"
andar. (4662 S) J

I A I.MOÇAR bem, jantar melhor, a
__. i$2ira; 5 pratos vaiiados ? Só

a Mineira; assignatura á mesa úu$.
fora ;o$; rua Iiuenos Aires 11. 158,
loja. (5-t.a S) S

1 A OS Senhores Dentistas, precisa-
X_. se dc um gabinete, 3 dias na
tenKinu; cartas ao Dr. A. Santos; á
tua Senador Euzebio 11. 314.

<s*-* S) J_,.

ADVOGADOS 
— Alugam-se duas

salas para escriptorios, por__7o$
cada uma, no i"
no_ Aires ri.. uS
Gonçalves - Dias.

FARTOS
LAVAGENS
CIRURGIA

ASEPSIA

ACHOCADEIRA 
"Triomplie" —

continua sendo a melhor; a uni*
ca ;rua Padre Migitelino ti. 77 —
Catumby. (5-44 V) J

andar da rua Iluc-
em frente á praça

(S)
'A.' R. Assembléa, ro, a», ha des,
i_jio$, prol"., de portuguez, franc,
arithm., alg„ geogr. hist. «tc. Morou
ruas 7, 109, e Carioca, 44 e 4;. Náo
« curso. .5*«S4 J) S

i \ CCEITA-SE um ou dois perisio-
-kO-iiista-, ú mesa por 60$, farta c
variada, cm ca-sa dc familia á rua'
Marechal Floriano Peixoto n. i, só.
brado. (..598 .1) S

Vende-se mn garanti-
tio Riacliuelo n. *.<-.

andar, sala dc frente. (5822 S) M
1>ICUDO> do; ua rua «lo Riachuelo n. 4í«.

BENEDICTA 
M. L. da Costa —

Venha á rua l'rei Caneca 40.
retirar seus moveis, tio >pra_ò dc 8
dias, .sob pena de licar «em os mes*
mos. A conta desta dala—Rio, ao—
11—Dili  Maria Gloria. (5769 S-J

IJ.CYCUiTTESJ Vcmlem-sc c
perfeição c
casa Harley,
tel. Central,

inotocyclettcs —
concertíim-se com

1 preços reduzidos, na
rua do Cattcle 11 • 199.
88j. (416a S) J

l. MPRESTIMOS — Fazem-se
J^sob inventurioM, liermiçiis,
liypotliccíis, alugueis de pre»
dios, juros e caução de apoli*
cos. Fazem-se obrus e paguni-
se impostos cm atrazo para
receber como so combinar.
Compram-se terrenos e pre*
dios velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rua Rosário 99,
«obrado, 11 ás 5. (408) S

I.ORVBGE-SK 
pensão farta e va-1 riada, de 50$ e 60$, casa de fa-

milia, iu Av, Comes Freire 130 A.
(S-*50 S) M

**í.«li.._IElRC>S Alugam-sc
Jj salíis para escriptorio. rim Itue-
nos Aires n. i)8, 1" andar, em fren*
te á praça Gonçalves Dias, por ;o$
cada uma; trata-se na loja. (S)-

transferida para o próximo
a rifa dc mu cordão e jml-

seira de' ouro, nue devia ser rcali-
zada hoje 30 do - corrente. <S7.4 S> J

17-ICA
JJ dia 5,

REDIO — A Sociedade Ediíica*
dom Monte Predial, a rua 13 de

Maio .8, sob., sorteia mais um, a"de 
dezembro, entre, as P»»oas (íue

queiram associar** a mes.ni., pea
mensalidade de jt. (.U8S--
-fiREPÃRÃTOilOS. Escola Nírmãj
I* c cconcurao». 

**ío Curso Prope-
dentico — Dt. Waslungton Garcia,
?ua da Quitanda. 20. Taxa 30$ meu*
saes. Ha aulas Particular^ ... 

-_

PRECISA-SE 
«le uma casa mobila-"a 

até 300$, peno ,1a cidade, por
j tncz.es. com 5 .quartos. 

«Cartas ues*
ta redacção, a J. 1- 1 ¦ ¦_*-'-_ 

^ j

õsTegitimos
"Cofres Nascimentos"

registrada, encontram-se
no deposito á nm Uruguayana 1 .3,
esquina da rua Theopliilo Ottoni.
Telephone 3534 Norte.

marca
venda

PIANO 
— Vcndc-se um por pre.

co módico, autor Ktiegclsiein,
próprio para estudo; rua João Ven*
tura 33 (Catumby).

fiuissimos,
vendem-(1ANARIOS 

francezes,
. chegados pelo "l.i-gcr", ven

sc, rua Sete de Setembro n. 3.
(5404 S) S

RHODE 
Islond Red, a grande poe*

deira, e Orpington ceyatal,; ven-
ilcm.se sublimes reproduetores, a rua
Minas, 91. Sampaio. Ovos das mes*
mas raças a io$ooo a (luzia.

(5561 R) V

Mme. MargAorlta Solenni Du-»
hamel, parleira, diplomada pela
Real Maternidade dc Firenze (Ira-
lia). Acceita chamados á qualquer
hora. Tel. ;'3i|_íj, Villa. Rua S.
Miguel n. 80, esquina da rua S.
Raphael (Tifttca). 338 J
Partes. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos c
suas conse.

quencias, dos
corrimentos,

das eólicas utero-o.arianas e das regras
irregulares e orolonsadas. Assembléa,
<4. das 12 ás 18. Serviço do dr. Pearo
itegalliães. Telcp. 1009. Cent. (Rã-W*

SENHORAS

ALLEMÃO, 
Inglez. Francez, e Ia*

tira 10$ e 15$ mensaes; trata-
se, das a ás 4 horas. Beco da Ca-
rioca, 18. (4480 J) S

OVOS 
frescos 7$ooo a dnzia, de

gallinhas puro sangue Orpmg.-
ton pretas, brancas, pl.ytnouth, eari*
j6; Uruguayana 9;. loja. (5*80-.M

rua Haddock 1,0-
417, canários de raça .an*

ceza, e um cão r'ox Tcrrier, com
pintas marrou. (47 o.!1-'>»

*|7'i;.ni>i;m-si'
\ bo,

VENDE-SE 
um gallo Orpington

prelo, novo c filhotes dc pavão, a
10$ cada um; ua rua Uruguay, 2".

<_..- S) J

RAUL 
MARTINS, tem caria

Villa Isabel, no logar que
dicou. -S8-1-1 -*-

AJ A_VIER_iCAlV_*_.

BICYCLETTKS 
— Concertos ga*

rantidos, c pela metade dos pre-
ços coinlnuiis, casa Urasil; rua do
Cattete 105. Chamar pelo telephone
1734, Cent. (534.1 S) R

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

dc jóias velhas, com ou sem pc-
dras dc qualquer valor e cautelas do
Monte dc Soccorro; pagam-se liem;
na rua Gonçalves Dias 11.37, Joalhe*
ria Valcntim. Teleph. 991. Central.

(4612 R) S

("aRTOES 
DE 

"VÍ-ITAS 
—~Cen"

J to 28. Ourives n. Co _ Pape-
laria Oscar N. Soares. (3490 S) S

i 10L1.ETES de senhora, sob me-
VJ dida ,ia$, completo. Mme. Marie
Lemos, rua dn Assembléa n. 33, 1"
andar, abaixo da Avenida Rio Bran-
co. (IJ4 S)J

(CARTOMANTE 
e faz qualquer tra*

. balho |Kira o liem, não usar de
cerimonias em falar no qne deseja-
res c trata «lc feriilas clirouieas e
outras doenças; á rua Oliveira n. 381
fundos da capella do Amparo—Cas-
t-adura. (41/13 S) J

O¦USA, garage ou officina _ Alu-
ga-sc uma á rua Coronel ]oão

Francisco n. 33- Mattoso, com qua-
tro quartos, duas satosc mais depen-
ilcttcias para familia; as chaves no
ii. 31. Trata-se com o sr. Brandão,
praça da Bandeira n. 115. loja tle
fcrrageiifli  (.Sn3 °) S

EMPRESA DE LAVAGEM DE CASAS
Esta empresa encarrega-se dc todo serviço concernente

dispondo de pessoal idôneo, a empresa toma a si toda
pousabilidadc; abaixo damos a nossa tabeliã de preços.

RUA GENERAL CÂMARA 215. lei 3795,
TABELLA DE PREÇOS:

Quatro commodos * •
Cinco commodos  7$ooo || Seis commodos..

Acceitam-se propostas para assignaturas.

a .0alhos e
liialqucr res*

Escriptorio;
Norte

. . 5$*P°000
ri g$o

IP 
SCRITTORIOS*--Alugam-se duas

â _a'a3 por 70$ cada uma no i°
andar á rua Buenos Aires n. nR,
em frente á praça Gonçalves Dias.
Trata-se na loja. * (S)

ESTÂNCIA 
Confiança, dispondo de

embarcações para carga e relio-
que, enenrregase do transporte de
qualquer' mercadoria! e lenha cm
troca do -frete, vende, compra lenha
a metro, tocos, achas, achões c fei-
xcs; praia de S. Christovão n. 316.
Tclcp'h. Villa 1776. (50298) M

IJV3K.NECESE 
na mesa e a domi-

_ cilio, refeições variadas e com
asseio, pontualidade, na ehtrc_.i,
principalmeiilc na hora; rua Larga
n. 7, sob. (5S55 S)

Í*- 
RUPO ELBCTROÜENIO—Com.

)T pra-se um perfeito, com volta-
gem de iu a 12 c de «Ho a 100 am-
píres. Ofíertas a I*. Kamimet-cr, a
Casa Harley, rua do Cattete u. 199.

(416.1 S) .1

 —| IMmo.
iíiric I.oiiísc, «so acceita gratifica.

ção depois dn pessoa cònse«_ii'f o
que deseja Maltoso, 33. (5355 J) S

C~1ÕSTÜRlüliA— 
Vaz vcslidos, i>or

) figurinos, a 10$ c a 15$; a rua
liarão dc S. Fclix 11. 31. (5137 Sj J

*IOSfURÊÍKA~^ Trabalha por fi-

/CONSULTAIS cspiititns
l.'Míi "' - '

cc
Atlenilc a domicilio; rua Bella dc S.
Luiz n. 12 — Andarahy. (4822 S) J

C1ÍNEMÀ 
— Fautcuils com assen.

./ to c costas de palhinha, c dois
ventiladores dc pá, para (ecto, ven-
dem-se á rua Assis Carneiro n. 18—
Piedade. (5J70 S) R

CiONSULTAS 
grátis—Mme. Thom-

I pson. Reconciliações em 8 dias.
responsos, casamentos dilíiccis, paz
110 lar, etc. Acceita trabalhos para
os listados. Pagamentos no fim. To*
da a reserva c scricadade. 73 A rua
Maurity, Mangue. Ao lado da antiga

GRAMOPIIONES 
e chapas—Ven

dem-se de Ç500 a 3$- Trocam-se
de $500 a 2%, Compram-se usadas.
Concertam--- gramoplioncs e ven-
dem-se a 20% e 25$;. Compram*3e, á
rua Uruguayana n. 135. (3922 S) S

P dc i|a
mario, de qualquer autor; pagam-

se bem; cartas nesta redacção, com
as iniciacs L. S. P. (5820 S) M

QUARTO 
— Precisa-se para ho-

mem sério, dc um independente,
limpo c arejado, com mobilia, roupa,
luz e logar para banho. Centro ou
próximo, oté 5o$coo. Oficrtas a J.
Ribeiro, beceo das Cáncellas n. 10.
sob., 1° andar. (5S10 S) R

_TENDA DE FESTAS — Bons ca*
V saes e ternos «le gaMitihas das me*

lhores raças, frangos c pintos bem
desenvolvidos, ovos |«ara reproducçao,
tudo muito cm couta, vende-se na
Ascurra liasse Cnur. 55. J*p«'» ^°Asctirra, Águas Férreas; Te . Sai».
Central. Iiieunibe-sc de «kspacliar
liara o interior qualquer pedido de
aves ou ovos, e entrega a domicilio
nesta capital,  (4i57> )**

CURSO 
feminino de Artes —. The-

oria e solfejo, piano, violino e
canto; desenho, pintura (todos os
gêneros), baixo relevo, csculplura e
gravura, artes , applicadas c outros
trabalhos. Professoras diplomadas e
laureadas cora ihedalhas de ouro e
prêmio de viagem â Europa, pelo
Instituto de Musica c Escola de Bel*
Ias Artes da Capital Federal. Cur.
sos a 15$ e ao^oo;. mensaes, com re-
ducção de io-0]0' para duas ou mais
disciplinas. Prepara alumnas para
exames naquella» academias. Largo
da Cancella, 67, sobrado—b. Chris*
tovão. (3391 S) J

ANGICO .COMPOSTO
0 XAROPE1 MAIS' ANTIGO DO BRAZ1L
,v, '':\OÍCALf.ENTE, 

QUALQUER TOSSE ANTIGA OU RECENTE

.r*nda na PHARMACIA BRAGANT1NA
„, ,.p:,r,,avAMn N i05-_ EEMT0D«-A5 PHARMACIAS E DROGARIASr^AYANA N !0j

1 
ESCRIPTURAÇÃO mercantil pelo
U mesmo methodo do professor

Tavares da Costa, o professor Ma-
rio Pirc3, da Escola Municipal de
Aperfeiçoamento, lecciona á. rua Dr.
Maia Lacerda ni 65. Estacio <Jç Sa.
Aulas diurnas e nocturnas. Preços
módicos. (513a S) J

TNGI.EZ, FRANCEZ E PORTU*
I GUEZ, pelos professores: Rodçer
e Hcnri; preço módico; rua ti Ai.
fandegn 199, aolirado. (a53 a) J

INGLEZ
MÉDICOS

1 Dr. Alvino Aguiar
Especialista em molestia_ de

estômago; rins e pulmões.
Tratamento «Ias anemias, de-
patiperamento nervoso, etc.
Moléstias Ae senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,
5; teleph. r.271. C. Das 2
ás 4 lioras. Residência; tra-
vessa do Torres 17. Teleph.
4.2C5 Central.

