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A PROPAGANDA
A nova propaganda republicana não

tem tido uma boa imprensa. A Pia-

téa, de S. Paulo, a julga 
"infantil, ri-

dicula e intempestiva". E escreve:
"Ou o regimen presta ou não presta.
E' um dilemma que esta na compre-

hciisão de toda a gente. Se presta, a

propaganda é supérflua. O que pres-
la não precisa cie propaganda. Se nao

presta, outro rumo..., embora den-

tro das mesmas instituições." Con-

cltie, finalmente, adoptando os seguin-

tes conceitos, que transcreve, dc um

vespertino carioca: "A nova cruzada
«le propaganda deve ser dirigida con-

tra os que tèm corrompido e aviltado
o regimen, assaltando as posições de

governo c nellas se perpetuando em

applicava aos jornalistas os artigos de
guerra. Depois houve governador que
fez engulir a jornalista, reduzido a
pilulas, artigo que* o desagradou.
Aqui mesmo, na primeira- e mais
adeantada cidade da Republica, des-
truiram-sc typographias e com os
restos se fizeram fogueiras nas pra-
ças publicas. Manda a justiça reco-
nhecer que houve presidentes de Re-
publica que, ainda vchementemente
atacados, respeitaram o direito da li-
vre imprensa; e o exemplo do sr.
Campos Salles influiu, estamos cer-
tos, para que, aqui na capital, não sc
repetissem factos de attentados cou-
tra os jornaes. Mas, os republicanos
que se esguelam cm vasar pela gorja
seu rancor de exhibição contra o
Império, cm declamar contra aquelle
passado tão diverso do presente, são
lógicos cm malquerer a imprensa e
odiar os jornalistas brasileiros. Estes,

roalidades". Dc modo que já não as-
siste ao sr. Wencesláo justificativa dc
qualquer demora.

•As folhas officiosas (o sr| Wences-
l_o dá-se ao prazer de fomentar o seu
officialismozinho de opereta), dizem
que o presidente da Republica tem pen-
sado gravemente no preenchimento dl
vaga do sr. Enéas Galvão, e só poi
isso, e medindo bem as suas responsa-
bilidades, ainda não nomeou o novo
juiz, Esta não cabe na mente do
mais obtuso observador daquillo que é
actualmeme o governo da Republica.

¦A verdade é que, aproveitando-se da
situação cm que se encontra, o sr.
Wencesláo tem guardado aquella vaga
como uma Válvula de descarga para .13
difficuldades poi.ficas em que se veja
envolvido de um momento para outro.

A
DA GUERRA

a queda de Bucarest coincide com
uma grave crise politica na Inglaterra
c com a renuncia do presidente da
Duma russa. O facto nada tem de
surprehendente, mas serve para de-
monstrar como se vae tornando criti-
ca a posição dos alliados. Desde o
•principio do conilicto europeu houve
qnem duvidasse das razões em que os
alliados baseavam a sua fé illimitada
na acção do tempo, como factor fa-

detrimento dos interesses mais respei-j porém, conscientes do seu dever pro
laveis da soberania popular; deve scr
dirigida conlra os que afírontam a
miscria das classes trabalhadoras coin
a sua opuleiicia inexplicável." Multi-

plicam-se as manifestações contra o
regimen, que falhou inteiramente na

pratica, as boas intenções dos que o
apregoaram e rci.ommcndaram ao

paiz; no '«manto, não partem cilas de

fissional, inspirados no seu patriotis-
mo, affrontam-lhes as iras, e, á face
do paiz que bem os conhece e lhes
aquilata devidamente a seriedade e a
sinceridade, lança-lhes em rosto, para
que sintam, a inferioridade do seu li-
beralismo, estas palavras relativas a
D. Pedro II, saídas da penna de in-
suspeito republicano, e que outro

tnonarchistàs, pois, como já temos qualquer, homem de fé c de cõnscien-

observado, não ha cm todo o paiz um feia, não teria duvida em proferir
só jornal adverso á Republica. Reina,
todavia, cm todas as camadas sociaes,
cujos sentimentos e opiniões a iiiiprcn-
sa reílccte, a convicção de que a Re-

publica v«c irai, muito mal, e de que
ella ou se reforma, ou dcsapparece.
_ió não tem essa convicção os que se
crêem no melhor dos mundos, porque
oecupam as posições offieiaes, deilas
tirando toilas as vantagens. E csies
são minoria, c tão pequena, e tão an-
tipalhica á nação, que está irremessi-
velmei.te cóndemniKla a ser vencida,
por bem da pátria que tem que salvar-
sc, com o regimen 011 sem elle. O
paiz não pôde continuar a ser tão de-
sastradamoiite governado, arriscando-
sc ;« ter a sorte dc outros, que, justa-
mento pelos seus máos governos, tém
descido á humilhante condição dc Es-
(ados protegidos ou tutelados.

Os republicanos, encarrapitailos nas
posições uCiciacs, no gozo das vanta-1 so

Isso é o que è certo, provando mais | 
vor**v<-* a° **'-° da campanha susten-

uma vez que o actual presidente da ! tada contra a Allemanlia pelo grupo
Republica, senão tem a coragem pre-
cisa para desrespeitar as decisões do
mais alto tribunal do paiz, pelo menos
procura jogar com a opinião dos seus
membros, nomeando-os a feição dos
interesses do poder.

de potências que a astucia da diploma,
cia ingleza conseguira envolver em
uma guerra destinada a deter a mara-
vilhosa expansão commercial do. im-
peno germânico. Desmentindo as pre-
visões dos que confiavam no tempo
como elemento destinado a facilitar a
desintegração militar das potências
centiaes, cada anno que se passa dei'

Esteve hontem no Supremo Tribunal
Federal o dr. Aurclino Leal, chefe de
policia desta cidade,

daSsese^.trra1X-sfíSeVerartdoas ™ * A*-*-»»-» «"»«- -orm-idavel, e
ministros até á hora, do café. amplia a área territorial, coberta pelas

azas conquistadoras da águia prus-
siana.

O primeiro anno da guerra termi-
nou cum a conquista da Bélgica e

interesse da crise ingleza consiste na
prova que elia nos ofíerece da pertnr-
baçào causada na Grã-Bretanha pela
debacie rumaica. Entre os neutros
ainda ha gente paciente que espera o
milagre tantas vezes adiado da.otfen-
siva irresistível dos alliados. Alas nos
paizes belligerantes, onde as realida-
des. da guerra não podem ser oceul-
tas tão facilmente pelas agencias semi-
officiacs, a opinião publica começa a
fatigar-se com o adiamento indefinido
da.entrada dos Gurfchas de lord Cur-
zon nos palácios do grande Frederico.

• Ha poucas semanas o deputado so-
çialista Barncs iniciou uma propagan-
da, reclamando do governo a regula-
mentação dos preços, dos gêneros de
primeira necessidade, e a propósito
dessa campanha houve da parte do
proletariado inglez inequívocas mani-
'.'estações de descontentamento e de
fadiga deante da continuação indefini-
da de uma guerra, cujos únicos resulta-
do*, apreciáveis tèm sido a expansão
consume da área territorial domina-
da ipela Allcmanha.

Emquanto nas camadas operárias sc

para o de 4°, todos da mesma reparti-
ção; o 4a escripnirario da Alfândega
da cidade do Rio Grande, João de
Araujo Costa, para idêntico logar na
Delegacia Fiscal de S. Pauto; o a" es-
cripturario da Alfândega dc Sant'Anna
do Livramento. Malvino Britto de Oli-
veira, para o logar de 4° da Alfândega
da cidade do Rio Grande; o 2" official
aduaneiro da Alfândega do Rio de Ja-
neiro, José Pinto da Fonioura, para o
logar de 4° escripiurario da Alfândega
da cidade do Rio Grande; e á vista do
que consta do processo annexo ao offi-
cio da Delegacia Fiscal do Pará. exo-
nerando Pedro Cabral Pereira Fagun-
des, do logar de pagador, e Modesto
Francisco da Costa, do de 2° escriptn-
rario addido da extineta Delegacia do
Acre.

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Já está em distribuição o n. 539 da
magnífica rcviüa /Ilustração Portu-
gueza. E' fora dc duvida que é aquella
uma das mais preciosas .publicações no
seu gênero.

O projecto da commissão dc Consti-
tuição e Diplomacia do Senado, con-
cernente á restricção do sorteio militar
aos indivíduos que ainda não estejam
em gozo dos seus direitos civis c poli-
ticos, ou que 03 tenham perdido, deu

partição, o também auxiliar technico.
addido, Raymundo Fernandes.

Segundos ouvimos, o sr. Tavares dc
ILyra vae tomar medidas contra ou-
tros -funecionarios daquella repartição,
que se acham, abusivamente, isentos de
ponto, desempenhando outras funeções
nesta capital e nos Estados.

O sr. Pandiá Calogeras remetteii ao
ministro da Viação o requerimento do
i" official aposentado da .Repartição
Geral dos Correios Manoel Antônio da
Silva Reis Filho pedindo revisão do
seu processo dc aposentadoria, para o
fim de ser abonada uma gratificação
addk-ional.

¦3Í.AVATA3 7- Und-s-inni» •___ àó na
Casa M-nche.ter—ri.w i.nt_*..1vça Dias 5

| Amanhã haverá uma reunião na
I da Escola Naval de Guerra, a

sede
«íueiian os neste paiz tem a honra «le r_____ lo_os os lemef_ para ^ cofrf 

¦>. _.._ d_ .„_._._ „.__;.
___. r_i_. ,1,_ _» .. _-_. _. n _.....#_ _._-¦-.*-_._,.. rio rt 1 D_ll.lt. 1.1,1 _»r_K_»__ ___. _._._.!_.. _ t_ __ _, Jl ______ Wempunhar uma penna convencida e 1 solvcrem sobre 03 trabalhos do ajnno

honesta, por modesta que seja - disse 
j jí**. 

tando marcid^ n,ssa W

um dia o sr. José Veríssimo — reco-
nhcccrào que jamais, durante o seu
longo reinado, tiveram dc deixal-a
cair por falta de liberdade, 011 sequer
de illudir ou velar o seu pensamento.
Todos pensávamos como queríamos,
c dizíamos o que pensávamos."

Gil VlIlAL raias do absurdo.

logar hontem no plenário a um largo
formava essa corrente de opposição á | e brilhante debate, ao fim do qual uma

guerra, um representante das altas j quasi unanimidade o rejeitou,
classes dirigentes e um dos homens | 

Ccrt0 .. nue essa sorte estava reser-

mais competentes para se pronunciar v-"-a a »•'-• -nfeliz' lembrança, o sr.

lord "'eni'es t'c Almeida quiz evitar-lhe a
prova pedindo a sua retirada. O Sc*
nado entendeu, porem, que devia apa-
gar o mistiforio constitucional, assim,
e tão insolcntemente, apparccido entre

iectivo, ficando marrado;" nessT _cca-; co até ao valIe do Aisne e aos extre"
' mos da massa florestal da Argonne.

O sr. Pircs~Fc.r___~__(. tem con-' Ncssa occasiao creditaram os alliados
certo. Todos temos visto como elle <lue inais •*"- a*1110 bastaria para ihes
vem intervindo tia elaboração dos or- -*ar _ victoria, que estenderia a Fran-
çamentos, a tratar exclusivamente do ça até ao Rlicno e tornaria .a Inglaj-
interesse dos seus -protegidos e dos seus terra a dominadura incondicional dos
par.ires. Mas ás vezes a actividade do mares e a possuidora da riqueza uni-
marechal-senador piauhyense toca as versai. Exprimindo as antecipações

em assümptos uitcrnacioiiaes
Bryce—falando cin Birmiilgham, pro-
tentava contra a idéa da continuação da
luta commercial depois da paz e dei-
xava claramente entrever que era che- j as su_3 cortinas. Matôti-o. Procedeu
gado o tempo dc pòr termo a uma 1 bem uma vez por acaso.
guerra sanguinária e rtunosa.