REFORMAS 
de vestidos e chapéos

1 -—Fazem-se pelos últimos fijiiiri-
nos, tanto para a capital como para
os Estados. Máxima perfeição e pon-
ttialidade. Atclier ile Mme. Rente;
71, rua Maurity, Mangue. Preços
báratissimos. (SU'' S) S

RAPAZ 
chegado lia pouco do in*

terior, com algumas habilitações
c com 15 annos dc cdâdc, ofiercep.
se pura trabalhar como auxiliar dc
escriptorio ou em baleio de casa
commercial, ilouilu fiança de sua con-
dueta. Carlas a esta redacção. a A.
P. A. (5758 S) R

sALA

logar «socêjado
Lina g

COiNFORlAVEL
em c

entrai;

para des.

escrever ia
(5503 S) S

¦——.--_¦ I— _¦

UrilITTI

pata o dia«;nosti'
co e tratamento
Ias doença, do es-
tomado, intestinos,
ligado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc., pelo
DR. RENATO DS SOUZA I.O-
PES. Preços módicos. Rua Süo
José, .io. das 2 ás ' (menos ás
quartas-feiras). A 20J

RAIOS X

nratico, SI r .
Pcter : garante
ensinar cm sets

mezes. Largo de S. Francisco n. 36.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(308a o) M

Dr. von Dollinger
Aa limara 00 H*"- <-a Be*UU Ura^tt neíioenda Por-
tugueza e cora estagio ni Real
Universidade d« Berlim. Doenças
do rira (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radioal das hernia3,
hemorrhoidcs, estreitamentos da
urethra. Operações sem oliloro-
formio e com a anesthesia- regio-
nal. «Mem _e Sá 10 (sob.), 11 ás
1- e ás 31I-. Teleph.. 4*810 Cen-
trai.

COLORINA-, Tintura ideal
garantida, para

restituir ao cabello a sua côr, ori-
ginal «preta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito, geral rua 7 de Setem-
bro n. 127. R. KANITZ.

Comichão

OS CHAPÉOS DE PALHA
SUJOS '

Os chap«.os dc palha, sujos, ti
cam completamente limpos e com
a apparencia dc novos, quando Ia
vados com a "Agua_ ^Ia8lca) ,
Mais duas vezes «nodera ainda Ia-
var 11111 cliapéo, quando novamente
ticar sujo. Uni vidro dá para seis
chapéos e cusla 2$ooo. Pelo Cor-
reio, 4$ooo. Não se acceita sellos
ntm estampilhas. Na "A Garrafa
Grande", rua Uru_niaj'ana, 66.

ssos, 106. l'.m Nicílie-Avenida Passos,
roy drogaria Barccllos.

M 57«*5

TÍROPESSOBA estrangeira—
A Ensina Pràncez, Inglez e
Allemão. Preços módicos e
vue ein casa dos alumnos; na
rua 13 dp Maio 3T, sobrado.

.1 .'¦; (J 5869) S

PROfBSSORA 
inglcía, lecciona

seu idioma, cm casa e a domi-
Affonso 1'ciina 11. JbS.-. (1237 S)Rcilio; rua

casa XXII.

DENTISTAS
DENTISTA

R. Baldas Von Planckcnstein
Esp. em obturações a ouro, pia*

tina, esínalte e extracções com-
•' ramente scin dôr; colloca den*
lcs com ou sem chapas, a preço»
reduzidos! Garante lodo c qual-
quer trabalho e acceita paijaiiicn-
tos parodiados. Das 8 da ínanliã,
ás 7 da noite. Aos domingos só
:t.ó á_ 3 horaVi: I'ua Marechal Flo*
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana;

PliOFESSORA 
coin esmerada edu*

cação recebida na Europa, con-
timia a ensinar mesmo á noile: por-
tuiíiiez, «francez llicorico c pratico,
arithm., geogr., bordados, etc. .R.
Assembléa, 79, a". Vae a domicilio.

(58.14 S) M

darthros, empin-
gens, eczemas,
írieiras, sarnas,
broloejas, etc,
d e s a p parecem

íacil e completamente com o
DERMlCURA. (Não é pomada).
Vende-se cm todas as drogaria»
do Uio o Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Norte, 3-**>S. Preço
2$000. '

Perolina Esmalte - Pa»dc.
que adquire e conserva a belle/à da
pelle, approvado pelo Instituto de
Belleza de Paris, premiado na l'.Jt*
posiçio de Milano. Preço 3?,000. txl"
iam estes preparados, i venda, em to-
das as perfumarias c 110 deposito des-
te e de outros preparados, a nia 7
de Setembro 186. (5«9 S) A

Collocãção cora orde-
nado para senhora af ;;íc
expediente commeicial; no "Club
Parisiense" (Sociedade Rio Granden*
sc dc Sorteios), iua da Quitanda. 107,
1" andar, (4W S) K

PROIT.SSORA 
— Ensina portu*

guez, francez, inglez e piano;
informações com o sr. Caldas, rua
do Hospício n. 84. das 3 ás 4 horas,
ou com o sr. Peixoto, rua Haddock
Lobo n. 327. (5243 S) J

Pomada de R, L. de Brito
(ANTI-IIERPimCÀ)

Approvada e premiada com meda*
lha de ouro

Infaílivel nas empigens, dar*
tliros, espinhas, írieiras, sarnas,
lepra, comichões, eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$joo. Deposito: Dro.
garia Pacheco, ma dos Andradas
n. 45, e Sete de Setembro Sr.

(S 1339

M Ml. ROMANELU «
Professor estrangeiro, ha 7 *Jn*

nos mora na praça da Refc A_.
n. 84, esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da 1 no*
ra ás 6 da tarde, dias feriados ate
3 lioras, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 84, sobrado, esquina
Senhor dos Passos. 3-5 )

Xarope Peitoral úe Deses
sartz e Alcatrão da

Noruega
W- FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspcctoria Ai
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional Ua
jooS. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-i
tarrhos chronicos, coqueluche as/
thma, losse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo*,
sas, constipações, rouquidão, siiíto«.
cações, doenças de garganta, Ia.
ryngc, deíluxo asthmatico, etc.
Vidro, 1.500. — Depósitos: Dro.
garias Pacheco, Ma dos Andradas
n. 451 Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 c 31! a nia Sele d«.
Setembro, 81 e 99, <- á ™„. a A*
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma.
cia Santos Silva, rua Dr. Arisu-
des Lobo n. 2.9, telephone 1.401-,
Villa.

Tailleur-e toilettes chies
Executam-se com .primor ebom

gosto 110 José Miranda e nime.
ilulia Miranda, «ex-contra-mestres.
das casas "Nascimento" e "Rau-
inier. l.A.ccoitam-ta encomimendas
do interior; na rua do Ouvidor
n. 103, entrada pela rua Sachet
« 42. Telephone 6178, C.

M 5041

GRAVIDEZ!!
E' tini perigo não usando O

Stcnolino antes e depois do par-
to. Faz um bom parto, fortalece
o utero e o feto; evita os vômitos,
hemorrlinsias, máo estômago,
aborto, pertttrbaõe. intestinaes c
das urinas; atigmcnta a secreção
do leite é tonifica. Drogaria Gra-
nado & Filhos, rua da oruguaya-
na, 91. Rio dc Jíaiieiro. • Vidro,
5$ooo. Pelo correio, S$ooo. Dro-
garia Berrini, rua do Hospício
n. 18. 

512*» 
J

SYPHILIS e suas conse*
quencias. Cura
radical, injecções

completamente
INDOLORES,

dísuãpreparaçao. Appl. 606 e 914.
Assembléa n.. 54. -*»>«_ *?•¦. ,??•
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA3A
LHAES, Telephone 1009, C.

SENHORINIIA. 
habilitada, ensina

a meninas c senhoras, em qual.
quer edade, portuguez, francez, an*
tlunetica, geoçrapliia, callie., etc. so
vae a domicilio; rua Iladdock Lobo
n. 417. (5393 S) R

Cura radicalmente a queda docabello, destruo
a caspa, evita o embranquecimento e faz nascer
novos cabellòs — VIDRO 49000.

Vende-so nas * Perfumarias e Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

HYPÒTHECAS 
na cidade c sub.

urbios, grandes ou pequenas quan*
tius, juro módico; tia capitalista, lu*
forma, por favor, o sr. Pimenta, rua
do Rosário ii. 1.17, sob. (5234 J) S

Comp.11 do Ga_t (513^ S)S

Vcuri-Mc um/Í1ARAMANCI1AO „ ,«Uadaniando.se a viveiro; rua llad*
dock l.obo n. 157, armazém.

(5^3 J) S

(""(AKTOM.-HNTK 
habilitada, conhe-

V.itla c muito procurada pelo acer*
to de «nas prophccias; unica «íue faz
trabalhos garantidos paia realizar uc-
rocios conimerciaes e reconciliações;
na rua dc S. Pedro 11. 3.1L,_ ;x ¦

(.ífiSo J) S

aYPOTHECAS 
sob prédios, a .

ros módicos; tjo, Alfândega-
itidar, 2 ás 6. (5287 S)

IMPOTÊNCIA 
— Cura*sc com ns

garrafas dc catuiba, remédio, vé-
getali vindo do sertão do Ceará. En*
contra-sc na rua dc Santo Christo
11. 99. (5«-7 S) K

SALAS 
—. Alugam-se 2, para escri-

ptonos por 70$, no i° andar da
rua Buenos Aires 11. 11S, em írente
á praça Gonçalves Dias; trata-se na
loja. (S)

SENHORA 
dc fino tratamento co

dc para descanso dc um casal,
uma sala ricamente vjmobiíadu, com-
pletanicntc independente; quem dc-c-
jar, queira dirigir cartas para esta
redacção, com as iniciacs A, A.

(5*4a S) I

DENTISTA 
a

oMuraçâo
desde

i^ctoo mensaes para
gran.Ho, platina,

ura ti vos desde o primeiro dio. Tra-
balbos de chapa; coroas, piyot, etc,
por preços mínimos e trabalhos jra-
rantidos, ua Auxiliadora Medica, ua
rua dos Andradas 11. 85, sobrado» es-
quina da rua General Câmara, tclc.
phone,, Norte 3157, (2021 S) J

DENTISTA 
í-i, Extracções comple-

tamente sem dor, qualquer in-
tervenção cirúrgica, na boca, pelos
processos mais modernos de anesthe-
zia, na rua Sele dc Setembro n. 20$.

(5013 S) J
TSJÈNTISTÃ  Coroas de ouro,

TARDIXKIHO 
— i'erdi-te. Trata

jgrlvgo, já. Faze-tc frbfyd, ven-
deira. Escrevo ligupdo, mas lê todo
dia. Adeus, alma tanta. Vem.

.57'* S) K

r*AS.\S ínodorniis liar» pç-
V»liidiiis familias; trntii-si! á
ru» Maxwell iv. 1-4», t"'!0
miodico aluguel <1« «11.000.

(I_85 lt) 1«)

C'*» 
AR TOM AN TH

) Julia il,
nahiaiin; rua D.

Os (Salvador de Sá).
(5814 S) ]

(CAVALHEIRO 
«lc fino tratamento.

J necessita do "nppartincnt" amplo
e confortável, bem mobilado, cm ca*
sa «lc familia distineta c onde seja
o unico inquilino. l're:'«c-se bula-
íopo, I-iranjciras ou Flamengo; Car-
tas. enviando minuciosas informações
a II. 1!., 110 escriptorio deste jor*
uai. (5.S" ¦*•) J

LOUÇASdem-se
qualtiuer
próximo

e trens dc cozinha ven-
mais barato do que cm

casa rua do Rtnclíüelo, 425,
á rua Frei Caneca.

1.5688 J) S

MME."' 
DUARTE — Confecciona

em seu atclícr chies' c moder-
nos vestidos de linho desde 50$; voi-
le, desde 40$; filo, desde 711?; seda
e tafclá, desde 90$. Acceita chama-
dos, levando amostras dc todos ar-
tígoSt os mais finos que desejar; rua
da Carioca 11. 8, 2" andar, t'3141 S) S

111
Tomo PEITO UAL MA-

MINHO
Kua 7 de Setembro ISO

IMPOTÊNCIA
Estu.ilidadc,

Xcurnslltenifl,
KspeviuutoiTh.n.

Cui«a certa, radical c rápida
Clinica eler.tro-incdica, espe*
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
de Nanòles c P.io de Jaiieiro.
Das 9 ás li e dis 2 ás ...

Largo da Carioca 11. 10
sobrado

Gonorrhéas c h r onicas e
recentes.
Quereis fi*
car r adicaU

niente curado em poucos dias?
Procurae informações com o sr.
Feijó, «íue gratuiiamente as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
nliitm negativo; rua Ihcoplulo
Ottoni 167. 3273 J

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega 03 moveis na i* en-
trada de 20 ?|° c os seus preços
são báratissimos. Cattete, 7, tele-
phone 3790, Central; J ,W

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA ,

Telephone 972, Sul '
Xcsta praia ideal agitam-se as ma»

límpidas e puras oguas, do Dtslrictd
Federal I As de Santa Luzia ou Ha-
inciiKO s3o condemnoveis para banho»
ao menor exame, pelo «eu niimin»
movimento próximo das galerias de
esgotos do hospital da Misericórdia o
do rio das Caboclas. (Documento oU
ficial de uma autoridade ao prefciM
do Districto).

ROYAL PENSÃO
Alugam-se vastos aposentos, ri-

camente mobilados, eom todos os
mellioranientos Imodcrnosl içsla
situada no largo mais aprazível
da praia de Botafogo, com bella
.vista para o mar, cozinha ^e pri-meira ordem, grande parque, boa
illuiuinação electriea c ventilado-
res. Praia de Botafogo, 252. Te-
leplione 1.460, Sul.

IMPOTÊNCIA?
NKURASTHUNIA ? _ ANEMIA ?

Velhos, moços e risonhos, 1110-
ços fortes e felizes só depois do
uso do STENOMNO, formula
descoberla recentemente por um
sábio suisso; não falha nas fra-
quezas genitacs, rieiir.astKeiiias,
cansaço plijsico, magreza, tuber-
cillos», convalcsccnlciaa, anemias,
dypepsia. Vidro, 5$; pelo Cor-
reio, 7$50o. Drogaria Granado &
Filhos, rua Uriigitayatia n. 9'.
Rio dc Janeiro. 3^3 J

400 peças de filo para
liquidar

Filós superiores: largura 70
c|m 1.500 largura 90 c|m por
2500, largura 1S0 c|ni 4.5op.
ljilâs finíssimos: largura 90 c|m
3600, largura 120 c|ui 4.000. Pa-
ra terminação de negocio. Enviam
sc catálogos, telephone 922, sul:
Casa Felippe. S. Clemente, 40-
Botafogo. S 5528

Casamentos tra ta-se
com bre-

v i d a d e,
mes m o

sem certidões, civil, 25$, e^reli-
gioso, 20$, em 24 horas, na forma
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Sclicgue, á rua
Visconde do Rio Branco, 3-, so-
brado. Todos os dias, domingos
e feriados.. Atfendc-sé a chama-
dos a qualquer «hora. Telephone
n. 4.542. Centrali — N. B. Os
noivos que tratarem de seus ça-
peis nesta casa não terão o in-
commodo de ir á policia; não se
confundam — 32. C1"13 J

Tralamcnto pelo Dr. Neves
da Rocha, com csito seguro,
dos zumbidps dos ouvidos,
peln massagem vibratória,
pelas correntes continuas o
pelas correntes de ulla fre-
quencia. Os zumbidos dimi-
niiem logo nas primeiras ap'

Casamentos

pivots c chupas dn vulcanite,
por preços no alcance de todos, no
irabinctc americano da rua Sete de« ,. -_„„.__i,„_- ,,,„.„„_setembro ri. -05. (..ou sj .i j plieaçues c acabam desappa-

rece ndo completamenteA —' Trabalhos pelo -sys-
iitncrieauo, pur preços mo-

dicos, material garantido, na rua 7
de Setembro ti: 2115. (3008 S) J

DENTISTAtema am

DENTISTA
SENHORA 

de Brande tratamento
deseja a protecção Je üm senhor

porém, muito discreto. Dirigir:;carta
para esta redacção, com as íinciac.,
A. A. (5-M.l S) J

CJENHOUA só; precisa de creada
o para todo o serviço; e que co.inlie
de forno e fôyãò j dorme nu casa da
patroa; rua l.arga, iS,, 'Sobrado.

(.6..I Jl S

pilARITAKlAV. no nielliõr ponto
umnAluga-

de.-ta capital,
laudo sóiiiciiti' 1 vale. sendo a sua
féiia de 3:500$ métrsalmentc; poucn-
tio Inrcr muito innis. Qiieni preten-
iler escreva paia esta redacção, para
A. dc Sou/a. (5I7*>. ) s

DiV«SK 
dez contos

e-ta ii
de reis — páTsc

imporlancia na prriporçãó dç
om cotilo dc reis pnr cada cem mil
reis a «nicui arranjar nm cmprcRo.
Carta nc*le jornal para A. II. C.

D IX1IK1H0 sob hypotliccas, mo-
notas

fiei aos do Kxcr-
Polícia; rua do Ro-

eixás A Fernandes.
(4662 S) .1

IMonu.-sorias
cito, Arnioda
cotio 11. 17-1»

Agna Sulfatada Maravilhosa
iMimmm em toda t em os fxmiliu

Previne c oura as diversas DOENÇAS DA VISTA
A' venda am todas as boas Pharmacias e DrogariasDESW GRANADO I C. RIO DE JANEIRO

Heitor Cor*
ré.ii especia-
lis.il cni tra«'
iiallioa a ou-

ro e dentes artificiacs. Gabinete
moinado com apparelho. niodcr-
nos dc clectricidade. Preços mo*,
dicos. Das 7 ás 6 horas. Doniin-
_os ate ás 3 horas. Travessa de
S Francisco (lc Paula, 12 .

C.0MPRASU91S 
denlailuras vcllins,

J para o aproveitamento da plati*
na existente nos dente-; artificiacs;

na ruá Uruguayana, 3, sobrado; com
o sr. Antônio. (5«MS S) J

D' paiiicnto de vidro, para frente de
cadeira: riu Sc.c de Setembro 205.

(5824 S) M

Consultas de primciia cias-
se das 12 ás-i horas da tarde;
consultas de segunda classe
das 10 ás 12 da manhã. —
Avenida Kio Branco 90

cãlTTsTa
Miguel Braga, especialista em

extraccão <le callos c uivlias encra-
vadas, sem dôr, etc., r. Ouvidor,
165, sol). T. N. 1505. Aos domin-
gos attende chamados a domici-
lio. Teleph. Norte 2G50,

MME. ÃNNA ainda
mora na rua de S. José
n. 46.

35$ na ci*
vil « ao*
reiíkíosü ,
eom ou
sem cer.

tidões c cin 24. ltüra.c- todos os dias,
para provar quanta esta casa ú séria;
sú pagam depois dos papeis prom*
ptos; trata-se á rua Barbara de Al-
varenga n. 24, ein Ircnto á a" Pre
toria, próximo ao Tliesouro, coni Ca-
pitão Silva.

Ser Bella

Homoeopathicos videntes
A todos que sotfrcm de qual-

quer moléstia, esta sociednjle lie.-
neíicente' fornece, ültAIUIlA-
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postal
n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta^ J 5«fy'

GLYCOLINA
FORMULA DE U R. DB

BRITTO
Approvada e premiada com intiát

lha de ouro uas exposições
de hygiene

Excellente «preparado da antií»
Pharmacia Ra^iail, emipregado
com suecesso nas enipingens, co-
miohões, ftüeiras, datjtliros, acne,
pannos, aspereza e irritação da
cittis, rugas, suores fétidos e tt»-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, i
rua dos Andradas, 45; á rua^ 1°
de Março 10 e 31, e á rua Sete
dc Setembro, 81 c gg. Fabrica:
riiannacia Santos Silva; á rua
Dr. Aristides Lobo J29, tclepho-
ne, 1400. 

"Villa. 
t,

OUliO a 11.850 m GRAMMA
Plntina a 8$000

praia; brilhantes e dentes de den.
tadur.is velhas a 500 rs. cada um.
Av. Central 105. Casa de Cambio..

(S 414O

Acção enire amigos
A de uma pulseira com una nie-

dalha de ouro de lei.marcada nara
30 do corrente meu, fica transferi-
da para o dia 18 de dezembro pro*
ximo futuro. M 5^33

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES ÇAO' ;

Com longo estagio da Foiidatíon
Rotuehld de Paris. Assembléa, 56.
das 2 ás 4. Teleph, C. 3.176.

M ion«)

AOS SRS. FAZENDEIROS
Uma pessoa idônea, dando de

si as melhores referencias e dis-
pondo de longa «pratica de com-
inercio e lavoura, offerece-.c para
administrar uma fazenda, mediante
condições que se convencionará.
Quem precisar queira dirigir car-
tas com informações precisas a
U. 'Mendonça. Avenida Passos n.
28 e 30 — Rio. R ..103

Creme de Bel-
leza "Oriental",
sem rival para
níantcr a epider*

me em perfeita hygiene e belleza,
emoliente, e refrigerante, embran-
qticce e assetina a cutis. Não c
gorduroso, í o melhor para massa-
gens, c faz adherir o pó de arroz,
tornando-o invisível. 3$ooo, pelo
Correio 3..500. Leitora, no logar
onde reside, peça o Crême "Ori-
ental", ao seu fornecedor e, elle
não o tendo o obicrá rapidamente';
Mediante 100 réis de sello envia-
mos o catalogo dc "Conselhos de

.Belleza". Vendas por atacado: dl-
rigir-se ás casas de sua9 relações
nestii praça ou, ao deposito: Per-
fumaria Lopes, r, Uruguayana nu-
mero 44, Rio.

(58--1 S) II

"fVENTISTA — Dr. Álvaro Ferrei-
WJ ra,. o.p. em dentes artificiaés,
Con?.: da-s \2 ás 6 da tarde. Gon-
çalvcs Dias, ,-8. Tcl, 3.1?, Norle.

C..S? S) J

MATKICUt.AS 
gratuitas do .cxp

feminino, no Curso Prppedeüti-
; rua
paga

da Quitanda it. -o. Apenas
a joio. (52.17 S)M

MODISTA 
còíilecciona vestidos pc-

lo ultimo figurino coin muito gos-
10. saia de liitlib ilesde.S? acceita re-
forma3. Una Buenos Aires, antiga do
Ilospicio, 171, -'" andar. (5605 J' S

TVUNHElTiOr
A f potltécãs ile prédios

-Kni|irc.5ta*se sob liy
a juros ra-

roaVcisi grandes e pequenas quãn-
tias, juro* c caução de apólices, con*
tas «Ia Prefeitura, heranças, inventa
rios, alugueis de predios mesmo 1:111
usofruto 011 dotal, compram-se pre*
dios, terrenos, fazendas e sítios;* rua
ila Assembléa 11. 117, ¦" andar, sala
11. 4, rom o sr. Moraes. (4424 S) S
-|*| IXII KI li O 8' > anno, sob

liypotltcctis, conforme local c ga-
rantia." lemos ordens para emprestar
ao •. srs. proprietários. J. * * • Dart;
rua da Quitanda, 63, leiteria.

(.lfí-6 S) J

M.0D1STA _ lraz vcsllilos, costii-
IUC3 de linho c eliapéos no ri-

sor da moda; rua Uruguay 250 —
Andarahy. Preços báratissimos.

(57.14 S) E

MOVEIS 
USADOS — Compram-

se mobiliários comjilctos. avulsos,
liianos de bons autores, antigüidades,
.1.. Kua Senador Dantas n. 45.

(S*S3 .D SKibciro;

T.YKR — Modista particular con-
feccionn vestidos |ior qualquer

figurino. Preços módicos j ri. a Wen-
cesiáo 97, esquina da rua Magalhães
Couto. (.'4-'i S) M

SENHORA 
dc meia edade, brasilei

r*» oífercec-sc para governante cm

DKMTISTA 
-- Um formado, dec-

ja níCRar 11111 gabinete para Ira.
bülri.r .. dias por semaiia. Cartas
nesta redacçãoj para W. C. V.

T\KXTIS'1'A -- Todos
%} 110 eòusultorio do
Mattos, *-ãu feitos
America do Xorte
cu dc materiae-s
l'rov*os razoáveis.

s tralíaliio;,
Dr. Silvino

pc.o systema da
e eum o empre-
ic ia qualidade1.

pagamentos cm
em

Uni.
IS)

casa de pouca familia ou hoftieni _ só
fala bem o fraiicez c sabe. miisica,
canto c piano podendo ensinar cre-
ancas. Xâo se imporia de ir para
fora oti acompanhar doentes. Dão-se
rqícaciK-las. oartas a c-la . rcdacçlão j f*VEXTISTA — 
com as iniciacs M. C,\V.~. i-*-*' xu^> absolutamente sem dôr."(5588 J) S j por meio de anesthesia local, a 5$  cada eslracção, ná rua lirilgilayan...

prestações c garantia obsòlula
(júalqucr obra enlrcsuc; rua
guayiina, 3, sobrado.

I-— líjttrâcçdcs denta-

Moléstias das Senhoras
—Dr. Oclavio dc Andrade, coin pra-
tica dos hospitacs da Kuropa, evita
a gravidez por indicação seientifica,
sem prejudicar o organismo, llenior-
rhtigias, suípensão. etc. Kesidchcía e
cou-.: rua Sete de Scícntliro n. i86,
sfibrado, «Ias o ás n e dc t ás 4.
Telephone 1551, Central. Consulta),
grátis. (.._(«" S) .1

rnÊXDINHA — Traspassa-sc. pu ad- 3
X mitte-sc um .ócio; para informa, j 

'

ções, rua S. José n. 50. typogra-.
phia. (5".1«« I. .1

extracçaoi
obrado, gabinete do Dr. Silvino

I)F
mHICYCl.lC — Vcndcsi
A caixa e em períeito
rua Senador Euzebio 11.

um com
jatado, ua

(5379 S) J

Ml

1-\Ò'R.\I1TÓKI0S 
— Alugnm_e 2

jtarêiatlòs, com todas as commo-
diiladcu para pes=oa do còiiimcrcio,
oerto dc haiilios demar, rua Ferreira
m Vianna Si — Caltete, lclcplione
40S0, Central. (4S1.I J) Í5

sub hypoíl.ecas
; na 

"rua 1V..0-
10S. das 12 ãs iS hora.".

(,-46 in s
DINIIEIKO 

rápido
só negócios $cri

nus Aires n.

D IX1IK1RO
probidade

pres ti mo
Tcichcr,
ral.