..esses signaes de fadiga encontra-
O que o sr. Mendes de Almeida c

os seus collegas de commissão queriam
se a explicação da crise precipitada aliás inspirados por uma indicação do

pelas novas victorias germânicas nos
Balkans. O proletariado inglez, que
tem pago a quota m_is- onerosa do
tributo de sangue e que começa a ver
que os altos salários não compensam

sr. Erico Coelho, era a morte do sor-
teio militar, por só admittirem nelle,
como accenluou com felicidade o sr.
Soares dos Santos, os mendigos, os
analphabetos, os desclassificados, únicos
que, na fôrma dos paragraphos do ar-

T.p:sjs _ Njticia.
O TEMl-Ò

u «dia -tle hontem correu «or entre -*s
«intiIlações de um eco dc pouco matiz c um
soi faiscante.

Temperatura nesta cayital• mínima, ía',.5!
máxima; 20°,3.

Haja vis:a uma sua emenda ao orça.
dessa —rica optimista, lord Curzon 

j elevaíio inccssante ,, cust0 ,a vi(Ia> 
- 5 

^SS^^SÍScomo legitimo representante do impe-
mento do Interior determinando que o T"" v?'"".'" '.?! *""•"•*.'¦"• "" ""-"• | está dando a entender aos governantes „e direitos civis e politicos. Seria,
Hospício Nacional de Alienados pas* 

"al,sm° britannico, at firmou que ° 1 que é tempo de fazer alto 'Mas a plu- aliás, o que resultasse desse disparate,
sasse á propriedade da Santa Casa de ,.alal ,„'*"*'_ 

ser'a celebrado nos jar- tocracia, para a qual a guerra tem sido um exercito digno de um paiz cuja
um exccllente negocio e que espera Constituição tem interpretadores offi-
ainda estabelecer o império commer- ciac9 dessa natureza, se aquella com-

missão do Senado desse o padrão de
nossa cultura.

Mas o exercito vae formar-se pelo

HONTEM
Cambio

div A' Vl-U
Kcns do poder, entendem que hão de Sobre Londres 116.104 n.21Hamburgo  $7J3 $740 -h-i

Misericórdia! <"ns ('e Potsdam, onde a arrogância
Pôde lá comprchender-se maior dis. triumphante das tropas semi-barbaras

parate? E que razões teriam actuado da índia ingleza humilharia com as I _;_]_ drenando para a City o ouro de
no espirito do sr. Pires Ferreira para suas depredações o orgulho germânico. | t0_á a terra> _e_eja m_,.s algum tempo
que elle se lembrasse de coisa tão Doze mezes mais tarde, as previsões | dc blo(mcio c de b(ack.KsU E esta é

do iiiípcrialista inglez eram desmenti- 
j a razao p_la qval 0 sr_ __,oyd GcorgCi

das pela ironia do» acontecimentos. | <fac é ain__ 0 Inais nabil __mag_g0 do
Os soldados do Nepal uão.estavam nos Eeill0 Uni_0i foi convidado a orgimi-
parques dos Hohenzollern e, dizimados, _ar um gabincte qlle co„siga convcn.

elle se lembrasse
escandalosamente indefensável? Essa
emenda caiu logo de começo, certa-
mente com pezar do sr, Miguel de
Carvalho, que já devia ter-se entendi-
do a respeito com o inimitável maré*

concurso de todas as classes, notada-
mente das que tèm a consciência dos
seus devores patrióticos.

E não será com surdos-mudos, men-
digos estropiados e analphabetos que

CAIalSAS—O nue na de melhor e elegan-
te—Casa Manchwttr — Gonçalves Di.s 5.

O sr. Pandiá Calogeras autorizou o
despacho, livre de direitos, na Mesa
de Rendas de Jáiiuarão, para quatro
touros da raça Harefard, importados
pelo sr. Zeferino I.opes Moura, e para
uma remessa de bicho de seda, vinda
pelo vapor Príncipe Udinc, c destina-
da á Scricicola de Barbacena.

¦ mi-

Internacional Club
RUA DO PASSEIO. 40

Prevenimos aos srs. sócios que a
sédc deste club sc acha installada á
rua do Passeio n. 40, onde funecio
nava o cx-Palace Club.

A Directòria.
(J 1604

mo __- -_¦
O director da Reccl.cdoria do Dis-

tricto Federal, julgáilíó. procedente o
auto de infracção lavrado conlra M.
Duarte & C, estabelecidos nesta capi-
tal á rua Visconde de Itauna n. ,3,
iuipoz aos mesmos a multa de _oo$ooo.a»»!- ¦

BRANDÃO ALFAIATE
Av. R:n Branco,

1 _H_-
loa.

firmar c fortalecer a Republica detra-
tando e diffamando o Império. Se o
Império teve erros, se conheceu vicios
cguaes aos que florescem 110 rcginicii
actual, 011 pcores, isto nao serve de dc-

Paris . .Hespanha . . .l-umigal (escudos).Uuenoj. Aires (neso
ouro. Nova York. . . .Itália

fesa á Republica, parque os que o der- Cabia ."matriz
ilibaram o fizeram justamente para
endireitar o paiz e limpal-o daquelles
vicios. Mas qual; os vicios que havia
110 Império, requintaram na Republica.
Exemplo: a fratide eleitoral. Para de-
monstrar como a Republica desandou
«esse assumplo, basta lembrar que ella
substituiu á lei Saraiva o regulamento
Alvim. A Republica triumphante teve
medo das umas com o eleitorado c o
processo da lei Saraiva, e para não
lhe virem dissabores de uma eleição
livre c séria, para que a nação respon-
«lesse atfirmativameiite ao appello da
revolução militar triumphante. confir-
niaiitlo-lhe a victoria, claborou-se cui-
dailosaniciite uma lei eleitoral que
fosse 11111 instrumento para ser mane-
jado com exito pelos vencedores. Isto
foi confessado. E dahi para c.i, as
eleições se foram cada vez mais dis-
tanciando das pcores do Império, das
anteriores á lei Saraiva, c attingindo,
110 que respeita á fraude, u zenith. No
Império, cm que sc deram derrotas de
ministérios, suecedidas sol. os dois rc-
gitncns cleitoraes, o dir

$7Jd $ .1-*
$11J 8

2$70.| aziago cm que tinham sido arrancados
Mas ha ainda mais, 0 sr. Pires ar-

ranjou lambem uma emenda orçamen
— 4$o7o taria ordenando o governo a adquirir, dos valles da sua terra para defende-

• • 
__• 

¦?!_?_ Por v'n!e contos, um livro que trata da rem em França os interesses econòtni-
,' ii 15I16 a ii_"i|3J cura da varíola, livro de autoria dc lim cos da Inglaterra.

Lcras do Thesouro J Ao.3rebaies"de 4 s?" sobrinho' que é cap',âo do Excr* Em compensação ao atrazo dos. ai.
e 4 1I2 por cento, cito.

Café *— 9$5üo. 1 Claro oue também a essa n__o foi » r, . ,—. ¦-»»¦•-•-%,-¦..: ..- iligada a mínima importância; porqtie f 
« a»^"b»-8°. " W da cnnfe-

"?.f 
d„ ««.rvico „ Rc.-_.ic.o Ccniral se descobriu a tempo o que ella encer- <lera*a0 Berma'»ca »P#_» o

Uel!:iicfa^6%»'Çdc.._ad.CSar ff^-r-v., num .««.p. em que a lympha roteiro" triumphal da Grande Armée

j jcnneriana evita a propagação da va- napolconica c estendiam o domínio ai-
tiola. lemáo desde a Champagne até ás la-

cc,Mnno\i'strcaptÍn.oraPn,^ffSs t Felizmente, o sr..- Pires não trium- gunas da Livonia.A Bulgária tinha ré-
.... 1. l. .....„_ _. _   .,.._. tcnt_tivas do conhecido que

pelos conibates, lamentavam nas triu-j _er 0 povo Ua vantagem de continuar poderemos organizar em bases sólidas!
cheiras humidas de Flamlres o dia a guerra.

Villarinho ÁUaíate. ÍJuvidor. i_ ,.-i>tj.
Recebeu novo sorlimento.

¦ _ tm - _»¦

as garantias de paz interna e de inte-
gridade nacional dc que carecemos.

O general Caetano de Faria continue
a sua obra benemérita...

A propósito de uma nota que hontem
publicámos sobre o regimen de espio-

liados em chegar ao coração da Marca ¦••'*•. m governamental exercida sobre
i.íiciaes do Exercito; um vespertino,

Por scr facultativo, hoje, o ponto,
em todas as repartições federaes, o
Tribunal dc Contas deixa de se reunir,
em sessão ordinária, o que fará ama-
uihã.

AOS NOSSOS ASSOMES
Approxinsaiido-so o fim «lo mino,

época du reforma de nsslffiintnrns,
.pedimos nos nossos nsslgnantes
inundarem rcforninl-ns com n
maior brevidade, pelos motivos
qno abaixo expomos.

Ontrosim, todos aquelles qno to*
murem assignatura nova REOR*
BERÃO o "CORREIO DA MANHA
DESDE JA* não se lhes «leseon-
tando o período qno falta pnra
completar o nnno. _„

Tendo p 
"Correio da Manha

adquirido' nos Estndos Unidos
nléin do" nma nova machina ro-
tutiva das mais modernas pnra
conseguirmos rapidamente a nossa
grande o sempre crcsccnto tira-
gem, G machinas para Impressão
dos nomes dos nossos nsslgnantes
em endà folha, acahando do uma
vez com a etlqneta collocada so-
bro cada jornal, como u remessa
do Jornal em listas para as agen-
cias 1I09 Correios — pedimos a

A enrno

O presidente da Republica recebeu,! _
hontem, durante o dia, no palácio do todos os nossos nsslgnantes qne
governo, grande numero dc pessoas, cn- mandem reformar desdo Ja snns
tre ellas o senador A. Lemos, e os assignatnras com todos os cscla*

declaVando-sc "autorizado", divulga que deputados Macedo Soares, V. Piragibe, rec_mCii_08, qnanto o títulos, no-
c inexacto terem "sido transferidos ^^ \hxl(> ^^f *c „'irandil,r__!"_' mes, sobrenomes o moradia, afim
,,... phael Cabeda. Ueocleco Borges, Gomes ¦¦««•.« "" . .. .

offieiaes por nao merecerem a con- _.rri.ei Gilberto Amado. M. Figueiredo,
fiança do governo". _ Torquato Moreira, que se occnparam

coisa mais ou dç assümptos pesse-aes c politicos; mi-....._ , Esperávamos que uma _...,_ ..,.,._ u.. -. --..„.. -_ __,-. - . .
Felwmente, o sr..- Pires não trium- gunas da Livonia.A Bulgáriattnhá re-\menos dcsse jac2 fos3e divuigad_, para %*£$&* ^«™r*« 

-^ *"• 
£¦

los ,.,,rci.anus. ,.0 entreposto,de ,S. Uiogo, ,phou nessas suas duas tentativas da conhecido que a salvação estava __..__ termos motivo para referir um ^.^t^^e^m»w>WAmí
br.._."-. publico?* máximo dc s«.(->. perjudicar o interesse publico. Mas na identificação do seu destino com a j caso concreto, que dá hem a idéa dc niatico do Ministério das Retaçõe. Ex-

Carneiro, .$:.«.o a .$50.01 vitclla, $3oo a quantas não tem elle conseguido, e so causa gcr4nanicaJ e _ corrcdor terri-, que o governo não transfere officiacs Priores, c o deputado Erasmo de.Ma-
I conhecidas depois que o mal é irre* _„_.•_. para Constantinopla tinha asse- , ptla. simples convicção de que clies lhe

gurado a realização do império com-1 são desagradáveis.

$900; porco, $io".o l$IOU.
—-4__

.1 upin.iio do. Sr. Oiovi. líeviiaciiuii,
n-.aiuiestada a um redactor d'_l Noticia;
à que o habeas-corpus concedido ao
vice-presidente do Esiado de 'Mano
(j.-ossu, não tem efieito sonão -para
ii:anuieiiil-o no seu cargo, não
g.ndo em suas funeções o presidente
do íiicsmo Estado, cujo processo, e
ccusequuiirc suspensão do -cargo, um
outro habcas-corpiis declarou niillo.

'lvst-e é o eoiuiueiitario do juriscon-
sullo, ainda não refeito da sensação de

pasmo que lhe causou o inveros mil

[ mediavcl ?
I O Senado deve prestar muita ..ten- •,«,-,,,,

, j . ¦« , mercial alemão de ilambtirxo ao col-I ção ao produeto da autoridade do ma- _ ¦_ "¦ "li|U au *>"'
i réchal Pires Ferreira. P™ P-'rs,co-

, Deante da siluação creada nelos
triumphos allemães de 1915, os allia-O ciipitão-tcnenle Francisco Dias Ri-

itiiu-! beiro foi designado para servir an, Ca-
pitania do Porto desia capital.

E' o caso do tenente 0'hon Cirne,
do 20o grupo (aliás, não é este o
unico). A esse official. segundo o nos-
so linformantc, o general Caetano de cções administrativas.
Faria disse, em pleno quartel general

cedo, que agradeceu a s. ex. as felicita-
ções que 'lhe dirigiu, por motivo _c seu
anniversario natalicio.

S. ex. recebeu, ainda, a visitei do dr.
CorncKo Vaz de Mello, prefeito de
líello Horizonte, que conferendou sobre
questões que interessam as su'as fira-

... 4, _.ai ia -.i-->-_ *-hi j-.i_.--u \juui v_i _,.i(los ainda uma vez dppellaram para oique a sua Tcmo$0 era devida a dc-

Hotel Globo r^..10,, ,„.. ,.,„
n .eu numero ile quartos, Diana 6S e 7$,
.Quartos 3$ e .i$ouo.

A Prefeitura eihitt-ra um empréstimo
t .'ii*ii<i \ Mlcii.iih. tíiih*. cV. n.....,-« '"'"" ." —"--;-*- -:.-¦¦ .: -— - ¦- cm _„,, - .ecebcu o Uinheiro cm trocai«.iii|io. .1 .\11_111a111.a unnu-sc ptepa- , nunca policial apomando-o como um , ... , _„•_„.._ .... „ ,,„ „.„...,.,_,,_ 1 , _ __, ,_ _f  _ _.._ dos títulos provisori-os, isto c, «lc can-

tellaa que deveriam ser posteriormente

cto e o 111-
directo, o que prova que o eleitorado
pode contrariar guiemos c resistir á
pressão e á corrupção por elles exer-
cidas, sempre havia eleição. Os vo-
tatues 011 eleitores compareciam ás
urnas, votavam, so- íreudo embora a
influencia da corrupção e a acção da
violência;

sos a eleição não [.ass.. da acta.
Dahi as duplicatas, ás vezes com as
mesmas mesas, mas com resultados
inteiramente diversos. Ames da lei
Saraiva, as eleições parocíiiaes dura-
vam dias; os partidos aquartelavain
nas vizinhanças lias matrizes em que
cilas se realizavam, c á noite desta-
caiam patrulhas para a guarda da
urna. Mbviam-sc os eleitores para
comparecerem aos comícios. Ago-
ra, em muitos municípios, o dia (la
eleição é um. «.lia como qualquer ou-
tro, c o povo só vem a saber q :e,
iiaqitclle dia. cxcrce.i a sua soberania,
quando publicam os jornaes o rcsul-
tado do pleito... E' possivel que em
alguns Kstados as coisas não se pas-
sem inteiramente assim. Mas cm
qtüiM todos, mormente no interior, a
eleição é simples produeto da Mallat.
As eleições «lo Império são factos de
hontem; ainda são muitos no paiz os
que as testemunhai am; no cmtanto,
ha deputados que tém o topete le
avançar que, se hoje lia fraude, maior
houve 110 Império. E o que releva
assignalar, os que assim deturpam a
verdade, são principalmente deputados
aos quaes deve a consciência advertir

rado para a guerra e a vantagem 
j dos «inspiradores contra o governo.

adquirida era o fruto da premeditação Como ató agora as conspirações mais
germânica. Esperassem os nem ros e o J ou menos capazes de pòr abaixo a _llbstiluiç5o _ao foi feita até boje, c os

-O almirante Alexandrino de Alencar, I tempo na sua obra de implacável jus-1 Republica não tem tido existência real, doK_ d__ mú0]as ._tam com gran-
Sfcwffi? relator ^(.''"mçàmemó" d. tÍÇa viria -"«vindicar a innoccncia do*..- "cito perto ao governo a razão ^ ^^ ^ _s ven(le. p0Trluc

julgamento do -Supremo Tribunal. Para Marinha, nii Câmara, deixou o seu ga- governos ila Ententc, restabelecendo o m\r q"c e"e vae .r;'.n3lcrl-.-o otticiaes cad_ ul__ (,.cl,_s rcprescma deze_as do
o lioiiHin de gabinete, ma!' entendido . binetc de trabalho nara visitar a lu- equilíbrio europeu pela derrota dos im- -""io facto de consPlrarem cm conjiiras _•¦_„,_„_,_ __l0 t;_ ul„ va.01. _lCVado e de
nã ficas da politicajreni que subverte ltcuden:c,a de Navegarão, na, ,lha hiscal.. 

^.-^ ficr_nailicos> I inexistentes. . dif.icil ncgociação.
tido o nosso regimen, até ás ciiniia- Ao orçamento da Agricultura, quando Houve quem se deixasse levar por I 

V" ° R0.v.e.rn? »a«nao publicar as Ah_ ,_em 0 __.. Azevts.0 SoVlré ensejo
das da organização judiciaria, não ha _m elaboração na Câmara, foi apresen- essas palavras de optlmista confiança e' f"" 

"""" ' 
,°U 

™.sa.s' co"!0 
para fazer coisa útil: mandar substituir

senão como ver o facto ,_¦-.«elles ter-, tada „___ cnlcrida .'.terminando _ crea* 0 gr„ o das nações co loca _ÜÊ n™ 
^T ° 

T T\ las CaWcHa9 pcl<>3 tÍlul°S JcfinilÍTO3' 
,

nos, afim de que não veja o talo eão de quatro fazcndas-modelo- para a he^ntói d a _ iterr ^JItT -""".f"' rr 'T E' *e rCSl°' iá ^ * ^ ^ ÍS3°!iicjacmpnia ua iu_l.i-.erra loi augnicn- publicaçõesr-ot. produzem effeito entre"; tando por novas adhesões. A arrogan-'os que nem de leve suspeitam qtte, jus-
cia britaiinica accciHi.ou-se e os neu- tameiite quando sc procura reorganizar
tros sofreram com mais amargura as ! o Exercito, a maioria dos seus offieiaes

pontailas do tridente inglez. A té na s(,,"c os péssimos effcitos de uma
victoria tomava-se cada vez mais firme
c os ministros da Británnia dominado-
ra já advertiam os governos fracos de
que precisavam tomar cuidado porque

de irmos desde Já preparando os
"pnqncts" qne tôm de servir para
a nossa expedição.

Além disso ontros niclhoramcn*
tos estamos preparando o qno
inauguraremos dentro do menor
prnso possível.

Os preços do nnssns ossienatn*
ras. APES5AR DO ELEVADO PRE*
ÇO DO PAPEL, continuam ainda
os me .nos :

Asslgnutnra annnal.. 30S00O
semestral 1SS0OO

Todos os pedidos de assignatura,
assim como ordens, vnles, cheques
e valores devem ser dirigidos no
gerente do "Correio da Manhã",
V. A. Duarte Felix, Largo da Cn-

apuranicnto dc
o lado

.pelor, o lado inimoral c irremediável creação de gado
ila questão, o naufrágio da justiça nal ças, no paiz.
lama. Ue certo, o Tribunal, tendo con- Approvada essa emenda por
cedidu originarjanieiito um habeas-cor- \ casa <lo Congresso, cogitaram

substituídas por titulos definitivos. Tal r_--a __3_
Em virtudo dn escassez do papei

o com os grandes trabalhos decor-
rentes da lns.alln.iio quo estamos
fazendo, não nos foi possivel Im-
prlmir o almnnuk qno todos os
annos distribuímos nos nossos as-
sltrnnntus.

Todavia pnra compensar, dnre*
mos no nosso próximo annivcr-
serio nm brinde de real valor qno
substituirá com vantagem o ttl-
iiiának.

aquella
os ly-

mas as suas cédulas eram j _.n_ ;lo general 'Caetano de .Albuquerque, curgos mais sabidos de firmar pre.li-
apuradas. E hoje? \a maioria dos ca--| p_ra garantil-ò no .poder até o fim do gio, procurando brindar e fornecer a

siu perio.lo adiiiiiiistraltivo, annu!'_uid_ região natal ou dos seus eleitorados,
por iti.onsi.tucionaí e arbitrário o pro- cem a localização nella dc lima das fa-

O presidem, d_ Republica, seguindo
a praxe, resolveu seja facultativo o
ponto, hoje, nas rc-parlições c officinas
ila União.

i administrarão dubia, que nem ao menos
\ reage contra a accão dissolvem
'¦¦ 
politicagem no seio da classe.

cesso contra s. cn. instaurado na as- Izendas, «in via de creação.
stnibléa de Matto Grosso, não podia' cia escolha .los Estados nos quaes de-; "a Allcmanha estava agonizante e" a
coiii_ii_ir o habeas-corpus c.nct__i_o,| viam ser installadas essas fazendas, cx-1 Iu--laterra ia reor™anizar o imuiilo"
po, juiz inferior ao sr. Manoel Esco- 

jcluiram 
a Bahia'. Estainbs chegado, «ao terceiro ilivcr-lastico, senão para o effeito daquella A bancada bahiana na Câmara, e no* :„„i„,„„ ...i , .. , ,. , . 1110 e os iiiglezes, nao podendo reorca-iiiaiHiiinçao, -para garantir-lhe o cargo [tadamente o sr. Arlindo I.eone, movi-1 f>"

qne s.
se pediria considerar invalida, A\ sr. Ida

renunciara, e cuja renuncia I nientoit-se, comtudo, procurando envi-
'-'•¦- esforços para que o grande Estado

C.ov.is é fói.i de propósito attribiiir uma
ironia c por isto consideramos a sua
opinião como o apego do mestre de di-
reilo aos seus livros, ao que esiujou e
aprendeu c ens-na, a não querer con-
siderar tudo isso inútil, desde quando
os sacerdotes máximos da justiça a
reviram pelo awsso, como se faz a ecr-
tos judas dc Ai-ieluia, salvos os trinta
dinheiros.

O coniincntario do povo irreverente é
entro e mais justo, .por nia:.s positivo,

j O que o publico assiste, é a uma orgia
de arestos qu. dizem hoje uma coisa e
amanhã outra, cgualando o Supremo
Tribunal, por nossa ultima desgraça, ao
Senado do Sr. Azeredo,

do norie não fosse, mais uma vez,
preterido na localização de fundações
industriacs dc propriedade e adminis-
tração do governo federal.