IV

 ressoa dc (oda a
precisa de uin cm-

le tres contos; carlas a
restante, neste Jor-

(5-4-' S) _J
1

posta

VÁ.SE um bom «iiiarlo a nm casa
sem fillios, f[i'e seja muito
rua Gcn. Polydoro n. 135

Para fazer alguma Ilmpesi.
(5*103 S)

sob.
I

ME. Clara Couderc — Manlcura,
edicura, massagista diplomada;

rua S. Clemente n. 105. Tel. 1379;
Sul. Vae a domicilio. (3393 S) li
IIS

F*iOMA-SE roupa para lavar e en-
X gbmmar e lustrar com toda a
perfeição; rua Carolina n. 3- — K*
do Uoeha. (5748 S) R

TTM ex-negociante desta praça, dan*
\J do os melhores informações de
sua conlucta e ii.idor, oíterecc-sc
para faze* cobranças de alugueis «lc
casas, contas 110 Tliesouro e Prcici.
tura. Caita, nesta redacção, a C.A.
V (S "¦«)

ENTISTA — Coroas «lc 01110 pu*
ro, pivois c dentaduras dc todo

(|iialqucr feitio, por preço sem com-
potência, á rua Uraguayana, 3. so-
brado, consultório do Dr. Silvino
Mattos. (5-l«S S) .1

PARTEIRAS

PARTEIRA _ Mme.
Francuc-a

Reis. diplo*
mada pela
F. de M

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis TclU?„r; ^
(enepurtf parfeiròí cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
(Ias vias urinarias c genitacs da mu-
llicr, as mettites, os corrimentos uíc.
liuos c vaginncs c regulariza a inens-
Iruação por processo seu. Applica o
ou., e oi*|, com ou sem injccção e
esla sem dòr trata o diabetes,
hérnia (¦luebramir.) sem operação.
Consultório çerfeitamente apparclha-
do; rua Hodrigo Silva.«-n, 26, esqui-
na da rua dn Assembléa, das 11 ....
2 da tarde. Tçlcphoiic 2511; rèsidèn*
cia â rua Senador lEuzcbÍo ^42. Con

Buchas
.•acnüaãç.
c Intestino.

massagens, etc. In*
stituto Physiothera*
pico do dr. Gustavo
Armhrust. Docente da
Doenças do estômago
nttirasilicnia, arthri-

tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás 11 da ínanliã. Rua Senador
Dantas, 4S. Çg 'Uã

NICIíliFi E PRATA
Xotas da Caixa c letras do. The-

souro, coiupfa-sc vende-so.
: venda

Encar
le titii-

OURO
Brilhantes c joras amigar., cim-

jvram-se na rua 7 de Setembro,
112, Joalheria Diamantina; paga-
se bem. QA 5'"5

GAFE BOM GOSTO
Cada kilo, coni brinde dc louça,

co«"\ etc, por i$iool! «Café ou
Maltc, com uni kilo. assucar branco,
por 1. .00II Manteiga, copo, i$ioo!
Ii' na Avenida Passos, ai, perto da
praça TiraJentes.. M 5o*«*

DOENÇAS DO CORAÇÃO
1'onladas, palpitações, cansaço,

falta de ar, pés inchados e hydro.
psias. bater «forte e irregular das
artérias, do pulso e do pescoço, a
as lesões no coração, causadas pc-
Ia syphilis, rheumalisino c arterio.
schlerosc, curam-se com o CAR-
DIOGENOC, grande dcscobeii.t
approvada pela Saude Publica, p;u
ru essas moléstias. Granado k i''l.
lhos. Rua da Uruguayana 11. ot,
Rio dc Janeiro. Importantes alicsí
tados das pessoas curadas e dc incv
dicos notáveis. Vidro, 6$ooo. Pela
Correio, S$soo. Drogaria Ucrrini,
Uua do Hospicio n, iS; Drogaria
Rodrigues, rua Gonçalves üias|
50; Drogaria Casa Iluber, rua ;'de Setembro, 61. Drogaria Grana-
do & C, rua 1" dc Março, 14.

"SALTOS DE BORRACHA"
600 réis o par na A Corbeille de

Vime. Rua Sete de Selcmbro, a*!,
perto da praça Tiradentes. R ..«jiS

"AFRICANO"
Previne as pesosas dns suas rela-

ções, que contim.a morando na rna
General Câmara, 178, sob. Çreyc-mente tenciona mudar-se. M 5^--

Acção entre amigos
De uma ¦alniofada nuc devia cx-

trjiliir.se hoje, fica transferida para
o dia 22 de dczcnibro. M 5829

CARTEIRISTAS
Na rua da Alegria. 455. fabrica,

lia trabalho «para babeis e ligoiriís
carteirisMs. Paga-se bem. (5-.59J

HYPÒTHECAS
Sob solida garantia de .predjos,

a 9 *j*, sem comniissão. Rua Sete
de Setembro tt. 130. (J 10S6

BONS APOSENTOS
Aluga-se e:n casa dc familia cs-

trangeira uma grande sala com
entrada independente c nm grande
quarto com ou sem mobilia, a casal
011 rapazes do commcrcio, logar
muito saudável. Kua Sanla. Ale-
xandrina n. 126. S .1,339

CONTRA-MESTRE
TARA TEARES. XADREZ A

RATHIERS
Para trabalhar em S. Paul'*, pre-

cisa-sc de um muito habilitado.
Escrever indicando as suas habi-
litações c logares que tem oecupa-
do. Cartas a esta redacção, com
as iniciacs A. M. P. 11 Sâ-U

Compra-se uma fazenda
própria para criação a culturas, cm
zona saltibre. distante 110 inaximo
4 horas dista capital 011 dc Nictlie-
roy, tendo no niiiiiiuo 120 alqueires
de.-boas terras, das quaes 30, pelo
menos de vargein, com agiu de ser-
rã para beber e boas aguadas.

Acbcitam-s- ofírílas com 'os
preços que não devem exceder de
5o:ooo?ooo.

Cartas coni cs_l;it"rtanicntos a
M. J., nesta redacção. M 5632

WsiiTisr

COFRES
¦\'ciidcm-se, usados, dc diverso*

fabricantes nacionaes e estrangei-
ros. de 200$ a 1:000$; coniprani-
sc e trocam-se. Rua l?rci Caneca'
ns. 7, 9 e II. Telephone 5002
Central. CM 45'7,

GOTTAS PULMONARES
Este novo medicamento, foriiiu*

lado pelo dr. Camillo Fonseca, no-
tavel clinico desta capital, c cm-
pregado para combater as moles-
tias do peito.

Nas tosses rebeldes, Constipa-
ções rebeldes, Catharros chroni-

cos, Coqueluche, Asthmas. ele, as
G O T T A S PULMONARES, já
adquiriram renome pelo seu indis-
cutivel valor therapeutico.

E, realmente, a efficacia deste'
medicamento comprova-se logo
após á sua applicação, porquanto
o doente sente logo desappareccr.
a febre .diminuir a tosse, assim
como vê desappareccr por comple-
to a abundância dos suores.

Ha outra grande vantagem a sa'-'
lientar-se neste moderno prepara*
do, que é a de fazer voltar o appe-
iile, augmentando as forças e o!
peso do doente.

Vende-se em todas as pliarna-
cias e drogarias de 1* ordem e no
deposito geral: Pharmacia No-
gtteira Pinto, á rua dos Ourives
n, 29. R 437a

Estômago
Tn digestivo Cruz, é o unico fe»

médio que cura as doenças do es-
tomago c intestinos. Drogarias t\
pharmacias. Vidro, 2$soo.

DINHEIRO

ASTHMA

rega-sc da compra -. ,
los da Bolsa; Casa Reis. Kua da
Candelária 32, Foiio 4U- Xorte.

(35-14 .D

sultas graus. (5493 S)J

o e •nnn<f!nni_ Çmp.rc.tain.'sè a 1025.OOOq.OOO,. pn_ ceal0- íol. so.
lida parar.tia: nu do Hospício, u6,
com Lyrio (labcilião Paul. c Costa).

C..8_S S) M

CATARATA... Cura da
catarata

por pro.nsso oporatono sc-
guro, qualquer que soja a

Vias Urinarias
Syiiliilis c iiiolestins do

senlionis

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade dc

Medicina <c Xapulcs c habi-
litado por titulos da do Rio
dc Janeiro

Cura especial e rápida dc
estreitamentos urcthraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cás, cystites. líydrocelcs, tu-
mores, impotência. Consultas

das o ás 11 c das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

A cura só sc obtém com o çspe-1
cifico descoberto pelo di*. King'sl
Palmcr, o CARDIOGENOI.; não'
falha nas afflicçõcs, chiados no'
pcilo, falia dc ar acec-ssos. Dro-1
garia Granado ,t Filhos; rua Uru-,
guayana. 91, Rio dc Janeiro. \ 1-'
dro, 6?noo; pelo Correio, S?_oo.

Allcstados dc valor. :

Qualquer quantia, a juros modi»
inruinl 1-rUTDAI l_iC0Sp 1)ara bypot«hccas, aiiticlircsis,

15) AVENIDA btn I KALf 19 , penhores, cauções, descontos, con-,
— SOBRADO signações, addicionaes, inventários,conslrucçõcs, contas do governo e

Dirigida pela Slia prO» lf. Prefeitura, alugueis de casas ei"«_-« .- i^- | impostos; compra, venda, pernuilii
prletarlBf mUltO *»a e subrogações dc predios, terrenos,«_»_ »___. _j(jos c fazenc]j,s. com j Pinto,-

á rua do Rosário 134, loja.
3818 )

CASA
Aluga-se ricamente 1110I1II11-

dai preço modieo, a easa 37
da rim Màcliadõ de Assis, an-
liga rna do Pinheiro, próxima
da praia di) Flamengo. Pôde
ser. visitada todos os dias
nteis de 2 lioras ús 6 da tar-
de. Trata-se lia mesma casa.

recommenda pelo a
magnlfíooa aposentos
que possue, epela ex-
cessiva modloldada
em seus pregos*

Excellente ooxlnha,
bom tratamento alme-
ço ou jantar, i$SQO
Olarias de 4$ 8$ e 6$

M 5035

HUBDATriH^SA dlrlja-se á caixa do Correio
llTslrU I E>llVlll 1947 — Kio de Janeiro —
Enviando o nome, residência o o sello para resposta.— I
OÜK.Í HAIMIU jj GARANTIDA — CIIATIS. I

dc Boston; faz »pp?«f«.?„-!"."",.™ cdade do doente, polo Dr. Nc-
cao iior processo __.em.-i.-o c stm «.-vi 1-1
dor; trabalhos garantidos c preços j vCS da KOClia, OClTIlSla C0I11

papaia í ««íi. trai:. aí^S.l.onçà pratica do sua espe-
ças do mero; rua General Cantara I ci.illdadC 110 p:UZ C UOS llOS-

in. no. Tcl. n. ..'(iS, Norle, próximo y.-t-A,, Ap Rprl',m Viptltlfl
dá avenida Central. Consultas gra- pliaCS 00 DU lllll, VILIIUB,
tis. (s-i9*,o) .paris e Londres; medico

moiC5Ii" de diversos liospilaes desta

ACH1NAS para íarer eliapéos de
pnUnu

UrugS
i.l' pa'jnu vende-se uma bancada."uruguayana n. i..|. U4J1 í>)

a í.unilia que

TERNOS 
<; prestaçõe.

sob medida

/M'F_U_Cli-SlS ,-- --¦ ,„ .
Vf para o Pará .unia moça nortista, , lllan.-ii
ile inteira confiança, como onta, « ir- '

Fazcm-sc
entrega tmtríedia.a-

corte elegante, aviamentos \le pri-
nicim. Condições libcracs; rna Ou-
vidor 6S. sol)., sala 3, Maurício

Kilo confundir. (5S15 S) M

rotiiadcira ou outro qualquer serviço, i TT..MA senhora de meia edade,. por-'nhar | KJ tnji

DA'-SF. pensão em casa
lia; rua de SanfAnna

(5?

«le mim-
t.'«

S) ji

1)
•quantia
r herd

I NHEIRO
reilií>â

juros

sob hvnotiiecas «lc
e terreno . qualquer
módicos. Eniprestiinos

n inventários. Descon-
noolices, ncç«'«cs, ala*

¦*». 011 usofru*
predios e
ferreira;'.;.íi Jl

pois sabe lavar, engomntar e cozi
bem. Dá referencias dc sua condir
ela. Carlas. a U. S., rua l-rança
Pinto 11. «is, S. Paulo. (49»* D) J

NA
O 

ESPIRITISMO
CIA, 1 vol. i$ooo;

livraria. Alves e Gárnicr.

PJÍBCISA-SE 
dc saber a residen*

cia de Ciuillierme Uoisns. Hésposla
para .Mendes a GuiHierme Reis.

I
INFAN*

venda nas
(30S s) R;

de meia cdade,
tugueza dc todo respeito, sabendo

coser e cortar qualquer roupa bran-
ca. le\*e, deseja empregar-se em casa
dc familia de tratamento. (Juem pre-
cisar, dirija-*sc- á praça da Rcpubli*
ea n. 0.1. (57-7 S) .1

11 duas
creanças para criar de pessoa'5

de tratamento, á rua Bittencourt da
Silva n. ..«) — Sampaio. (54J(>S).l

TTM 
A familia toma uma

J creanças para criar dc

PARTOS1 Mm üRmH'"j' jcidade. Avenida Rio Branco,
ura . córrinicnio». hemor. 00, das 12 ás ÍIS (l horas. Uo-

EUREKAüI
Roubo dos

20 MilhOes?
CA S A

ANDRADA
rbagias e suspensões;
pies evita a gravidez «v. .ts.s ¦.»«¦¦•. -.
cado:, fazendo apparecer o iuconimo-| _e apOSCIltOS para IlOSpedar

^.^gffiV-rKj^-HiSwidoentes que queiram estar
ÜAI.UNDO. partcira do Hospital , g0)) sua COmplCtU dirOCÇUO.
Clinico de Barcelona: consultas dia- »! (''.IO?

.Èravidc- «os SS» indi-! norarios moderados. Dispõe

rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes cm peiiEÚo. Consultório e resi-
fictícia: rua do Lavradio n. tir, so-
brado. (58-M S) J

tgg J) ajMr. Edmond "r^~

1>()K 
mais crespo que sejam os eá- j diiun" clarividçntc, distingaidq pelas

líiillbs, alifa-se instantaneamente i imprensas brasileira e cátrangciía pe-
ior _S. Kua de Santa Anna n. i-'. Io acerto das snas predições, cotitl-

(5642 .1) S ; nu'a a dar consuHas para descober.

1>EXSÃ0 
— 1'ornece-se bem feita,

casa de familia, á rua do Cat-
•te n. uS", sobrado.

•PICURE
'iitide

trancais spéciali
largo da Carioca

tas de qualquer espécie: na rua «lo
.Mattoso. 2ir. «obrado. >Ir. Edmond

, tem sido freqüentado e ódnitrado por
C3928 S)'S I numerosos clientes da mais alta ca-

 I legaria, a quem predisse o roubo do
lc et

ru» B. Cároiina, .'8 — I*°-l
Us4«jSj »r

Museu Naeional". a morlc da
irmã, o celebre "Madame Ziziua'
outro* acontecimeuto* notáveis.