Era tarde, porém, porque a Câmara
já se pronunciara, em ultimo turno,
sobre a emenda, c a Bahia teria, pois,
que ficar excluída.

nizár o tinindo, contentam-se, como
gente pratica, a reotganizar o seu mi-
nisterio.

A significação da mudança do gabi-
neto britannico neste momento não
pódc ser facilmente apreciada por
quem apenas considerar os lacônicos
tèlcgrainnías que, com o visto do cen-
sor, são transmittidos pelas agencias da

O sr. Arlindo Leone, entretanto, não I boa '»?.""«¦ a.liaíla' Q«acs P-«leriani
se deu por vencido: foi ao Senado, cn-j tcr S1(,° as razücs -luc levaram os di-
trou cm confahulüções com os membros i •¦.'Sentes (la Inglaterra a alijarem o

O commandante Müller dos Reis, di-
rector do Uoyd, Brasileiro, recebeu do
dr. Affonso de Camargo, presidente do
Eslado do Paraná, o seguinte offieio,
datado de 4 do corrente:

Ulnio. sr. coimiiandante Müller dos
que entraram na Câmara sem votos, Reiíi. -'• .director do Lloyd llrasileiro

— Cumprindo com satisfação, um g.-atolever, venho ag-adecer-vos maneirac que são deputados, não do suffra
gio, mas do reconhecimento.

Ora, porque lia jornalistas quo vi
vem a lembrar esses factos, a avivai
os, |«ra estimular os republicanos sin
ceros a trabalhar pela rcliabilita.ão c 

"èiô" 
etc

pela reseneração da Republica, são
taxados de plumilivos que "envene-
liam o coração da mocidade", quando
o- máos exemplos que estão a dar
quotidianamente os governantes é que
a podem perder. Felizmente a mocida-
dc icm os olhos bem abertos para
ver o que no Brasil funeciona como
R.publica, c ouvidos bem apurados
para escutar o que da mesma diz toda
gente que lhe não está presa por in-
teresse. Quanto aos plumilivos, é
grande, desde 03 primeiros dias donovo regimen, a ogeri.-.a que lhe vo-
l-m os privilegiados dominadores e
exploradores da Republica, Com um

captivante com que fui tratado a bordo
do "Sirio", quando em viagem de San-
tos a .Paranaguá, 110 mez próximo fin-
do. ..'essa viagem, embora curta, foi-
me agradável observar a disciplina rei-
hanté entre o pessoal de bordo, o as-

o que bem denota a nitida
coiiiprchcnsão. por pane dos srs. of-
ficiacs do "Sirio", das instrucções ema-
nadas da directòria de que, dignamente,
s'is parte. Reitero-vos os meus pro-
to-;-(--s cie ahrv estima e mui disjiiT.ta
consideração — Affonso Alves de Ca-
manjo".

Já não ha mais razão para que o sr.
Wencesláo Braz deixe de nomear o
novo ministro do Supremo Tribunal.
Esrá na terra o sr. Sabino Barroso, já
tendo confcrcnciado homem demorada-
mente com o presidente da Republica.

Os motivos allegados para a demora
de tal nomeação eram, segundo as noti-
cias correntes, a votação do habeas-
corpus para o sr. Escolastico Virginio

 c a chegada do sr. Sabino Barroso.
•cz * dias de existência, a Republica 1 Eftio afinal preenchidas essas "for-

da respectiva comniissão dc Finanças,
e acabou conseguindo da boa vontade
do sr. l.yra Tavares a apresentação de
uma emenda determinando que uma das
fazendas alltulidas seja installada no
j° dislriclo da Uahia, que é a região,
no Estado, onde se explora e se pratica,
cm mais larga escala, a industria pe-
cuaria. Esse bom serviço qtte o depu-
tado bahiano acaba de prestar ao seu
Estado prova, por outro lado, que nes*
ses negócios de elaboração orçam.ma*
ria ha sempre tempo para reparar pre*
tcrlções...

PUNHOS <• «.-.'arinlios. — F.«n
— Ca^a Manchcier — Gonçalves

-ciilMa
iJ.as

O ministro da Viação nomeou o pra-
ticante a.l.li-.lo ila comniissão fiscalizar
dora do contrato do arrendamento «lo
por-.o desta capital, José Simões Corri-a,
para o cargo de aninnuense da Reparti-
ção de Águas e Obras Publicas.

SERVIÇOS INGT_ZES PARA JANTAR
F0'R1_AS NOVAS DESDE S.S

Só na Casa Muiiiz. — Ouvidor, .1.

mnis hábil piloto político que nos dias
da actual geração tem oecupado o
supremo posto político, paia lhe dar
como substituto o sr. Lloyd George?

A bordo do Daquele " Zeclandia",
da ; .parte para Buenos Aires, o sr. Carlos

SegUier, cônsul da Republica Argentina
nesta capital. ¦

perfume delicado e
persistente; tia Per*

Nunes; largo de S. Francisco. .5.
Meus Amores
fumaria

m »

.ENfiA' AS _ Klee.-int.
Cspo Manc"-c-,!,r ... fi.*

re3iaíeiitC5 —-«
i.-es Dias 5.

O director do Collegio Militar desta
capital foi autorizado ,1 vender ' em
hasta publica dez cavallos julgados
inutilizados para o serviço.

r*! .1 MINE-SE HOTEL — Praça di
R_!!)'ublica.aÒ7. Anofentos 4$ e 5$, com
ptnião 7$ e SS. Junto da E. F. C. 11.

Funecionarios addidos que sc mostram
" imniensainente gratos " á nossa cnmpa-
nha conlra a indeciorc-sa agiotagem da
Gaixa dc ..Montepio, dos Servidores do
T-srado e ido Banco dos Funecionarios
Públicos, escrevem-nos denunciando a
ainda mais inde?nrcsa exploraçíò que
o Banco, parlicularmente, lhes faz.

O unico estalu-lecimcnto que transige
com oa addidos é o Banco dos Funecio-
narios Públicos, mas assim mesmo com

Não tendo terminado hontem, como

pretendia, a sua redacção, somente hoje
' 

o dr. Astolpho Rezcnda. advogado do

1 general Caetano dc Albuquerque, pre-
. sidente de Matto Grosso, dará entrada

no Supremo Tribunal á nova petição

I de habeas-corpus, que vae impetrar cm
favor do seu constituinte.

Com o presidento d_ Republica con-
ferenciou, hontem. dciiioradamentc, o
dr. Sabino Barroso. . , ,

Dessa conferência, que tendo inicio
ás 7 horas da noite, somente tern/nou
ás 9 e so, nada transpirou, pois s. ex.
se retirou do palácio apressadamente,
csq_ivai.do-se assim á kisbilhotice dos
representantes da imprensa que, pacien-
temente, aguardavam a sua salda, com
o filo do 

"obter 
uma informação, sobre

boatos que corriam desde a tarde.
Após o ex-ministro da Fazendo, con-

feretnciou com o chefe do Estado, o dr.
uma tabeliã especial! approvada pelo Urbano dos Santos, que, as.stira parte
min' stro -da Fazendia. que, naturalmente, da conferência anterior.

a assignou sem ler. A tabeliã tira couro
A transformação ministerial ingleza é j e caljello aos funecionarios, pois os em
interessante, porque cila indica que a! presíimos são feitos dentro do exerci
efíervescencia social, determinada pelas I c-°- is,° é' I'ara sercm li<l-"d-lt].M dc!1
condições econômicas decorrentes da
guerra, chegou a ponto da situação im-
pôr ttm rompimento completo com as
tradições políticas do parlamentarismo
britannico.

O gabinete que acaba de cair não
era. no sentido rigoroso das praxes
constittidonacs inglczas, um ministe-

tro Uo anno em que são concedidos 011
seja an nove mezes no máximo, o que
o'irig.1 o üJdldo, que recebe sempre os
seus vencimentos com dois c tres mezes
de atrazo, a uma consignação eleyadissi-
ma, de oitenta mil réis mensaes. no mi-
nimo. Dá-se, porem, que as mesmas ga-
ranáss d!.is suas transacções com os ef-
fectivos o Banco as tem com os alldidos,

rio regular, porque todo o systema I entre eSJãs. - do descon_> na folha de

A' audiência diplomática de hontem,
no palácio líamaraty. cfrr.parccer.nn os
ministros da Allemanlia. Austra-Ilun-
gria, Bolivia, Cuba, França. Hollanda,
Japão c do Uruguay, que foram atten-
d:dos pelo dr. Lauro- Müller, ministro
dc Estado das Relações Exteriores.

O ministro do Interior nomeou, hon-
tem, Amphrisio Freire Ribeiro para
exercer o logar de i" escripturario da
Colônia de Alienados do Engenho de
Dentro, emquanto o funecionario effe-
ctivo estiver exercendo o cargo de pri-
meiro escripturario.

parlamentar, tal qual o têm compre-
hendido os inglczes, oppõe-se à orga.
nização de governos apoiados por col-
ligações parlaineu:a:cs. Mas abstraiu-
do da originalidade do bloco hete-
rpgeneõ que o sustentava, o ministério
Asqtiith contava com os elementos tem- |
porariamente com1, nados pelo presti-
gio pessoal do velho leader liberal. O
novo ministério «lo sr. Lloyd George
vae «cr, no sentido rigoroso da cx-
pressão, um governo revolucionário,
porque o seu chefe representa apenas
a expressão da vontade dos elementos
cxtra-parlamentares, que desde meados
do anno passado têm exercido pode-
rosa influencia sobre a orientação da
politica ingleza."_ 

Sob o ponto de vista internacional, o

pagamento.
Por estas c outras, o Senado deve ap*

provar a emenda ao orçamento da Fa-
zenda. onde sc determina mn exame nas
e_cript-Jrr.cc.cs da Caixa de Montepio c
do Banco dos Funecionarios, para o rc-

sarci-icrit. das extorsões praticadas sob

pc_:a de se lhes su-spemlcrem as garan-
tias da loj, os immensos favores de

qu. gozam.
E nhi- está mais um caso que o Se-

_„_o deve fixar.

O presidente da Republica assignou
hontem os seguintes., decretos da pasta
da Fazenda: nomeando: o i" escriptu-
rario dú Alfândega de Santos. Alfredo
Seabra. para o togar de. conferente; o
_° escripturario Jachet Valle Porto da
Motta. para o logar de Io; o 3o escri-
«pturario Roberto Campos, para o logar
de t"; o 4o Humberto Cavalcante d-

BLUSAS de SEDA LINHO e NANZOUK
HEI.LISSTMA COLLECC .0

Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.

A Recebcdoria do Districto Federal
arrecadou hontem a quantia de réis
•.5:76.-377, e desde o começo do
mez corrente a de 694 :SogS6i5.

Em egual periodo do anno passado
a renda foi de 605 :S«>9$__3.

O ministro da Viação reincttcu ao
seu collcga da Fazenda, para serem to-
madas as providencias necessárias, o
offieio do inspector das Estradas, em
que lhe i communicado o modo como
a Companhia S. Luiz a Caxias usa do
material, que adquiriu com isenção de
direitos para os serviços de constril-
ccãn da Estrada de Ferro S. Luiz a
Caxias, c bem assim, a intenção.dessa
mesma companhia de vender dois va-
pore3 e sete barcos, importados tam-
bem. para o mesmo fim, com isenção de
direitos.

Acompanhara esse offieio vários do-
cumeiltos, que provam vir a companhii,
desde outubro do anno passado, ex;.o-
rando esse material no serviço do tra-
feao de passaeeiros e de cargas, não
tendo até hoje pago ao Thesouro
qtiaesqucr direitos.

Pingos & Respingos

._E*_E TUDO!...
Chegou a vez aos couros, como hon-tem tizemos notar. Elles lá vão, nãosabemos se para a Europa 011 sc

para os Estados Unidos, mas partemaconchegados nos porões dos navios, ecom certeza destinados ao serviço do»exércitos cm guerra.
O nosso mercado, no espaço de

poucos dias, '«icoti esgotado1 Como
que dominados por verdadeira febre,
os compradores não olhai am a pre-ços, e os vendedores aproveitavam tia-bilmente um feliz momento, inais psy-chologico do que commercial.

Ou porque os irancezes não esti--
vessem de accordo com. os norte-
americanos e dis|.liassem uns aos ou-
tros a primazia nas compras, ou por-
que, pelo contrario, estivessem todos
accordados e o plano entre elles fos-
se comprar tudo, com presteza, o quoe certo é .que havia otlcrtas quasi
que fantásticas de preços, c que os
couros chegaram, em poucas horas, a
attingir tres c quatro vezes o seu va-
lor normal 1

IHontcm e ante-hontem, foram di-
rígidas para as praças nortistas of-
fertas de todos os couros existentes,
por preços análogos aos da capital.
Os compradores eram, francezes. A
resposta recebida, sem demora, foi
esta: que os preços offerccidos eram
baixosi

Desde que os couros salgados su-
biram de 800 r«_s, preço antigo, para
3$ooo. é de vêr que quanto se está
passando representa verdadeiro de*
sesnero por parte dos compradores *

Ora, tudo isio seria muno interes-
sante c de bons effcitos commcrciaes,
se não houvesse cm tão linda mela-
lha uni reverso que destoa completa-
mente do que parece ser uma situa-
ção de felicidades. Effcctivaincntc, os
compradores francezes e norte-ameri-
canos vão arrebanhando toda a cou-
rama que encontram, sejam quaes fo-
rem o estado e a qualidade delia.
Louros salgados, crus, solas, tudo
lhes serve, c, como coiiscqucncia
desse afan nas acqtiisiçôcs. o esgota-
mento vae-se generalizando, eoufor-
me hontem dissemos, c os nossos
maipr.es armazéns dc couros ficaram
esvasiados.

As primeiras victimas (Li situação
inesperada do mercado dos couros
são os próprios industriacs, que vêem
desapparecer a matéria prima com
que trabalham: uns, os que prepa-
ram os couros crus; outros, os que
consomem '¦ solas, bezerros, pcllicas,
etc., isto é, os fabricantes dc calça-
do. Como conseqüência a carestia de
tudo quanto fòr feito com quaesquet
espécies dc couros vae accentuar-se
rápida c implacavelmente!

Outra producção nacional está at-
traindo as attenções dos improvisado:!
fornecedores da Europa conflagrada:
a manteiga mineira! Naturalmente
será a nossa Demagny, fabricada se*
gundo o typo francez do mesmo nome,
a preferida; mas como a ' producçãc
dessa manteiga não é assás grande
para permittir a exportação em larga
escala, é bem dc vêr que todos os
demais typos vão ser requestados
pelos compradores. Mais ainda: a
producção de manteiga no Brasil nã«:
é sufficiente para excluir completa-
mente a necessidade da importação,
pois que, apezar «la guerra, ainda na
anno findo foram adquiridas algumas
toneladas, o mesmo temb suetedide
no primeiro- semestre do anno cor-
rente.-

Também em fumo têm sido registra-
das -grandes vendas -para o exterior,
mas nesse caso o beneficio é real
porque as exportações tém estado pa-
ralyzadas em conseqüência da guerra.

Sc o Brasil tivesse tido ?overnos,
na União e nos Es.ados, '"om capaéi-
dade para assumirem o alto cticargil
que os bamburrios da politicagem eni
geral têm entregado a gente sem cs*
crupitlos nem sciencia da arte dç
administrar, que grandes c bellos re-
sultados econômicos estariam sendo
auferidos pela nação1 Então, essas ex.
portações, em logar dc causarem te*
mores, seriam abençoadas, c o ouro
concentrar-se-ia no oaiz, como está
succcdcndo na Argentina e principal-
mente nos Estados Unidos, para onde
se deslocou o eixo econômico mun-
dial, que nor largos tempos sc apoiou
na Inglaterra.

Como, porém, a má sorte tem per-
seguido o Brasil, sempre nue ilo mer*
cado chegam noticias de grandes com-
pras de produetos brasileiros para se-
rem exportados, como agora está 911c-
cedendo com os couros, em logar de
contentamento, espalha-se o pavor,
porque taes vendas representam irre-
mediavelnientc acerescimo da carestia
da vida!

E sc se perguntar ao governo o oue
pensa sobre a situação, elle encolherá
os hombros, como unica resposta. Do
facto. sabe por ahi alguém norveptur,.
o que o governo pensa acerca seja do
qucfór.com excepção do lançamento do
impostos, da creação dc mais impôs-
tos c da descoberta dc mais artigos
que também possam soffrer impostos?

Os alimentos vão-se embora, par,.
sustentar os soldados no front fran*

belga. Escasseiam por conse-
mercado. Alguém

cez e
giiinte no nosso
sabe que providencias tomou ou vae
tomar o governo?

E' bem ánnuvcada a situação nue c
futuro parece querer offerecer-nos.

_¦_*_.»_»

Ao inspector de Portos, Rios e Ca-
naes, o ministro da Viação remetten,
para Informar, a representação que lhe
dirigiu o auxiliar technico, addido, da
Fiscalização do Porto do Rio de Ja-
neiro, José de Souza Martins, pedindo

 __ inquérito sobre o facto de estar isento
Cas_!h'o,"p-ra o íogã.. de 3", e o _• I do serviço e empregado na Light, du-
official aduaneiro José Alv_§ d» Silva, rante as toras do expediente da rt-

O Jornal do Commercio deu-nos liontcm
largas informações sobre o que vae por
cífcs Estados do Brasil a fdra.

Não é sem propósito relembrar algumas
noticia; interessantes.

Por exemplo:
Do .Maranhão: "A'«Avenida 'Maranhense

tentou suicidar-se o sr. .Manoel Josí Ba*
piista, por ter uai amigo lhe chamado dc
tWío."

0_, senhor 1 pois aqui no Rio h.i mui*
ta gente feia que vive de 6cr moço bo-
n:to, e que nunca pensou em dar cabo do
canastro I

¦Ü

*¦ #

Kolicia da Bahia :
Partiu para llhéos uir.a con:mi_ío -de

agricultores espirito-santenses, respectiva*
mente representando o norte, o sul e o
centro do listado, afim de ali estudarem
os meios mais íace.3 e práticos de incre*
nentar essa va.Iosa cultura.

Essa, qual ?
Naturalmente de batatas, que c o que

o cerrcs-iondcntc anda plantando,,.

s. *.
A policia vae exercer uma vigilância es-

pecial nas casas das famílias que forem
passar fora o verão.

1. agora, os fine por aqui ficarem que
se eontiintem coai o npito do guarda no.
ctu.no...

*
«¦; «a

A imprensa refere-se ao augmento de peso
.0 sr. Sabino Barroso.

'Segundo alguns s. ex. veiu .pesando
mais uma arroba.

(Essa circum5tancia nÃo escapou aoa ar-
roubos dos parlamentares mineiras; o sr.
Antônio Carlos foi o primeiro a chamar*
lhe "estadista de maior peso."

ít
I. I «

Foi conilemn.ido pelo juiz da 4* vara
3 rco 'ICilmun-Jo Gonçalves de Araujo a
tres penaa diversas -por trea crimes diver*
sos, a saber : o rio entrou en. casa alheia I áuas asscmbléas do. Estado csta-i-am re-
contra a vontade do dono s feio. por melo j gularmente constituídas
de chave falsa e finalmente resistiu ú pri-
são.

Esie ultima crime «S «nte o estragou.
(De certo; • desrespeito 4 autor!-

dade...
1.3o t isao; 4 «pie se elle tivesse re-

•istido, Is direita», não teria iMo preso,
ne.-n condemnado pelos do!» ontros deli*
«oe...

Oyr_no t. C.

NA PREFEITURA

O ponto de hoje 6 facultativo
O ponto hoje na Prefeitura e repar.

tições dependentes é facultativo.
— ¦ ¦» ¦ m

OS CASOS POLÍTICOS

O julgamento do "ha*
beas-corpus" do

Amazonas
¦Conforme estava annunciado, foi ho*

tem subtnettido a julgamento, no Su-
premo Tribunal Federal, o novo pedido
de "habeas-corpus" para assegurar aa
genera. Thaumaturgo de Azevedo o
cargo dc governador do Estado do
Amazonas, para o qual absolutamente
não fora eleito.

•Como se sabe, o Supremo Tribunal
negou a ordem impetrada pela primei,
ra vez, voltando asrora os impetrante,
a insistir pela medida.

A petição íoi lida minuciosamente pclti
ministro Manoel Murtinho, relator es.
colhido, usando rapidamente da palavra
o paciente. Em seguida, o relator ex-
pòz o seu voto, concluindo pelr, dene-
gação do pedido, depois de mostra- qui
absolutamente não cabia na hypotheç.
a exemplo invocado 110 caso do Estc.io
«lo Rio,

Pediu então a palavra o ministra
Guimarães Natal p.va requerer ao re*
lator «io primitivo "habeas-corpus" for-
necesse esclarecimentos sobre a prova

1 que o paciente diz a_j,i feita, dc que as

¦ ¦ 
_;

Como a isso se negasse o ministro
Oliveira Ribeiro, dizendo que "estava
bem aviado se tivesse dc dar informa-
ções aos seus collegas sobre todos oa
autos que tem relatado", reqii.reit <•
ministro Natal o adiamento do julga-
mento afim de q-.:e pudesse examinar
os auto*, ent_o api>e_s_<fo3 ao segundo
pedido.

Nesse sentido votou todo o Tribunal
ficando assim adiado O .ulga-neaff
para • próxima tessão.. .

.'.Ill
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t; Br
O senador Miguel de
Carvalho põe a boca
no mundo á porta do

Thesouro
liontcm, ao continuar a e" discussão

dó orçamento da Receita no Senado, o

sr. Miguel de Carvalho pronunciou um
discurso, digno dc registro.

Por muito extenso, não podemos tpu-
blical-o na integra. Mas podemos dar

cm resumo os seus pomos principaes.
S. cx. a.ompaiihou o-parecer c,osr.

Leopoldo ile Bulhões, relator da Re-

ceit-a, que lembrou, para a salvação üo

paiz nas angustias do momento, - a re-
visão constitucional, de um lado. c de
niilro a creação de novos c o uugincnto
dos impostos existentes. ,,..:

O orador nãò via necessidade da re-
visão constitucional c neste sentido fez
longas considerações e.xpendendo : a sua
opinião pessoal.

Deixemol-o alu para acomnanlia'-"
somente na parle eui que tratou da.
nossa desorganização adniin. ativa,
conforme notas que s. cx. colheu 

no
seio da própria conunissâo tle 1-inan-

VÃ-' primeira v!sta', disse o orador,

pôde parecer que muito melhor do que
vamos deveríamos ir, deante das mui-

liijlas duplicatas que temos na adminis-
Ilação; parece que o serviço dividido
dará melhor resultado do que aceumu-
lado Nós temos uma duplicata de nu-

nistros das Relações Exteriores:-- te-

mus o ministro e o sub-munstro; temos
também duplicata no Ministério da \ia-
¦ ão: temos o ministro dos Negócios

Geraes da Viaçfio e temos o ministro
da Estrada de Perro Central do Brasil,

U-inos abi dualidade, porque se nao fora

isso o nortador da pasta da «Viação
não poderia com sua responsabilidade,
acceita r o modo por que e administra-
da a Estrada de Ferro Central do Ura-

.sil. com graves prejuízos para os cofres
"irtacioniie». 