(M S-5-J7)

PARTEIRA --- p»«^„
—Com lontra pratica, trata dc moles-
tias «lc senhoras c suspensão, por um
processo rápiilj^c garantido. Acceita
parturientes em "sua residência, á rua
Camerino n. 105. Tc1. -n-3, Norle.

( J 57S4)

PARTEIRA!

Alnga-sc uma coni todas as «lepen-
delícias para f.tinilia de iratamciito,
n. 81 da raa Visconde dc Mgucirc*
do, que principia na rua Conde dc
Boiniim. ao lado do Club da Iiiu*
ca; os cliavcs estão na mesma e tra-
tar á ruu do Ouvidor n. sr. tcl.
_._«._, Norte; (J S'_»'

Moveis a prestações
Querem vv, cex. comprar mo-

veis cm melhores condições*c por
preços báratissimos, pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
bio us. 117 e ii«), ítleplionc 5209
Norte. J 3041

VERÃO EM PETROPOLIS
Em casa de familia, cedem-se,

commodos com pensão a familias
de tratamento. Informações á rua
do Rosário 100, II* Marli & C,
no Uio, e na Refinação Pestana,
Avenida 15 dc Novembro 637 e no
sobrado 637, em Petropolis.

(J 5-uo.

FRIBURGO
HOTEI, lEÜENRÒTH .

Com grande parque _ c optimas
accomniodações para íamilia.

Proprietário, Adclstano Silva.

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho-

lino. as unhas adquirem um lindo
brilho e .cxcellente cór rosada,
que não desapparecc, ainda mes-
mo depois (lc lavar as mãos diver-
sas vezes. Um vidro, i$5oo. Re-
mette-sc pe.o Correio por a$ooo.
N',i "A' Garrafa Grande", rua
Uruguayana 11. 66, e Avenida Pas-
sos, 106. Em Nictheroy, drogaria
Barccllos. M 5704

Gonorrhéas -
c «uas complicações. Cura radical por
processos ícr.i.03 e rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 c das
15 ás 18 horas; 64, rua dc S. Pe*
dro, 64.

PINTURA DE CABELLÒS
M«M«E. OLIVEIRA tinge cabel.

los particularmente, só a senho-
ras, com Henné. Actualmente ga-
rante a maior iperfcição no sen
trabalho. Duração: quaíro mezes.
Coinipletame_ttie inof fensívo. Pre-
parados recebidos da Europa pc-
los ultimos vapores. Avenida Go*i
mes Freire 11. 108, sobrado. Tc*,
leplione 11. s.806, Central.

J 524o1

BOA PHARMACIA

Mme. Maria
Joseplia. di-

ilomada pela
Faculdade dc Medicina dc M.ilrid,
traia do todas as doeuras das senho*
ra* e faz oppareçer o incominodo, por |
processo scientifico c sem dor nem
o menor perigo rara a saude, tn*
ballios garantidos e pregos ao olean*
cc de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telephone 11. rt)4-', Central, con*
sultas eratis. Km frente ao theatro
Kepublici, '"« ""— 

(1W.S) M

Doenças Cura garantida
jg' c rápida do

garganta o_b____v_a.
nariz (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteira-
IlOCa mente novo.
DR. EÜRICQ DE LEMOS

professor livre dessa especialidade
ria Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Consultório, rut da
Assembléa, 63, sobrado, das 12 ás
6 da tarde. 5170 M

Quereis almoçar bem ?
Gastando pouco? Visitáe I.a

Tblc du Conimerre. Av. Rio
Branco n. 157-1". -t-cfclçBo i$3'io.

(J 5857)

COSTUREIRA

Electricidade 7 £^Á
força e luz. Attende (jualquer cha*
tnado. H. Teixeira. Teleph. Cen-
trai <t5js. « P" Américo, 8o—Cat.
te-»--- .(248 S_ ÍI

frcci=.--sc dc uma. nuc tenha
b..stante pratica dc vestidos e que
seja dcscmbâraçaja. Kua Eslacio de
Sán. 71. -M -S.".i

Trilho decauville e
vagonetas

usados, vendem-se! quem precisar
carUis nesta redacção a M. N«. O.

(5230J)

«Completamente nova, bem sor-
lida, bom ponto, vende-se pela
metade de sen valor, dar-sc-á o
motivo ao pretendente. Negocio
decidido a dinheiro. Informações
com Almeida, á rua Visconde de
Sapucahy 211. R S3..i

ATTENÇÃO!
Ao Chie Parisiense, ternos so»

medida a prestações, variado Sor-
timento de casimiras estrangeiras
e nacionaes; entrega-se o terno
na primeira prestação. 'Rua SantA
Anna C6, T. 1756 Norte. Adolpho
Kang &. C.

MME, TAGILD
Participa m;c se mudou para

rua General Canabarro n. 15, (pro-
ximo i rua S. Christovão).'~-.._ 

563}

NEURASTHENIA
F.tt soffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto mc indicavam, sem
ter uni pequeno allivio.* Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
a um remédio que uma casualida-
dc me fez conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffrera
das conseqüências dcsle mal, co-
mo sejam, anemia, moléstias ner-
vosas, palpitações do coração, etc,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C, á cai-
xa do Correio jij. 335, Riojie Ja*
nür» ¦ -

PETROPOLIS

PHARMACIA <
OP11MO NEGOCIO V .Vcndc-se, por preço muito' abai.

xo do valor, uma pharmacia bem
localizada, afreguezada c sortida.,
Dir-sc-á o motivo ao comprador.i
Informações com o sr. João Fon- '
seca, na rua Gonçalves Dias 50,Pregaria Rodrigues. (5698 J >

Situação ou Fazendolaf
Vende-se uma grande situação

ou fazenda, 110 Districto Federai,
com espaçosa e solida casa dc ino.
radia e dependências, assoalhada ei
forrada, água magnífica e abun-,
dante do rio, que atravessa a pro«
priedade e de nascente, na zontf
mais saudável, fértil e pittoresc*
de Jacarépaguá, cercado 100metro»
acima do nivel do mar. Terra»
próprias, parte cultivada contenda!
pasto cercado, extensos batiánaeij
grande e variado pomar com miil.
tas fruteiras nacionaes e estrangei-
ras, e parte coberta de capoeira,
e uma ponta de matto virgem^
abrangendo na totalidade uma arca
de 40 hectares mais ou menos. Ai
propriedade dista da eslação Cen-
trai 1 1I2 hora e «possue carro,;
animaes de parelha e sella, vacca,
de leite, alguns carneiros e porco»;
dispondo de boa estrada dc roda.
gem. Trata-se com o proprietária
directamente, á rua do Ouvido»
n. 78, Alfaiataria Torres, de 1 á»
4 horas. (M 561a

Para veranistas, alugam-se cm
casa dc familia bons dormitórios,
com sala dc visita e jantar inde-
pendente. Rua Quatorze de Julho
n. 3. M 3O*

GRAVURAS, IMIMIESSÕES E
TIMBRAGEM DE LUXO

EM ALTO RELEVO
Cem cartões de visita impressos

em chapa de cobre 8$ooo.

Instrumentos de Engenhai
ria Náutica e Óptica

A casa Rocha, á rua da Assem.
bléa n. 56, adquiriu a officina dai
casa II. Pazos, e dispõe de pes .
soai habilitado para concertos, coni
precisão, assim como tem sorti-t

AVENIDA RIO BRANCO, 124 mento dc instrumentos seientifí.
I, EAJSI.-A5.iA. (4.633 J leqs, oçuIqs s _dnce-n«, S 51 Jl

ilegível. MUTILADO
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Loteis ii Cai. _M
CorananMa de Loterias Naoloaaes do BraaU

Exü acções publicas sob a flsoaüiaçao do goToroo
iederai ás 2 U2 e aos sabbados

ás 8 horas, ¦ '

Bua Visconde de Haborab. N. 45

A Casa Lucas ao publico
Crêmtlí de nosso "dever ' pfç«iiir

09 consumidores que em virtude do
exito alcançado Wj nossa •

HOJE HOJE
311-40*

15:ooo$oo9
P«ir $800, cm inteiros

AmanHé*.
340-33'

20:000$000
Tor 1$600, em meios

Sabbado, _S de Dezembro
A's 3 horas da tarde--Novo Plano —349-1*

SOiOOOOOO
Por 3$_O0, em quintos

Grando e extraTüiinãria Loteria do Natal
Sabbado 33 do Dezembro ás 3 horas da tarde

NOVO PLANO :*_7-l*

i.OOOsOOOifcOOO
Por 56.000 em octogesimos aJ**W»,

frite importante plano, além do prêmio maior, distribue ouiros

«le 100:000», 30:000$, ln^09.r^.0009,
.2.000#, 1:000$ O 480sOOO

Os peüidos ilo bilhetes do interior devem ser f.cym"*a"
nlindos de mais 700 rs. para o porte do Correio « ««««^
noH agentes geraes NA/AKKXH & C, KUA DO OUVIDOR
Ni 01, CAIXA N. 817. feleg. IiUSVEL, e na casa *• ««•'
MA1SAKS, UUA DO R09AIU0 71, esquina do beco das «__•
cellns — Calva do Correio n. 1.M73. .

AOS NOSSOS FREGUE2.S DO IMTÉMO?

G&LO
Empresa de Ar tia*cpi Frigoríficos — Cáes do Porto

venida Lauro Multem. 431 — Telephone, Norte, 1355
Entrega diária a domicilio

Assignaturas mensaes de ljSjp^ra ou I| Utos. . . . • - 
|*|ggg

semestraes » 98000 por me
lõ$0oO » »>
338000

1008000 coníorm
têm apparecido á venda por preços
mais vantajosos numerosas imitações
que, embora tenham um brilho pare-
cido, íua intensidade apparente desap-
parece rapidamente, sendo o seu con*
sumo e_ual ao do qualquer outra Iam-
pada de filamento de metal.

Por isso, quem desejar uma lampa-,
da de i|a "watt", deve comprar «o-i
mente em casa de toda garantia ou
constatando ante os apparelhos a eco-
liorhtã real da lâmpada que lhe offe*
rèçam. — Avenida Passos, 36 e 38 —
LUCAS SC.

Pedimos que, desdo já, nos fujam seus p«didos pura a

LOTERIA OO "NATAL
Em 23 de Dezembro

Inteiros em quarlos1 00_:000_t)00 2*800_«ii..iii_ _•• -i"  i„_,r_íInteiros em octogesimos 50jjf__i
-^ Octogesimos 700 réis

_Nr__._5__._=_3_iT__C Sa C.
micos Agentes das Loterias Federaes nest.i capital. - Caixa d

Correio 817-nua du Ouvidor, 91

A CURA DA
TUBERCULOSE!

A "Alicina". em cuja compo-
siçáo figuram o alho e o agrião,
dois rCRCtacs reconhecidos por I
vario» -cientistas como verda-
deiramentu maravilhosos n a
cura <la libcrcuíose, -produí
resultadus seguros em todos os
períodos (lesta terrível enfermi-
dade e cura completamente no
i" e 2" Kráos. Na bronchite,
astltma, influetiza, coqueluche e
principalmente na bronco-pncii.
monia n resultado é infalível.•Depositários: Silva Comes Sr
C, Itua de S. Pedro 40 c 41

ljS » ou 12 » . . . .
1 '» ou 25 » , . . .

Assignaturas por coupons 1 tonetada^.^ 9Og0Ò0e/

—r ás s» ;____& í.=í»s__ _ émmm ws
mercadoria, podendo portanto receber qnalqutf _™¦*da de 

^Jg^*3^^., «Sumindo responsabilidade
manteiga, coaservas o quaesquer outros generps_ su jeitos a- acteiiiH.»» 1
pela sua conserva<;ão, de accordo com a segulnte.taneiiu: «¦_¦.-. ¦_¦-««<¦-, fi

TABELLA PE PREÇOS PARA ARMAZÉM S
j|aa--_^_—_q?_____Eig _______? 

' ~

W DÁ PMSIÁ
Garrafa Grande

rste celebre e afanado pó, pe los seus reacs effeitós na ™»"-1'*
dade das pulsas, percevejos, tnosq uitos, formiga», 'taraias ?»**«»•;
piolhos., bicheiras e cooeiras dos animaes. tem conquistado o primei-o
logar entre todos os insecticidas.

Tornou-se um indispensável familiar. .
. Não suja a roupa. Não é venenoso. Seu aroma em nada prejiu

dica a saude. Pôde polrílhar-se 11 a cama de qualquer creança sem

perturbar-lhe o somno. , , ,-_it_._„
No rotulo vão indicados os differentcs modos de, applicaçaO.

conforme a espécie de insectos que se flue'™ destruir. „^
O que convém é procurar oPO' DA PÉRSIA DA GARRAI«.

GR.\NDE t para obtel-o, o unico meio é dirigir-se a nos.
Nosso PO' DA PÉRSIA é preparado unicamente com as flore»

frescas das plantas e nio é para se comparar com o po. de ac^ai?
quasi nulla, feito das raires on da planta toda, quando iuo t «.0111
substancias offcnsivas _ saude. ._..-,.-/. -. -.._!aIom

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes on prejudiciael
á sáitdfc e a roupa). . . v, ,,, p.rc,-_

-Sempre que os freguezés ?e tem queixado que o Pó da tersa
não di résiilladoi tem _ verificado que nao compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE. .,ri,-,. _..

ATTEXÇAO — Em ledas .is latas com o PO DA 1 LK_.\ \a.
grudado um rotulo com a s.njnl. .">.. ca registrada

Taxas poi- volumes Taxa» por l_ilo

MERCADORIAS 
PKSO | jftj | 

MERCADORIAS \^

O Palace-Hotel
O mais importante dc Ca.tainbit,

dispõe de superiores (piartos. Dia-
ria completa 7$ e 8$ para adultos.

Ouro 15850 a grama
Platina, prata, 30 a 6o réis a

jrranim»; brilhantes, cautelas «lo
Soecorro e «le casas de penhores
compram-se á rua do llospicio, _0,
hoje lliienos Aires, unica casa que
«mllior Da"i M 50-"5

PREDIO
Vendc-sc um, de construcçao mo-

d .na com dois pavimentos, situa-
do no melhor poiii» da rna bania
Anna, trata-se no largo, dc Mio
Eiancisco n. iS, Cliapclaria.

JI 56 .

"(GRANDE 
FABRICA DE LUVAS

\ MAIOR DA (APlTATi

Premiada na Exiiosii-ilo Nacional de IDOS com o
GRANDE PRÊMIO

Fabiicfcâ. a mais ncrleita, pelo «ysíemaV; JOVIM, dc .-Viuvas
,!e ptíli"a"suede?pe_ ds.eáo, ele!, «.'. <*™*° *"'Mc úe c0"

SÍ^S 
e,l.r__,i,(his 

lavas pelle de cHo, pura _ iar car-

im ító1.5 ____?í»Bn.ff «"_s' n. WwSffi
. 

"tS'sempre 
grande "stock" de luvns de pelllca e suede para

03 Srs. atacadistas, com descontos. COME'' H C

TRAVESSA S. FKÀKOISCO 1>E L.ÀULA n 38
Tiiiphone „. =.459, Centrai - KIO DE JANliUtO.

ssaosm

RofiopHtéas
curam-se rapidapicntc, sem pre-
i sar injec(;õ'.'., coui o uso da

0-P_C__.TIIV.__
deposito: PIIAMACIA Í.IUAS

Uua do Espirito Sanlo n. 20
Próximo no ihoatro Caili')

Gomes M -í 719

Só este mez
Violões _10$

Hamloüns a 20$
A Guitarra de Prata
37 lt n Carloc.i, ».

Hio dc Janeiro

Sementes de capim Ja-
raguá ou provisório

i rua Marechal FloVmno Peixoto
174, na casa Pinto, I-opcs ">;

— Tclcplionc norte _ooG^

Frutas verdes. .

Frutas seccas. .

Castnnhns, etc, .

Cereaes

llatutas

Queijos

Mantcign. • • •

Uuc_i_o

Oiimurüo secco..

Carnes Snlgadas

Toucinho

Presuntos, . . .

ISanliu

atõ 25 ks.

26 a 35 "

30 a 45 "

46 a 65 "

66 a 85 "

86 a 105 "

106 a 115 "

116 n 125 "

126 n 135 "

fTura 1.000 volumes*]

l Desconto do 10 fo >

$400

Ü&OO
¦l

$600

1.700

$S00

1*000

1$500

2$000

2$500

Carne verde.

Peixo fresco,

reixe salgado.

Ciitllinnceos. .

fResír...

LCongcl.

{Resfr...Congcl.

*•* *• '•* '•

• "•• '•* f»' '•

Ovos. ... • ;•; ••" '• «•.« "•' '•

Cebolas. . .., '. '•' r.- ; ¦•' r.'

Couros. ..-.¦.¦• ••* *•' ¦•' -••

Peites confeccionadas. ¦•• -. ¦•

Tabacos. ...... ••¦ ••¦ '• '•

Legumes. . ¦• i.i • ¦• ;•. '• '•' '•'

Ijcito o cremo — Litro. . v

Cerveja — Barris 25 litros.

Flores. . ,.. . •• «•' :• '•' !>1 r*'

|
 1

i .i.i.i I í'i;a/-o

Í$030

$050 *- Semana
$030

$050 ->

$050 30 dias

I
$030 )

| - Semana
I $050 J

I < • » • • I ¦'•"'•*•*•

I
. ... . . ] $020 SOdius

¦¦,,-.-. 
j mo I " "

, .. :ti.. I 1$000 | " " ,
, .... v . | $100 

" -

l\
, ... -.. -. [ $030 Scman»

.. r..v -. $030

., ...v L„ j $100 "

mzm. Qtpími t-MT^k

fResfr..
ICongel

M.VROA. ..IJUlisritADA
Torlanto, rejeitem as latas que não tiverem esta marca registrai)**

nw rotulo, como não tendo saido da casa Garrafa Grande.
Lata ;$ooo, seis por io$ooo c doze por eo$ooo. Rçinettc-sc pelo

Correio 1 lata por ,t$ooo, seis por ia$soo e «lozc por 255000.
Não se acceila sellos nem estãmpilhas. Em Nictheroy, drogaria

Barcellos.

MGARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAY AN <\ 66

Perestrello S Filho.
(M 5700)o AVKXIDA PASSOS 106.

offic¥mec«íicii
Vende-se um deposito, de lenha

liem afreguezado, i Praia dc São
Chrislovão n. 44. c uma officina
mecânica á rua Barão do Ama-
zonas n. 1, Nictheroy, trata-se na
mesma. (54<>6J)

ATTENÇÃO
Precisa-se saber do paradeiro da

sr. Caetano Nogueira, aiitifo 1110-
rador em Palma, Estado dc Minas,
para negocio urgente. Informações
com Granado & C. — Rua i" de
Março, 14, Rio. (R.15 .)

PETROPOLIS
Aluga-se cu vende-se um liom

piano Pleyel; para ver no Curso
Wcrneck à Avenida Pialianha, e
iratar ahi 011 á rua d'Assumpç_o
n. 60, Rio. (R5560)

Vende-se unia na estação tle
Santa Barbara; Iv. do Rio, E. de
ferro Leopoldina, bem sortida e
afreguezada. Dirigir caria a /..
C. 1 '¦ R 50l)I

puraPETROPOLIS
Aluga-se confortável casa, mo- Vende-se v.ma bem montada,

liilada, cm centro de grande jar- com comniodos para fami ia; tra-

dim; niais iiifür.uaçõcs, Inleplionç ta-se na rua da Assemb.ca .1. 34,
' -_.. • I 1 1.1,1. vi .cr (ltn. Sllii) "-¦

UNS

S i_i. S023 J I com Virgilio.

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
X>__.B

PARA
RSOBILIAS

9 peças 605 e 705000
63, RÜA DA CARIOCA, 63

Tclcphono &07I

i DESIHFECTAHTE__^————____^ l

\^^ S ¥ I. u. n«_>^...-
^^^^-^^ 

__D9UÜ?_L

Central

jS____D

A SANTOSINA (pomada seccativai c o remodio ''f0"^;'"

cara o tralamcnto rápido, radical, racional c scientifico de qualquer
ÍCri'!. 

T\ NTCISINlf desfaz as carne, esppnjdsas, n_!»rtccofe

rcbeiiãr-os btibScs veneveos, os panaiicos, os un Ws. os .a uii.i-

_s e os tumores de qiialduer espécie,, -in ser preciso ia._ l os

ferro, impede-os de gangrenar e ciciurwa-os ud ca n uiU.
Cura as cliagas ou ulceras, os golpes c as. cortadutas
Desiiiclia as incliaçôcs, laes como as ciysípclas, as peinaa incha-

das, rcstiíuindo-as ao scu natural. ,i-',lroe c ;.s
Cura as cnipigeiis com bolhas e vermelhidão, os dcstioe c ,.s

6arllA' 
comichão dcsapparccc om poucas horas com a applicação dos-

U ''clua.s 
heniorrhoides externas, alüvia como por encanto o pm-

_UÒ o comichão desesperada no nnus e totegr^wnte o, tu-

níorcs hemorrlioidarios ou mamillps. tura. as queimaduras.. v_
K.=la pomada . muito fresca, não exige resguardo e deixa .ra

talhar.

*;? .»»n^^'r_««BM_Ífl

/»_.. .(Jaa_i"
a,«_ o."V*ir*>

Dc{__—ri9* :
¦ Ccta P-Jrtiti
KO WS JANEIH.'

__V_W

Mata a cultura do typho em 7 i\z mi*
nutos. Certificado pelo Methodo Re*

deal Walker

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cai

xinhas, duzia 4$S° . '''ia da "-•""
rioea n. 28, Irmãos Acosta.

Garrocinha e boi
Vcndc-se uma caírocinlm c boi

trata-so com o capitão 1-errçii'a,
rna Cândido Eciiicio. 573 jr' R .5423

ÂITRE-D1EI PAUS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SKCÇ«*iF.S A PKBÇOS

SEM 1'BB.OB «ENTES

metmvnàaawPPG&n_r__ai__a'<_m*'*|*H' v

Machina ÜNDERWOOQ
Vendc-sc uma machina dc escre-

ver "ündcrwood". modelo 11. 5í
cm perfeilo estado. Trata-se á rua
Santo Christo 291, "Café 1'avão

APOSENTO PÜOeSLÃBÜ
Aluga-se um frente de rua, con-

fortavel e hygieriicò, cm ponio so-
cegado e saudável, a casal ou se-
nhora só; tratar á rua I-avrro.lio

(.1 .753

:c_d_. Wi: -
Optiiiioi-, aposentos . mobilados

para iamilia é cavalheiros, diária
desde 5$t>oo a 10.000; fornece
pensão a domicilio; na riu do
Cattete ai. 186, tcléplione 11, 45S5,
Central. 5-153 I

Vcndc-se uni muilo ccrlo para
carro, manso, boa altura, novo ç
dá moinaria-, para informações a
rua Conde de Bomfim, 3, tele-
phone 140, villa Còinmendadpr
Coelho. 51--

AS PESSOAS QUE PRECISAM DE IODO
Doentes de ASTHMA. TUBERCULOSE, ESCROFULAS, SYPHILIS

ECZEMA CHRONICO, ARTHRITISMO, etc,, devem preterir o

IjUAÍ i_—-U_l. . . . { ampúia*. (injecções inildlorcs).
A melhor combinação de iodo e phosphoro orgânico

DEPOSITO OERAL
PHARMACIA BRITO -- RUA S. JOSÉ' 113-Rio

GASAMOBILADA
AIüga-«c o excellente predio

da rua da lloa Vista 11. 31, Alto
dá Hoa Vista; -trata-se com o sr.
Urnesto Jordão, á rua da Alfan-
dega n. . . 1" andar. J 5 .7

NICKEL
Contado com todo o cuidado c I

K11Í400 por iou$ papel, vende-s»
qualquer .uantia, á rua do llospicio
ti. i.|i, sob., das 3 á 1 da tarde.

M 5';-*3

Âiiitiiísao Coramercio

A BOTA umi

_- _ 1 --C«'*^')_.li!'. _í!H'ion*!.! ds Ariiinzoiifí
Gémcs enütte WÂRRANTS, com ilèsèontoB
módicos garantidos, sobro mercadorias üopo.
sitiulas cm sòus arniazciis; liboi .mulo o com-
mercio-do vexame do solicitar endossos {çra-
ciosos nara descontar títulos, o bem assim Ia/,
adiantamentos para pagamentos de direitos o
fretes, mediante juro bancário. Para informa*
cões na sede chi companhia á

Hua General Gamara, 33

APOSENTO U GLORIA
Km lindo predio novo, casa muito

arejada, á rua Benjamin Constant
n. So, aluga-se um bellissimo app-
sei.to de frente, bem mobilado
cem bom tratamento, a uma. se-
nhora nue tenha um responsável.

_ i_-_£__
W__W.Va,__V\W_i*'1_V*1_ft

ESCmPTO_!lO \*_
AliiBain-se duas salas pa- i£

ra escriptorio, sendo o aiu-
j-uel dc 

'uma 
So? c outia de

150$, 110 largo da Carioca „
li, _¦• traía-se em baixo. >£

 •--—""V"^T. > v IS O B3 . ''"' •''''"aiataria do Povo,
Encontra-se n''_*_5*^K'^^! ±-1__Ja. 66 W.VAWW.W.W-AW

OO 2__T__. TCTRTJ _S-TJ__-Tk __.r\ __.«•«=». .^ 
^ 

. 
fi b^____.—

PERESTRELLO _ FILHO
e ív __.venicl£T_ _*._ssot_ 106
E cm Nictheroy, drogaria Barcellos. *' 0,_

í

v.__,*7)'n- lSl'

|p^^^^|__^_Íf___li_l_íi__>|1 IO 11 |i|i*! I
Tive diirante io annos, uma enfermidade uterir.a. dc

fôrma aguda .inha calefrios, forlès dores do ventre,.
'horríveis dores de cadeiras, continua dor de cabeça,
desanimo gerai, toutu-s, ás vezes tinha febre, outras

Preço da lata .5<*P, pelo Correi
los nem estãmpilhas.

\'ão se acceita

GASAEMBOTAFOGO I FiftNOAUTOMÁTICO

a i. oo. Jilauna :t 9. . o, brilhan
les, prata, deiitcs usados, em qual
quer quantidade c aoi molhore
preços da praça; na rua Uru
guayana 77, loja dc ourives.

___.•,'__:, 
¦'

i^j_l_isiS^_iS 1
rua 

'- 
do' Março 11. i-, onde

•Irata W*

' rua T.iylor n. -'-
! gocio de occa.-'.ão.

(Lapa). N'c-
(M 517*

BICYCLETTES
do typo mais moderno para crean-

ças, moças e rapazes <lc 5 a 15
annos.

t CASA GRÃO TURCO

CAI-

lí
15____Ç__S__SÍ

_S I l_____Si

vezes tinha alicias, tinha dias que vomitava muito, soffria
horrivelmente de eólicas ulcriiias, era uni verdadeiro mar-
lyrio minha vida.

Hm Amparo, fui informada por uma amiga, que o sr.

pharmaceutico Benigno Mendes Caldeira, curava muito
bem então resolvi (.'screvcr-lhe, contando os meus sofivi-
mentos cm resposta do sr. Benigno, recebi uma carta 1111-
niiciósa, aconselhando-nii a usar lavagens quentes ámóitc;
(ll,e usasse (.'.•','•.•• de icthiol, 2 por semana, c qile to-
nias-Víi milagrosa VI1.A da MUI.I1BR, pois desde a

primeira colher, semi uai allivio muito grande, e hoje
após o uso dc sinto-me animada, completamente
restabelecida, iorte nar 1 a luta da existência, disposta a
cuidar de meus J filhos ; c, benidizendo o conselho do

pliarinaceiitico sr. lleni ;no Caldeira, aconselhando ;'" '-"-

nhoras, doentes, que iticm a VIDA da MULHER.
MA IA KRXHSTIXA Dl* UMA

Viçam a VIDA da MULHER (não confiuidam*!.
Vidro .iÇooo

DROGARIA SILVA GOMES & C,
flua S. Pedr. ris. 4----(o-39

Se-

j-

Moeiulo sempre
i_ff__i__H

Casa na Avenida Atlântica
por pnizb delermina.