Ali ba dualidade de pessoal
em diversas de suas sub-dtrectorias <•

essa dualidade provem da falta de con-
fiança do seu director. Amannã o mi-
nistro desia ou daquella pasta vem e,

pelos mesmos motivos substituo todo o

pessoal de '«nm secretaria de lt-staüo.
' 
Essa dualidade nos serviços da Estrada
de Ferro Central do Brasil eu ta aos
cofres da Nação muito mais de mo

contos de réis por anno. , .
Nas direcionas do Ministério -ila

Agricultura tambeni ba dualidade. • ;ui
dos dircctores, encontrado pelo niinis-
tro neste posto por ura decreto, e pro-
prictario do logar, foi collocado cm

commissão nessa qualidade no gabinete
de s. ex. e para o logar de director
foi nomeado outro funecionario, fican-
do então o dono do cargo considerado
nddido. Essa í uma belleza adminis-
íraliva, que nos custa dinheiro.

Politica dos Estadas
Politica do Norte

O Grande Oriente do Brasil, recebeu hoa.

tem do Kstado do Pará,--o seguinte tele-

gramma :
"Maçonaria — Rio. — 'Conseqüência

jst-oio sohcrano mestre .foi demittido, cargo

agrimensor desenhista iii'ti;iid"icia zeloso

üncclonario • nosso - -irmão dr. Archimtmo

I.ima secretario delegado. Pedimos -publi-

iar imprensa diária. Vcneraveis Oííicinas."
# * *

O anniversario do governo do
dr. Manoel Borba

Recife, 7 (A. A.) — -Continuam com

grande animação os preparativo» para a»
fcytas em homenagem ao 1" annivcrsario do

governo do dr. 'Manoel Horba,
Nesta semana começarão 09 trabalhos de

ornamentação e illumbiaçâo das ruas. In-
niímeías associações adheriiaai a estas ícs-

tas.
* * * , ,A Execução do aecordo alagoano

Maceió; 7 (A. A.) — Renunciaram to-
'as as autoridades electivas do municipio
desta capital.

*¦;*..-*

O complicado caso de Matto Grosso
Cuyjmia', 7 (A. A.) — Apezar de des-

nentidas as noticias de violências á fami-
lia dc Henrique Paes, o advogailo Amari-
üo Novis requereu " Itabc.is-conpiis". a fa-
ver da mesma. Acredita-se que o Trihu-
nal da Relação do Eslado não concederá a
ornem impetrada.

O juiz dc direito da capital, que foi quem
.mimou o presidente do Estado; do proes-

inlRailu nullo pelo Supremo Tribunal,

0 drama do Pbeoíx
FOI APRESENTADA DENUNCIA

CONTRA O AtíWTRANTE

BAPTISTA FRANCO

O dr. André de Faria Pereira, pro-
motor publico, apresentou, hontem, a
seguinte denuncia conira o almirante
Baptista Franco:

''O representante do Ministério Pu-
blico, nesta pretoria, no exercicio de
suas attribtiições legaes, vem denun-
ciar a v. cx. o almirante reformado
Alexandre Baptista Franco, divorciado,
com 62 annos de edade. uelo facto cri-
minoso que passa- a expor: O denun-
ciado divorciou-se, ha cerca de dois
annos, de sua mulher d. Sara'h Baplista
Franco, que, desde antes do pedido de
divorcio amigável, vivia amasiada com
o capitalista Carlos de Araujo Silva,
em cuja casa passara a residir com

pleno conhecimento do denunciado.
Com seiencia e permissão do denun-
ciado as filhas do casal divorciado,
cuja posse e direecao lhe foram ou-
torgadas nas e'ausulas do divorcio,
iam habitualmente á casa de Carlos dc
Araujo Silva, conviviam intimamente
com sua amante e em companhia desta
saiam sempre a passeio e freqüenta-
vam os theatros. Na tarde de :8 de
novembro próximo passado essas 1110-

ças sairam da casa de seu pae e foram
ao theatro Phenix. cm eomnanbia da
mãe. de Carlos Silva e do noivo de
uma deltas, dr. Ribeiro de Carvalho, e
ali assistiram a representarão de uma

peça, quando, cerca de 23 horas, appá-
receu 110 referido theatro o denuncia-
do. que. secundo confessa, viera de
casa, especialmente «para, fiscal:zal-as,

. tendo, com esse níoposito, ido pro-
segundo dizem, arrependido de.tor dado esse cural-as antes em outro lheatro.

Subindo ás galerias do "beatro Phe-

Carta de Portugal ,
ó gmveTrobleHa

DO PÃO
EM PORTUGAL •

Lisboa, 19 de novembro de 1916. (E\o
correspondente). — O ultimo deeretor rc-

guiando a venda e fabrico do pão inãq
.produziu os resultados esperados, antes

AS COMMISSÕES ÜA CÂMARA
REUNIÃO DA DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA

Sob a. presidência do sr. Cunha Ma-
chado, esteve, hontem reunida a «com-
missão de Constituição e Justiça da
Câmara. - • *; -•

O sr. Arnolpho Azevedo restituiu,
¦eom voto contrario, o projecto 241, que
mandava nomear uma commissão dc 24

somente aggravar succèssivameilte este 1 membros para administrar o Districto
magno ássuinpio, conseguindo descontei;- "Federal. 

Assignaram o Darccer do sr
«ar proíund«*ínte os lavradores, padéi- *' " _.._..

ros e consumidores, [ 
'.

Os primeiros não podem compelir çorn
o pesado imposto que o governo lhes
im.poz, cerca de tres mil contos; os; sç-

gnndos declaram que não é praticavel
o fabrico das duas classe» íe pão, visto

que a moagem não.satistaz os forneci-
«mentos de farinhas, sobretudo depois de
verificado que o povo prefere o paq «le

5,0 reis. por não -poder pagal-o a 300 ,:'-s
o kilo; os consumidores não podem,
sem protesto, utilizar o pão de 00 réis
O kilo, porque é negrissimo e péssimo.

No domingo pausado, reállzou-sé 
' uni

Mello. Franco, os srs. Cunha Machado,
Palma, este de.-aecordo com o voto do
sr.. Moacyr; José Gon«,-alves, Piiidente
de Moraes, vencido, e At. de Figueire-
do, O sr. Gonçalves Maia, autor do
projecto,. pediu- vista do mesmo. 

'
O sr. Pedro Moacyr leu dois iparc-

ceres, um-.favorável á emenda ao ->ro-
jeclo que csiabtslece penai aos que in-
.fringirein mios tratos aos animaes; ou-
tro', sobre o projecto do sr. Uclacilio
de Camari, estabelecendo um orcanien-
to municipal pa'a o Districto Federal
èm,io 7, de ivecordo com a proposia do

.,„ „. ..__ projecto. Este parecer foi assignado
comicio «promovido pela Associação flet pelos srs. Cunha Machado, vencido:
Classe dos Man puladorcs de Pão, onde 

' 
Palma, vencido; Gonçalves Maia com

esta magna questão foi ventilada e onde

NOTICIAS
DE MINAS

0 DIA NO SENADO

DE COMO O SORTEIO
MILITAR SE LIVRA

DE UMA RASTEIRA

(.isso, obteve um mez dc licença, retiran-
iln-se para Corumbá*.

Parece que se retirarão tiKnhcm, os dois
sup;i'cutcs do juiz dc direito, tendo o sc-

gundo deiles, pedido uma licença.
* a a

Uma homenagem ao dr. Lauro
Sodré

Beu», 6( A. A.) — (Retardado) — A

passeata em homenagem ao senador Lauro
Sodré, adiada para hontem, não se reali-
sou, ..«vido ao «iáo tempo, sendo navan.cn*
te adiada.

a a a
A eleição presidencial no ParS

nix com o fim dc mc'!ior descobrir
suas filhas, o denunciado as avistou
logo na mesma oceasião cm que sc re-
tiravam de um camarote, na compa-
nhia das pessoas acima referidas. O
denunciado veiu então ao encontro
dessas pessoas e, sacando de rm re-
volver, que trazia «nn bolso, -lesfeclimi

quatro tiros á queima roupa contra
CaHos de Araujo Silva, tendo os dois
ultimas sido detonados depois que a

victima havia tomhado ao chão. em
conseouencia dos primeiros ferimentos
recebidos. O denunciado foi preso, em

flac-ante de delido, oraniKi detonava

.. B__ a arma contra a victima, e esta trans-
Belém, 6 (A. A.) — (Retardado) — O portada pela Assistência, cm estado

i-i'sultado da eleição conhecido até liotitcm, gravíssimo, veiu a fal.lcccr qna'«i Ittime

ã noite, por noticias -recebidas do interior dialamentc. O denunciado confessou, o

do listado; onde cila foi fiscalizada sem nro. crime e seus ni>teo.dentes c es.a ui-

trstos da opposição, dá ao dr. Rosado, curso na sançean do_ar-t

i2.o46 votos e no dr. I^iuro «Sodré, 5.659
votos.

Nesta apuração, o dr. Rosado tem 110
ir.iirifcip-õ da capital, 2.(no votos c o dr.
bodré, 2.307.

— « «

94. paragra-
pho i° do Código Pena', por concor-
rerem as aggravantcs dos parairraphns
4".' 5° e 7° da art. .10 do m«-smo Co-

se proferiram palavras de desagrado pa-
ra os nossos governantes. .

Assim, um dos oradores declara que
a situação cada vez é mais grave e; Ca-
rece de acção enérgica. A bolsa do po-
bre, diz outro orador, está a saque. _A
lei não se cumpre; o pão barato não
apparecc â venda e, se iáplparécç, é intra-

gavel. Para a cadeia não vão os falsi-
f cadores, os que roubam o publico;
quem é preso são òs que proíestam con-
tra este estado I--- coisas, etc, etc.

Por f'm foi resolvido reclamar-se ao

governo que haja só um lypo de Ü"~
Os manifestantes, ou iwrte debes,

ram ao Terreiro do Paço procurar
ministro do Trabalho «para lhe dar
nhecimento das resoluções tomadas
aquella popular assembléa, mas nao
encontrado. No dia seguinte, cerca,

400 populares voltaram ao lerrcifo do
Paço e uma conimisssão avistou-se. com
o referido ministro, que prometteu Ira-
tar do assumpto. , .

Passados dias. cffectuou-se na ant ga
««la das sessões do conselho dc minis-

restricções ás conclusões; M. dè F
gueiredo, aiiemis oeia= conclusões; José
Gonçalves, coni restricções aos funda-
mentos; Mello Franco, cora restricções
aos fundamentos, de aecordo com as
conclusões.

O sr. Prudente de Moraes, declaran-
do-se vencido, pediu vista do projecto,
parecer e demais papeis a elles relati-
vos.

O sr. José Gonçalves leu« Dor ultimo,
o seu parecer favorave. ,,„ nrojecto 29,
de ton, regulando o coinmcrcio de adu-
bos mincraes.

FINANÇAS
Presidida oelo sr. Antônio Carlos e

cotu a presença'dos srs. Carlos Peixo.
to. Augusto Pestana, Octavio Manga-
beira. Jnstiniano ile Serpa, Barbosa
Lima, Mònii Sodré, Galeão Carvalbal
e Alberto Maranhão, esteve cgiiailmcn-
te reunida a commissão de Finanças.