Está liquidandv. Saldos
Quo estúo em exposição com os preços

niarcádòs

Sapatos gi_ et_5
c assia. eISos pas*a

Senhoras a 5%, 6$, 8$ e loSooo
__-*._- _e ÍS$ e 2o§o_o

Bo.as e feorze-
| fjMins P_ eíos
I om anta. eiSos

Ar. iigo sçs|jerior
Saltos Luiz XV

| e&s ele soSa 6S, 7$. SI e 10$,
! er asm «Se 881 e _0?.

.sapatos pretos
Amar^eíBos pa. a homem

a Q§,i®$, Í2$,14$-e,Í8Í;òorf
Eram de 22$ e 24*0 o o

Botas _>_rseg_ns de
PelIÊca preta aaissrella

ot_ e_wG_ _5sa?2a, st lp$é B4-fooo
Eraiw de _o$ e 24$ooo

Uliíms,3 ncvíâãúes para
__o?-*_es_5 e Se__or. _s

LATIM GRATIFICA-SE
íortuBttcí c aritlimetica para o|a quem levar a rua Haddock

Gymnasio A' noiic, curso com- lioho n. 135, uma I-ox 1 errter,
merciãl Rcpetiç5e9 de latim nara novinha, perdida na madrugada
o c::amc de _ época. 'R. do Rosa-(do dia _, na mesma rua.
rio, 611-2". Tel. 11. =So9 ..15 J ílPe_i Brazil"-

MOTOR ELECTRICO
Cdmpra-se tun, com pouco uso,

dc (i a 8 II. d'., a preço módico.

zíq Rua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade cm concertos de relogics e jóias a preços mo-
d'cos Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnctte". Jóias «3 relógios a presta-
ções semanaes de „$ooo. Recebem-se assignaturas. i

LAVAGEM DE ROUPA
Ácceita-se de homcir, garante-se

.1,. ( ¦, s 11 ¦(-. a prcc.i ¦(". . rfeicâo no traballió c inodicida-
Offertas a Riiígersoii, Caixa .Postal ] de de preço. Rua Gonçalves .o-A
,.<;- J 5265 I casa -. M 3 -J

Para açougues, cervejarias', bolcquins, armazéns,
lniterias fruetas, residências- etc, etc.
Fabricante: x». _^*u_fíor. Rua Vasco da Cama 16.

Convém a todos

BELÉM - E, DO RIO
Ouvidor 00 — Ti.. NÒrlC -054 saber, que o "Tridigestivo 

p.u/." 
i

ulnluJ _ o unico remédio approvado pela * Directoria 
de Saude 1'ublicàj quo

AUTOMÓVEL lEii_,mp'e5ti"5.^0CS1°mag0/"

¦ CIGARRESRO
___ i
R_ Para uma fabrica, precisa-se d. , ....,,...-..-, ,•¦.., ,.,.,_« •¦—-.
ÍPlliiin perfeito cigarreiro, qu. trabalhe I do, boa casa mobilada para fatin-

e conheça a mach-nci "Bonsaclc". 
[lia de Iralamcnio. Inforniaçoes

Para traiar, na rua d.i Alfândega na rua N. _ de Copacabana nu-
n, 46. 

(5-üo 
J n:<".'( i.o;r. da1. i.| Ir-y ir hora?-

109 Rua Marechal Fioriano 109
Canto da Avenida Passos I23

llpiÃ ppHpipl

Vemle-se fabricaní

todos os actos religioso». U_«J.l

fran-,
liqui-,!

J 5'. 1

\ ILE» NERVOSAS
S Vcm-n .iiciiin íievrnlgias, dores üe cabeça, liy.steriii, insp- &
8 _i ní aq._a"do f_ÇM.por excesso flo *«^0«»«.^8

:'.: _..' ,-.„_ ,!.. i.i-i.n,'io ou «lesão, tos, SUO cunt-fl
8 ::»^««:íí-«:_'::

jESCOLA NORMAL!
Concurso c_© _jC__s_ís__lo
Iúscrip.ç.cs na .*• quinzciui dc Fevereiro, exames na r1 .-cjüjhzç::'!.

Quem nuizer sc preparar com 6eguratn_i. matricule-se, ni&nto •"•'-
loa uo curso unncxo do Instituto Polyglolico, á AVENIDA RIO

BRANCO, 1:6 e ic-8.
jü*____¦ lí_:_'.!_'^-i-- -__^}_ . -' J-1*' -l^?**^*''**''*^^-'__^^

Vende -se uma nos subúrbios da j Onde vende moveis em presta-
leopoldina. por 2:500$; a ronda ções e cm boas condições por pre-

aia é de i.:ooo$. Tn- j çns baratos; entrega na 1* presta-
Tclephone 4,111

("i .80,1

mensal da iii-- - - , - , .....
formações uo Boulevard de r-ao çao sem tiatl

64', 11 5163)

cm.curto tciiuio,|| MMK. V1EITAS ain-

AUTOMÓVEL Ho Bandolim Nacional
Compra-se um em perfeito c\sla-

dò Double-IMiaeton, 3 b.ares. Rua,_- 
Treze de Maio 43. sobrado, Uio. 1 vendedores; ru" '• 5IM 

.1 ;

Fornece cordas verdò_aes de lo-
dos os números por uÇaçarlo ¦'. rc-

Carioca u.
(M ..1.(17)

*J Mlii-n c os Iiiiulios iiyiu. •.«.i.y.'."-v,

8 neio uu. XKVisswA kqcha. .......xs prodn.8 da mora na rua Maré- mm
O Kstns iiuiilicacões, uteiramciito inoneiisi\ns, 111 uu» _, . _-\ Vfl.Wí.
fi -0,1. . bre vsteuia nervoso uniu acção efflçn. c diiru* K, chal FloriailO PeiXOtO J«L
| ;.:,,',, lUtituiuilo ao doó».leácnin«.o.pn»»o.e^b^ fa c, 3,0 

|A© .sbi—Gabinete dc electrieitlade medica do D,J . ..« SU- •- —- __*_!£?__;_h u'Kot'..A-l><>. Aveul.li, Rio Hrnnco-JUo dc .li.ne.ro X „.; &í_fáSÍ
S preços módicos. Dus 9 da manhã as -1 da tarde. (MG1-.J \ P_f|TM||

8«__ti«»8oe__w_^^ icirabei 
^ jrm .yg]

SITIO
Itm S. Gonçalo, vendo-se um

silio com boa casa. «o.nslrucçaoj

PHARMÃOiA r . -t r '- •«¦ * " i'*-,  "•
M s:*.i"io merecida.; nralisar. casa-
H mento, dcsíajcr ntrafòs da vi.

Compra-se unia 110 Estado do
. , ,. ,.. Rio, que tenha de apuro mensal

moderna.- «rande tènen0{ rtjgj 
}~^^ÃnT A^eníd.

fí.S.^s-r^TUv^^^S 
'Freire. 

t_. K.,.( . 
^

:om 11 sr. Soares.  lí ¦.

t o 111 co ; tZ3__J

_» _.' Ro-i

_igue_ dos Santos, . um ngcut-- thcmpctitico de "f.^S 
./

íca e secura nas moléstias próprias <(H* senuoras, nas ..it ... .--»
Ide inenstruação. ditíiculdadcs e eólicas utermas, licmorrhagia, «lu

rante a iiicnslruacão, suspensão tardia, dores uos «anos, c.i.i....

e tudo. emíiin, bana fi; M
uma cons-.:lu gratuita, á

5a On "Br.iiil Esotcri- uUua Ttipy n. 1 — São c*)
Xão retorcle sua fetici* tj

mande hoje mesmo o "
:di lo de consulta gr.-.-

O 4a.i1)

sr DINHEIRO
__ü nra . _•_____-* Oi lipier quantia a j'iros mo-

para hypothecas, amiclircscs,

¦ros utcrihos etc, etc. 
O Elixir das Damas ^dlBca e ° s o estado

nervoso da? senhoras, actutin-
\io tambem sobre os intestinos, re gularizando suas func.üci — De-
l»0_o. Rua de S. Pedro n. 117.

penhores, cauções, .desconto
signações, inventários, conta

m Sr. lt UBiUÍI IE ffiiS
l_tia Marechal l< _oriuiio 55

Am." e Sr.
li' com a maior# satisfação que lhe commumcò ; ter

i mciis ÍHhos José, Antônio t.* Maria; ficitlo ra .ic.i.-
tente cum cio. cotn o uso dv <> prime tro j frascos c[j
*u preparado phannacciatíco. dfnoinl*nado XAKOPK
... S^ BRAZ, de uma terrível COQUELUCHE, .uc Jv.-
intc' ntízcs, os oífligui noite e nia .Todos oa >:*>•

ropcá annunciado?, por mim foram cmp/egcdòs, pò*
\ z-r.x. Ímpro*"ic\;um ente, no cnitanío, com ü XARO PE

Mjm I I |v."-ít. I";i: S. BRAZ, elles sentiram allivio !• _> na primei-
_r'.'.!l| l(IÍ_?_E( 11 colher. Eserevi-Ilie esla, pcdi.iulo-lhe mie a pillili-

.'ÍW-«i ¦'.:.9/ .iv-e. pòriiuc assim ptes;.-i um grande befleficio, r"n-
*P_n*9____ clpalmcnte, ás crianças.

,*iK'J!i___ Sem taais, subscrevo-me, . ." er." ob.->:
WM»WÜF JOSE' FERREIRA EA SILVA.*Ji_-" lí-.-, r„n_ Pnrho._ n. f>0.

1917

SCi 

inovam n

jjjj_l___J_ll«_l_l____B__t

«PPg Mil. (

ELIXIR DE mHAME
GOULART

APOSENTO MOBILADO
Aluga-se um quarlo de frente

Cura .iihVii. purifica o sangue I bem mobilado, a cavalheiro <1<
c faz engordar. Preço 3_oo, em | iralamcnio. Rua Senador 

pautai
qualquer d rogaria. -a-''> •'' "• '3-_ _____L?''ÊÕRUDÕ"MÍIlãrAlD_

CASA FUNDADA EM 1STS
Tlnicoscicpositàrioa «lo cimento Injíle*

•'WJÍlT--. e UliOTIIÍCIÍS",
tinta hvy-ienica OLSINA, SAf.*.QT_

TáilPI_l5 para matar <» carl-apato do gatlc

T1ÍU51>HÒ_F. 271 - Rua do Kosan*io BB, 53

MÉDIUM VIDENTE
Paz traiialhos para o bem estar

ias pessoas; á rua do Arcai n. «H-
(44-1.1J)

PIANO
Compra-.e um de bom f;iIiri-

cante, na Avenida Mem de ?á. 10,
Casa Faria. C.08J)

O BOM FUMADOR _0 ç_*tr_s!í__ t2_tfO
'APEL DE GI6AH__M _ w s

íe BRADH3TEIK trem - PARIS
ftrut-imi () ciiiii ruicii t iu

inuj.ii uiiiin Diiiiaiü
pura PAPEL de Cll.ARi.OS
em Hcimas e Bobtnao

fora tio Cf-ncurfio
toiidra» 11)03 - r<irin tlltl

__ Mjj_F _.-_—

FUWAD0R6S, E..*j9meríi_dssn_Uib_cariaso '
¦ ..," —______I,__> ii. ii __g___—_______a___

CASASE©üRAi
I<__rica dc raalas e objectos dc vi me

O maior sortimento e os menoros preços do mercad.

de vime e
tapeç?ROVB!

Oleail

T~~ T"i llnlelns, Jaburus," " ' Inf1__ Mascuttes,Xadrez
ária iwyg*-*» D;iu,;iSi B.c., et0

P*\inü 
^00* ,m''s e ma,!'

Cl llliô artigos para sport
para cima e baixo

:i ile moza, para
forrar salas o
prateleiras

SEGURA CAMPOS & C - 84 Rua Sets pW.ro 84
Rcmettei gròils para o interior o catalogo geral illustrado •

quem ò requisitar- ,

Vendc-5

ikhiiíiHu
cai i" .cal. ia_n-

GÂSA DE PASTO MALAS
nc-

"irrigo solido, elegante e bara-
tissimo, só na.-l Mula Chinesa.

Rua Cunlia Barbosa n. Cg.
Rio. i de outubro .t* igt;5,

•ii Vende-- nma fazendo bo-.n ..  -r

do'bom" negocio, tom sortiitiento ciitocio com optimo contrato, para Rua l.avrai.io. bi.

casa para morada c chácara; traia- tratar na nieaua, a ma Toao >'
se na Drogaria Azevedo, Assem- cerite n. r. estai;., dc Madureii
bléa vi.' (J56.)'

VAREJO DE BALAS
Vende-se u-.n por i :Soo?ooo rei*

Avenida Kio Branco, 155.
(5/03 J)

B^g^;®9K__0m_____; _3 M*""7"-'"' .."-¦f^«;;."-.iI->-;'!''.

tio 1 .ico. S. P- Araujo

Bexiga, 
"rins, 

próstata e ureihra
A UROFORMINA cura a insufíicicnclá renal, as c>stite=, pyetite..,

I ,,(..,'-•¦•_- uretliritcs, catarrlio da be^isa, intlatnmação (lu próstata. Dia-
! .'.i-'"_' arõas e os cálculos de ocido mico e maios.