O sr, Galeão Carvalha! leu o seu
voto contrario ao projecto formulado
pelo sr. Pedro Moacyr, em tqij. rela-
tivamente h reforma orthoeraphica, in-
stituindo uma conunissâo para a l.évír

tros ir.na importante reunião de eliimcn- . a effeito. Tendo/..íido esse voto snh
tos da provincia do Alouitejo, afim de -'stribto' pelos srs. ¦ Augusto Pestana,
deliberar acerca do ultimo decreto. do.,-Carlos Peixoto,' Barbosa Uma e Serpa.

foi oor essa maioria, transformado em
pao

A essa reunião presidiu o sr. _Mou_
sinho de Albuquerque, com a ass-sien-
c:i do ministro do Trabalho,,bem eòmo
lavradores, moage'
syndicatos, deputad

A desorganização administrativa esta;-t^{58^MMJ{{JMM^-M«aíMMÍ8ÍM»!"-^
íissignalada e criticada por outros se- „._,. . __.-_,.-,_, „„.. Jí
nadores. os mais distinctos e aprecia-18 PARA A PRlHITÜllA CO'»' %
dns. Tan'o é assim que o senador Lyra |í jüi^VÜrÁÔ ROUPAS PAR-' |-!
Tavares declarou que querendo apurar ; _ 

anoTnml-n «
(mal linha sido a effeetividade da des-, ft MFIN1AOS, SORTIMh>TO S

pesa dn Miiiincriõ da Marinha no atino COMPLETO 13 VARIADO nn |-j
de ioi«; ennsitlloti o Thesouro Nacio- «
nal. consul-nii o Tribunal dc Contas. rnnnP 

nrfTI ií
consultou a Thesouraria da Marinha, I TfinnF rlrFFI Ü
sobre o (|iimiliiiii a despender, ouro. >.{ n IWHll». wi 1 -w. ,-,

pareeer da conunissâo.
Esta discutiu, em seunida, a oticslao

doa inactivos, tendo ficado resolvido,
presidentes j 

-le I por oropos'a do sp. Barbosa Lima. mie
:1a região, etcj I selam publicados todos os documentos

A reunião foi secreta, isto/• não. f-" j referentes ao assumnto, inclusive os

mandada qualquer nota of fiei' - lOlSprUtitódüèni respeito ás nensões. para se-

verno por isso fazemos idéa da que W >- rrifi''csli'i«l.v!as. de modo a poder a com-

se passou e o nue diriam os lavradòr$s .misrão e a Câmara, na próxima sessão

i'eiitciaiios. rubros de indignação contra 1 ke:=':i'iva. assentar uma solução.
rtC ' J. i_ _-; — -! TJn« ..(hua « ci- ^11!mlGtn PcStail.l

Houve uma coincidência cm duas des-
>.is repartições. Ouanto á despesa pa-
pel. nãn ha algarismos que coincidam.

O senndor por Minas Geraes, sr.
Frnnciscn Salles, não ha muito lempo
declarou da trihuna que os processos, de
arrecadarão das rendas, eram dçficien-
tes e deixavam muito,a desejar, de
modo que nós lançamos impostos e não
Babemos .irreradar, desses mesmos
tjuc são arrecadados, uma parte é de-

•predada pelos aeentes fiscaes.
O orador linha ainda como nota, a

;opinião do senador llticno de P-aiva
que, esforcando-se por conseguir ço-
nbecer 0"al o algarismo representativo

y
*'hW»»#»«II*M>»'««*»iII»»VViI»#««'«»#**W**»«*»»**#

07, OUVIDOR. 0!>

dien: e esla promoloria. of-ferecendo
a presente denuncia, reauér se proceda
á formação «Ia cubia com observância
de todas as formalidades Iciracs. para
o effeito dc ser o r^o afinal eoivb-inna-

Foram arrolwlas 8 testemunhas e a
Informante d. Sarah dc Freitas Borges. ,

No«s autos, o mesmo promotor acure- I
ícembii: , ... . !"Requeivo seja- requis tada por otlrio
.to Gabinete Miüico Legal a remessa a
este juizo do«3 oirojectis .eximidos rio
corpo da victima por oceasião da «au- ]

KConStà dos autos que o accusado ai- siira,

.- nilraiite Baptista Franco foi recolhido I suelto
'•* preso ao Esfatdo-Maior da Arma«la. on-

dc se conserva á dispos:çã«o deste Ju zo.
Não me parece regular a sua permanen-
cia 

'oesfe 
Io por isso que, eomo of-

fierail o.: 'o que é. o aeci\sado re-
,ápon'.le a p ocesso por um crime de na-
tureza eoinmivm, sujeita-se em absoluto
á Justiça civil e deve ficar preso em

cs-- citado'de coisas! I Isr.n posto, o sr. Augusto .
Sabemos apenas que foi resolvido so-1 a.r«re'senlo-i O seu parecer relativo a

licitar-se do governo a abolição do ul-1 bai_adá fl-iiu"nense. concliiindo-o fa-

timo decreto sobre ra ¦' ''-«s e pãq, na -.vorãv>lmente. á prorogaeão do prazo

narte relativa ao páoamentq de so. reis ^nafj a .con-lusão (hs obras e reconsti-

Lr nda líilo de trigo nac'onal -fan--t.-i«-rio da" com'nus«r,o fisciilizadora, etc,

nado . - ' : O sr. Antônio Carlos pediu, oorem,

A imprensa, dentro dos apertados li-1-vista dos papeis resnectivos,

tiiites -da censura...não. pôde "er «iia's«. ,».».«>¦»¦»
violenta contra a acção governamental
nesie sentido, atacando vivamente o nn-

ristrò dó Trabalho, que. aliás, tem ma-

?!

•ifesiadn desejo de acertar, sem «iuc. in-

felizmente, tenha congracado tudo e to-
dos. . , ¦¦*¦'-

O "Da", o menos poupado pela cen-

publicou ha pouco o seguinte

PASSAGEM DF. MAtRUNNA, 5

(Do correspondente). — Também neste

anno, a fosta de Santa Barbara. padro:
eira dos tralbalhadores «das minas, foi

dignamente celebrada, com pompa e so-
«Jeitnidade como de costume. Houve ai-

vorada, passeatas, missa, fogos. etc.

A commtssiio organizadora dos festejos,
tendo á sua testa a «banda mus.cal
Sauta Cccitia, ás onze horas, .pouco
mais ou i!ieu-»s, -foi receber o dr. At-

thur Behòiisam; que wsqmpaiilK«.o * de
sua esposa segiú-u para a egreja da Uo-
ria, onde assistiu a solenuc missa can-
U-la. Os melhores elementos desta 'loca-

lidado assistiram á missa, e entre eles

pude notar os seguintes senhores: lio;
J>erto Collins. C. P. Hitme, <lr. José
Pel-cgrino e senlioro, caipitao Waterson,
Radeüffc, Hasting c Iseinhora, J. In-
bilcok, B. Riohartls, J. Whitford, W.
Bu.'.»ey, Gregory, J, Wogwili e muitas
outras jiessoos gradas.

As easas de jogo e 03 caftens os-
tão pullulando assiisiadorameiue nesta
local-vdadt- c pedir provedimentos a

e*jas autoridades é o mesmo que 
"\ox

ciamaimis in deserto". Por .isso passa-
mos a presente com vistas ao chefe de
1-oficia de bdlo Horizonte.

No dia primeiro «do corrente, mor-
reu, victi-nia de uni oosastre, em um
traincl «d-a mineração aurifera desta lo-
«ctüuiítle, o menoi João üãto, com qua-
torzv annos -de cd.atte. O desastre deu-
sc em um vunnel. em lioras ein que
não se devia transitar por ali, «por cs-
tar tisncciiHitmao o carretao <to jn-iiicml;

parece -que o desastre foi devido 0.
i_jiur„«nciu do, menor, nue, ao .passar

ipv.ij Lunnel, toi .preso pelo car-retão, fi-
cando comi>!etamentc espliaomado.

Os ftineraes foreiui ifewos por conta
da «compauiiia da nuneiasão.

0L'«KO P«RETO, O (Do correspon-
dente). — T«rhMiafaim, no dia 30 de
novembro, o curso primário, as senho-
ritas -Ca-roliiia Vieira e Isabel <l«e Cas-
tro Brandão, sendo promovidas para o
4' araiio ,t geimil Maria Ccei.ia Vieira
e-d. Kaynitunia «de Castro News.

— Completou ihoiuem D. Verônica
Anna «de Jesus, 44 annos de edade,
Mído offcirecido «os amigos e asnigas
um grauu-e oan<iiie<c. Depois do refe-
rido banquete, «houve «in magnífico

'baile, o qual terminou pt«la madrugada.
UBERABA, 5 (Do correspondente)

Eslá funcciònatido desde o dia 1"
do corrente, a ultima sessão do jury
do presòute anno, sendo presidente do
trib .«!' o dr. Epaniinondas ifandeira
dc Medo e promotor publico, o fluente
e jou-u orador dr. Tancredo Martins.

Nessa sessão serão julgados nada me-
nos üc 17 processos, emre os quaes o
do sr. Lafayette de Mello, que, ba
tempos, aggrcditi ao então delegado de
policia local dr. Newton da Luz.

E' quasi certa a absolvição desse
moço, em visla das atteiiuaht.es do seu
crime. Redactor de uni pequeno jornal
critico, O Garoto, Lafayette e o seu

Sessão cheia, a de hontem.
A' hora regimental, o sr. Urbano dos

«Santos, secretariado ¦ pelos srs. Pedro
Borges e José Metello, deu inicio aos
trabalhos. ¦

Após á leitura c approvação da acta
da sessão anterior, passou-se ao expe-
dieilte. que cpiislou dc of-ficios da Sc-
«cretaria da Câmara retuettendó diversas

proposições sujeitas ao voto do Sc-

nado. ,.
Logo a seguir, o sr. Mendes dc Al-

meida, presidente da conunissâo de

Constituição e Diplomacia, oecupou a

tribuna, para tratar das criticas_ feitas
ao projecto, da mesma commissão, dc-
terminando que o sorteio militar obri-

gatorio só p«'»le recair sobre os mdi-
viduos que ainda não estejam cm pleno
gozo de todos os seus direitos civis c

politicos, 011 que os tenham perdido.
S. ex. disse que. longe dc haver tido o

propósito de achincalhar o Exercito,
como 

' se insinuava, a commissão dc

Constituirão e Dinlomacia, obrigada a

falar sobre uma indicação do senador
Erico Coelho, cmktiii um parecer ju-
ridico, dc aecordo com as convicções
leaes dos seus membros, sem o intuito ^
de offendcr á classe armada, que tanto ; ,j
lhe merece, eomo a toda a nação. L
um parecer como o «que foi lavrado,

pôde ser combalido no terreno dos

principos, mas c perfhlo que nara im-

pugnal-o. se sirvam os seus oppositorçs
da3 armas menos dignas da calumnia

pessoal. ,
No correr da sita oracao. o sr. Men-

des de .Almeida foi calorosamente apar-

teado pelos srs. Dantas Barreto e

Soares dos Santos, que «combatiam .0

projecto. ,
Ainda esteve na tribuna o sr. Ar-

thur Lemos, que defendeu o parecer
da commissão de Justiça c Legislação,
contraria a orientação da commissão dc

Dinlomacia,
Finda a hora do expediente, entrou

a oiVlcVii do dia.
Den-s da votação de projectos sem

Importância, aniiimciou-se a votação,

cm c" discussão, já encerrada, do pro-

CARNES VERDES
MATADOURO l)E SANTA CHI'_

Foram abatVdlais homem 110 Matadouro
de Santa Cruz, para o consumo desta
capital'. 495 rezes, 66 porcos, iC car-
nciros e 33 vitellos; sondo de Durisch
& C., 15 rezes; de Cândido Espíndola
de Mello, .15 rez-es c 4 porcos; de Ar-
t-hiir Mendes & C, 52 rezes; de Lima
& Filhos, 47 Tezes, 9 porcos c 6 vitellos;
de Francisco Vieira Goulart, 58 rezes,
23 porcos -e 10 vitellos; de João j'i-
mcnla de Abreu, 29 rezes; de 01 veira
Irmãos & C., 91 rezes, 2.1 porcos c 7
vit-eltos; da Cooperativa dos Keialbis-
Um, S rezes; dc Portinho &C, 17 rc-
zcs; de Augusto Maria da Moita, 5.1
ze.3 e io carneiros; de Basilio Tavares,
4 -rezes e 10 vitell-rs; de Fer-naudes S
Murcòiides, 7 porcos; de 'Edgard ile
¦Azevedo, 23 rezes; dc Sobreira ti C.
15 rezes.