í Vas boas pharmacias -Rua V de Março i i-Daposítc

Governo e d:i Prefeitura, ahigu
Je ca.-.ij c imposto, coaipra e
venda de predios. terrenos, si.ios
e fa-sendas; com J. Pinto, r-.ia do
Rosário, U4. l_a-. J •*»'»

Doençtis da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. I. 1. Vieira Filho, funda-

dor e director do Instituto Dcriiip.
therápico do Porto (Portngal) —
Tratamento A:a doenças da pelle
c svphililicas.AppVicaçrio «los ayon
tes' çliysico-nattiracs (clectncida-
de, raio X, radiuni, calor, clc),
no tratamento das moléstias chro-
nicas c nervosas, cons.: rua «Ia
Alfandeg» n. 95, da^ a ás 4 ho-
ias. , " -

FOI.UIXA?. nLOCKS E PO.
TAES

Gran_es "stòtks" o preços c.pc-
ri^ps. Vit p,.r:_ crer. Fonseca & *-¦•
Rua Visconde de Inhaúma, n.i'
Uio. M ;6_
GRAVADOR sÕTJRK CRVS-

TAL E rOKCEMiAiVA
Kspccialisla cm ...or.o_:ramma9

pobre copos, jarros, praios, taç_-S,
etc. R;m i* de março 8;. 2". Te- _
lephotic Norte 4072. _. (R 53 . n. 45. térreo.

cum eólicas utci-iiias e lieniorr-ha
| o-ins em meiioi* «lo '_ horas.
§ 

w "'Devolvo-se d dinheiro se não der resultado"
I \Mntcs Geraes: SILVA." GOMES & (J.-Mo; R 147ofIV

PENHORES
As melhore; v:

de Setembro;

Mobília; estylo inglez
Vcndè-se para dormitório de

casal uma de peroba, tendo o lava-
tc-io e mesas de cabeceira tampos
de crystal. Rua Senador Dantaj

PERFUMISTAS
Etiquclas tle luxo, para extra-

cios, loções, etc, fabricam-se com
a máxima perfeição. Rlía 1" de
Março 87, _• — Telefll». 4072."**'" -~" ÍR SJT4)

lagens — á rua
135 — Antônio

(423 =J) I

PREDIO 
'

Compra-sc uni, pequeno, cr»
cairo de terreno, porão alto, Rui
!. José 112, pharmacia, R 5391J

Casas"e" terrenos a prestações
Peçam prospcctos á AVENIDA RIO BRANCO, 48

Companhia Brazileira de Immoreis e Constraeçífefc,
Çilial do Crédit Foncier du Brésil
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:.:...' ilegível*
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I;Companhia Clnet»ia.togra.pl>ica
Brasileira. * ODEON

-«*.»-

Q cinema preferido pela familia carioca - Ponto de reunião da
elite elegante e intellectual - Os melhores programmas, os
films de maior valor, os trabalhos de mais arte.

HOJE 2 fiims de 9rande metragem -3 artista» celebres — 2 ESTRELLAS queridas HOJE
E' com a apresentação de programmas como este que hoje offerecemos á melhor sociedade do Rio, que o

af firma a sua hegemonia entre os cinemas desta capital

ÓDIO QUE RI
¦ _B |j[^MM-M«--W-aMMglg--||Mg MM—Ml
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| O film que attrahe - O romance
que empolga ¦

O drama que excita e commove
INTREPRETES:

Jtfathilde di Jtfarzb }
bflla e elegante como mulher, sincera
t m sua attitude, como artista, ella é bem
a artista querida que o publico já applaú-
diu e cobrirá de louros.

ARMAS FEMININAS
Um mimo na arte muda - Uma e

comedia que attrahe pela sua
delicadeza e interpretação

PROTAGONISTA :

André Habay

M'-Faii«fÉiis
11 a irresistível croátura que possue a mei-

guice em cada ge^to e o encanto
em seu todo « exquis » e seductor

o elegante e irreprehensivel artista que i thema para muitos volumes... A mulher
secundou os esforços de Lvda Borelli em $ luta rindo, fere em uma caricia e mata
PALENA.

AS ARMAS FENININAS.:: dariam
ma para muitc
i rindo, fere

com um beijo...

GAUMONT-ACTUALIDADESl

BB __P-***^____ _^_____F ^aBR-9 mmmW V**\\\\ ___B
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MO -AS-9Io(lelo3dacasaGei'inaine.-- KM PA RIZ: TuàuguracSo das ambulâncias do Orand Pulais.— Dis-tribuição de in-3.l;,llias uos cães de {guerra.— Um íeitodo aIferesaviador lliiron — Um Te-Dnuni pelos advo-
pados muitos aa guerra. — Celebração do 34- anniversario da morte de Oambetta. — Distribuição do

„ -, — condecorações. — MODA: Modelos da easa Paquin.—A taça de honrado maestro Granados. — Noticias dosEstados Unidos, etc., etc.
Ü.« — ..'¦  -. —— .

IMegunda-feira - O DIADEMA DA DESVENTURA (0 jtquilão) - Segunda-feira
Este film, da serie dos grandes espectaculos theatraes, é daquelles que se vê mais uma vez| pois empolga, emociona e attrahe

Protagonista: a, fasolnante _íV3VTO*lxr"CE,xrTA 0_^XjI_»____EI_9__E1.X

Ifairo^K!fflffi.J.!Jiffira^

Cine -ékvenidLa, Repub i:;c5
O centro preferido pela nata da sociedade Carioca

_£-,lJL"_Li__!_hTC_À.O ~ Termômetro ú sombra — üo* —Na sala dej projecção — 20- Renovação dc-—i 
yw _, ar continua — Temperatura agradável

HA IP* *-'"" drama intenso do emoção — nm thema do amor o paixão, jrondi- ¦ ¦ /-%. ¦¦*¦
rlvÜk lhado do passagena commovcntes glvlllii

Esta maravilhosa sceoâque pelo seu conjunto artistioo está destinada a
A_ T^5ei\âSc>ca é aPresent£*df" pela bella actriz americanaAL-ICSE. HOI_I_IST__Fl a mulher vampiro no fllm superior verdadeiro capolavoro

Aventureira
W WWrtWfl_WIM!W,«.v.í -

_j __ 
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O mundo aos pés de uma sonhadora do
amorl - Enebria com os seus olhares,
attrahe com o seu sorriso satânico, brinca
com os corações vencidos para depois
abandonal-os na dor cruenta do olvido,
e buscar novas aventuras, novos deva-
neios, na inconstância de seus caprichos*!
Uma alm-a perversa num corpo de mulher
bella e graciosa.

Si
ifi

m
rJT |

Empresa OU VEIRA & C.»

Companhia lyrica italiana,
ROTOU & BILLORO

de que faz parte a notável sopra-
no lyrico ;. ."«ul iilll

iMqcstro direc. e concertador
CAP. AW^-RO DS AXGET.IS

ESTRE'A
Sabbado, 2 ás 8 3[4

A opera em 3 actos do nines-
tro VKHDl.

CINEMA IDEAL
Bna da Carioca, 60 e (13 Proprietário M. PINTOTelephone Central 1033**

HOJE -O MAIS GRANDIOSO ESPECTACULO THEATRAL -MOJ_E3
Um film contendo impressionante tragédia - Um fllm de fino liumorlsino e ai te© a continuaçgo de um sensacional romance policial !,..

Agrande trágica russa, quo se distingue pela sobriedade do gesto e pelo arrebntamento e violência das scenas aue posa
1^. 1 Â^. |VI i_9_ mmwT _B_ E3 BT ISJ IVI mmT -A mnis r>»lRi*rnn.o estrella dn p.ilci do ImperialfcwfP . tS**% i*~_i SmmX V**.****, If Cã. |^ 1^1 C__. Theatro do Petrograd.hoje ao serviço da ara adalabrica Pusquali-Filin.lntepretará orehemento drama social

O

lUlilJ 1A. «V I il MJ I JL

'y—v S*\ ^s. /*x s*** s—k /-^v ^*V S~\ *^V J*\ /««». Ji-V _>-««. >-V ^ÍB

A seplr -¦ 0 assombroso traballio su. ,.; . ifápjjgS _G0M MEPHfSTOFELES - A BELLA_ENCANTADA
Segunda-feira - A MULHER AUDàgíüíà 8-a 8* episotlns - olrrojo e audácia reunidos i i 5858

iffiffiffiffiffiSSffiffiffiffiHiM^L -vrt^^'^^^^^^_li_^^^
***-_ JRV-lUVll._»« K - •

PRF.ÇQS-i Krizns e camarotes,l.iS; f.iuuuiirs :iS: cadeiras, ?S: bal-c"ies, 3S; salerias numoradasi IS;
geral, ISCOU.
Bilhetes á venda

no thchtrò

Anianhíí, {• do dezembro
A Coraiianliia Dramática

BKCirA única
-As 8 3[_-

A Hesíiuraçâo
de Portugal

____ífifli_l»lil____j ____raí___i_____j _B
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A lei juImII i
(O EJSTIO-I^CÜL )I prólogo o seis loiigog actos

Mais uma modalidade dá pcrlUlia humana. O sonhodulcuroso do amor; a seducçao; o abandono; a cobiça, osnovos amantes, os luxos palacianos, o castello da folia edo gozo transforma io num vasto ca r.po de da-ihonra ode morte. Nasce o amor deante do altar immcnso da na-tureza em flor e fenesce na mais cruel das tr.vedias Ofeerlcn o horrivel quadro da explosão o derrocada d. umcnstüllo. Uma flotillia de torpedeiroa e o lançamento doum torpedo!
»MM9C09C9.eM68990_MOC_9Se99«S>.@S„93(.«

No mesmo progràii ma-Continuacão das eri-jócíbnaritésfaçanhas desenyylyidas no soberbo romance policial ame-ricano, edição -'alho Frôres

Smit^tó 0 Thesouro Perdido
3 extensas partes. Protagonista a celebre heroina dos «Mvs-tenos de Now York» Miss HLAINE ouo Dronnrelnnii nnní'so publico instantes de verdadeira admiração I... Um temeroso mergulho de enorme altura e uma sensacional rori-ut-.do automóveis com o terrível espectaculo de mu navio que voa pelos ares bmisacionai cortuia

O mais Impressionante t»*anse da elnematographia poHeial I...
A^chave de ouro desje inegualavel programma será a magestosa obra critico humoristicaT*

5 artísticos e brilhantes actos pela primeira fahrip.i ânmundo Fox Fllm Corooration A n.lysa 
"metictnòsa 

d vIdaBocial, onde debaixo da seriedade o da apparente honèstida-de se praticam as scenas mais disparatadas "¦.?."¦Uma hora de estudo o de alegria ?...

ÂS AVENTURAS DE ELAINE
so publico instantes de verdadeira admiração !.-.. Um temerdo automóveis com o terrível espectaculo de mu navio que v.

O mais Impressionante t»*anse
^~ A chave de ouro deste inegualavel programma será a i

O livro do peccado
Segunda-feira — Continuação do imponente romance policial americano A MÜlillEll AUDACIOSA~ partes cada uma. I" mais ainda o possante drama da vida real pela formosa bailarina o artista Mlle N

nn'r\Pitíí\?Kii rnJiÂ^-A0-15^1, E mais ainda ° solMírdo dfan-í- de dedicação em 5 partes, CÒ.Mo' MEDEA
6* e 7* serie em

NAI-IKMCOW.SK.A.*"¦•¦-"¦•» 
AMOU...

n 58 w
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hoje:

r j-(lofj:5^B _^Ih*__F ¦ IV^ DUA8PALAVRIIS AOPUSUOOs
Ao collar de celebridades que a nova administração do CINE PALAIS vem offere-cendo, acerescentamos hoje uma nova e valiosa pérola: DIANA KARRENEE com factos assim que .e convence o publico do empenho de bem servil-o. Pala-

SSidãde Tateia0 C°,Sa8 qUe nê° »*™'«™ • «P» «*«"IP«n como otumõ,

NO
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PILM EST3ÂHIDO DO BO-XAHCS «STIGBiA" DE ETTO&E DI MARSElrTOJirpitome He nma vida de amor: 1 prólogo e G actos

n DOHIHAHDO SE1P8S
i 6, na arte cinematograpliica, o unico exemplo de nma,

„,«,"*-.-.*¦•*, <¦,-.,. -i ._.- "j* acopla oxie se impoz desde o primeiro momento e loso
M^iW^M&f^^ pe!a critioa como umíl S^nüè artista. S-....-i., -.. - physicas, nem dos requintes da sua elegância-fico talento, fonte generosa de que tem jorrado

Esse galardão veio lhe, nao tanto das suas graçasbizarra, mas sim5 acima de tudo, do seu mirificetantas inestimáveis creacões oue «ãn «-fn**.!-
wP A ¦v53B r\ Bv^fl t??i "Í_r5 tW "7*3 #á n ?nu. .__. . . *

..... ggsc&Si
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DIA
a grande actriz russa JEJ: DIAN

sss_r_t_r^-*v3S!__asã
ríiXte.LT»í *^L.;tJW__(J__.*_ ,:w___.-__s>m__i_í______,__

a soberana incontrastada da esthetica do gesto»
é a actriz cujo poder emotivo excede as capacidades da na-tureza humana!
H?i3-i?Srino V'VO' disP»*a-lo poi* todos os GRANDES COUTU-HIEFtb^para apresentação das snas mais audaciosas creaoSes!

A KâBBÈWE MoGINE PALAIS
____a____a__É_gi

mW COÍHOSIDAOES
OBSERVAR NA PASSA-

BEM DESTE "FILM":
Gramle li.nilailo das "l)ay..(lci*os" ~ I5oloi'o verti-Sinoso, executado peln bailarina Kosario .Snitclu*.,do eldorado rte JlacMd. — 'Conilinto ciitrc iiinildivisão do couraçados o uma flotillia de tònicilèi*i*qs, tirado do n aturai Iiáuçaiiicnto dc um tor-pedelro e destrii irf.o dò alvo..—O Castello do-Mnnprny que ainda hoje é nma das curiosidadesIilstoiie.is da -França Um estudo documentáriosobrei. a catalepsia áigida Um "tom* de force"do athleta _- .Actor Mario Ausonia que projecto.dois homens a distancia pelo simples esforço doaseus músculos •¦ ¦" .

VEJAM OS ANNÜNCIOS DOS e5ro___sTT¥S_ffro^

ifi. -Aàa_ã»1-»*'_. _-ít*.ií«_ _S'.,. ILEGÍVEL ¦«-St

MUTILADO
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