Rejeitados: S rezes, 3 porcos, 1 car-
neiro e .1 vitellos.

ENTREPOSTO DB S. 1)1000 —
Vigoraram os segu«iu> s pie,os: «.- es
dc $700 a ?/6o; .porcoii, de i?o;o a
i$ioo; carneiros, de 1S500, c vitellos,
dc $Soo a $000.

MATADOURO DA PENHA —

í«o Matadouro «da- Penha foram i.li.ifida.
ltoiilcin 18 rezes.

•_*¦ *-f>*;••>*»•.'•?,_..»•," ,. .*#»>.»?#?>*#»**>*?>#»#•«-»i *•• »v»#••»<"•*»• fJi

H OS VESTUÁRIOS parti me- jj
8 ninos, dn TORRE EIEPEL jj

il»*nfi:ini toda 11 cojiiiictciiciii 
'A

pela cxocllonto qtinlidiiile do 8

$•: seus teeitlos, pIoüiuicIii e :-J

perfeito «<•»' icnto. g

CÓDIGO CIVIL COMMENTADO

Os serviços
:¦;•:". da City

nanos

Tendo sido subnícttida a arbitramen-
to; de aecordo coin o respectivo con-

"Pubitcou-se um decreto relativo a I trato, a questão levantada pela City

trigos Levantou-se contra elle toda a Improveiiü-iits. sobre o modo de cobrar

lavoura e o ministro énéuliu o decreto, os;, serwços extraordinários exigidos

(CLOVIS BEVILÁQUA).
Ja se não mantém de pé, com a so-

branceria que lhe emprestarem! alguns
publicistas 

''snobs", a idéa de combate
ás codificações, desfalcada na bandeira
de um mal comprelieixüdo evolucionis-
mo. Batida cm brecha nos mais cultos
centros do mundo, capitulou mesmo
nos nossos nrraiacs com o surto do
Código Civil em vésperas dc execução.

As codifcáções, assegura o mesmo
autor do projecto brasileiro, além de

.... - -..-, . . ... corresponderem ás necessidades men-
jecto relativo 110 sorteio militar, a que ^ ^ flc clarczn e sj-stcnLitizacão. con-
nos referimos acima. ,'¦.;.. j slitnem, do ponto de vista social, for-

Então o sr. Mendes de Almeida pc- | nlaC(-jcg orgaiiicas do direito, ipic lhe
diu a sua retirada. . auginentam ò poder de precisão e

Este ' 
' .... .-. ,.

tribuna
Móntíeliu, • -- •- •- • ¦--„ , .-
lho Pires Ferreira e Arthur «Lemos, no isolamento, se nuo desenvolveriam

foireieitado, segundo a oniniáo do sr. eufficientcmente, contendo, canalizando

Toão Luiz. que achava oue devia o Sc- e otientando energias que se poderiam

nado resolver cm definitivo a matéria, prejudicar, na sua acçao dispersiva.

rm con". -u a favor, não sc prrsUm- ; A verdade histórica, o confirma, o -

dò 5 n.-«"--i em lassmnnto de-tanta ferecendo á analyse, de quantos a eh
uo a • imnortancia. 

se abalançem a orientação do direito
«JW^.Ív.-fc^W^Í^SS "' busca dc «formas definidas, firmese

jitbmcUido 
a volos. o« 1 ™icc'° 

^ 
» 

,„a<j_9; que traduzapn' melhor, as exi-
Foram approvadoj, depois os nro ^, 1 

VeZ-„iais apuradas, ,1a
ctos cuia discussão ja annunciamos *onsc;c;lcia 

j..,.;djca, e, mt-lhor discipli-
encerrada. . ' nem os interesses dos individuos e dos

¦E con':-.«'nti a =" discussão do orça-. ágri^aínontos SOciacs".
to dá receita com as cmenna_s ac- « 

jt.ls, C0111 0 sciucionar assim o im-

a sua rcuraiia. auginentam o poucr ae precisão e i.c-
:ste reouerim«ento, oue arrastou , gurançn, estabelecendo a harinoina o a
una os srs. João Luiz, Victorino r'cciproca ehteidação dos dispositivos,
meiro Antônio Azeredo. Erico Coe- fecundando princípios e institutos, que,

uc e o soai mcnt0 un rprc"a «""V <-'—'.•¦•".- ¦•- I M;IS, C01U 0 ^.««...u..,,, ..,., , ....

collega de redacç.Í«o José Modesto tive-: cèltái ou propostas pela comm.ssao de problema, assinalado., a con-

riiii"-:nnr ,llvi.r---«s vives n sua liberdade Finanças. ,_, ¦ -.. fecçao definitiva do Código Livil l«ia-

ceceula pela^autoridade poli ia 1, que O sr. Rosa e Si'va falou, cn ao, de- , silciro vciu ginda provocar o advento

nVn ídinilth a menor critica aos seus feil»lendo a sua emenda, reduzindo o de „ma írn dc fecundos esforços, cuja
"cto. 

m.in 
asemp,^J 

«passiveis deveS imposto de cada litro dc alcool.de mais . sig?iificaçã6 eloqüente difficilmen.e se

ra. X intolerância scarpiana do joven de 30 gráos Cartier para 40 ro.s poderia excroer, De Wdps ps e^iitos do

Javert foi-lhe fatal: um bello dia (tris-| O seu discurso lembrou uma dessas vasto paiz se arregimentam os ^spiu-

O nie-iiiouiiir.sfo pip'
O "SARGENTO ALBUQUERQUE

Snn vlngem prosegtio sem
novidade „ ,._..,_ -

O abnirante Gustavo Ganir er, cbefe prisão civil. Afastado pela:, reforma vo-

do Estado-Maior da Armada, recelieu luníaria da corporação militar a que
hontem um tetegranima do capitão-tc- pertencia, o ancuSMo conserva, por tor-

nente Oscar Spinola commandante do ça da lei, incorporados ao.seu pa«r-mo-
transporte de guerra 

"Sargento Albu- nio individual, á pafenre do sc«u posto.
quoKiue". participariilo-lhe haver -he- com todos os privilégios, isenções c hon-

o decreto para a estabilidade das installações dos

doóão ícvániou contria el«!e; todo o paiz, appa-e"'na sanitários, foram para esse
<• terá lambem de o cugulir. ';¦ : fim.- ¦ neados árbitros os drs. Henri-

D ii-te fa-ia uni inverno ou um .1111- - que Marques Lis'"<a. por parte da Com-

p:slro'da "negrreada" Monarchia. em panhia. t Viço no de Paul* Ramos,
fin?"

te para o delegado), uataycte «perucu 1 cobertas de relalhos cm que ia pa- los culto."1 na iam.-,.J™™"™'„° "'

a calma e, em plena rua. esbofeteou o (lr(>5 de todas as fazendas e riscados tica, no, afan de controlar, 
^«f^S^'

seu ner-ieguidor, facto eote amplamente de todas as cores juntos sem ordem. , enifim, com p 
çcis.10 

e segi anca .

comnieiiiado cm todas as rodas sociaes, S. ex. condc.11.101t a politica de es- I . Somos, dos <nc tem op onIa com

Resultado innnediato dessa scena de baniament03 è,disse que. quando a insst™ «m0. «. 
^.uios ^«m«

pugilato: o delegado fo. transferido e 1?rança tcve dc parar „ .ndcmnizaçSo , iíVJ.!.^..?^ ^,;)?Jn?wl,? - ektatiito

o deplorável siniiição?

ilas classes inaclivás do Montepio, não mio com o navio de seu commando, ras que lhe são inhcrcntcs. A sua,situa-
linha conseguido saber nas nossas re
partições, .1 que cffectivo chegavam
tissus rJcsptíSít.S;

O sr. A. Guanabara, perante a mes-
111a conunissâo dc Finanças, declarou,
quando pedia reforço para a verba, que
calculava sercin mais de 8 mil conlos
do que as iiifdnnaç>íe3 tinham dado á
Câmara dos Denotados, mas que. assim
mesmo, não havia segurança do que
fosse aquella toda a quantia precisa.

Para serem corrigidas essas coisas,
resolveu o governo mandar vir de São
Paulo iimii -eiuntiiissão para ensinar o
nioilo de se fazer escripturação por par-
lidas dobradas, e até hoje

pn- parte do governo
E' nestas cnn''i ¦¦">'•<.• «iite começnráíii« Os dois árbitros, havendo apresen-

a corre- eom insiste"-'a boatos de cri- ¦ tado laudos divergentes, resolveram in-
'se 

ministerial dizendo-se mie o ,sr. dictir o dr. Ubaldmo do Amaral, para
\ninnio: Maria da Pilva. ministro do désehipaiador. _
T-al'hlho pediu ou vae nedir a s-ia O mimsiro da Viação. Hontem. nigi-

dctiiiisãn c oue no nroximo conselho giu uma cana a esse jnrisconsullo,
de ministros será tratado csre apsnm-nto. pedindo-lhe que preste mais este ser-

o redactor d'Õ Carolo vae, em breve,
responder judicialmente pelo seu acto
impulsivo e reivindicador de seus di-
reitos de critica.

— A falta d'agua potável nesta ter-
ra é 11111 problema de máxima impor-

es.a reclamando sérias

dc guerra de 70. não cuidou sómetilc
de Tear e anenicntar impostos.

"Sr orèshlmile, como eu ia dizendo,
c difficil predizer o futuro... O cam-
•bio 6 o factor. do conunercio...'

S. cx. pediu assim a approvação dc

Beber..
bebe bem quem b.ibo

CA SOA TINHA
. .«mu m. *m » m,

NA 8' VARA CRIMINAL

Suecede. porém, mie se aggravaram viço ao paiz.
os anlieos pa^erimentos do sr. l--o-

de Almeida, qne se t.
leito, por isso não sabemos quando

este caso será solucionado.

A PARTICIPA ÇÁO DE PÒRTU-

GAL NA .GUERRA,

"São Lourenso"
^io Novo, para 200 réis.
brindes - LOPES SA'
_!__. .—IT  I Tll '-

UMA PONTE SOBRE O
MARACANÃ

Está nliertii concorvencln pnrn a
sim construção,

Pana a construcção de uma ponte so-
bre o rio Maracanã á rua de S. Chris-
tovão está aberta unia concorrência, na
Directoria Geral de Obras e Viação da
Prefeitura, que será encerrada nõ dia
16 do corrente, ás 2 lioras da l«ardc.

-¦¦ ¦ i"r* ¦ "

POLICIA PREVENTIVA

A vlàilíinçin lis cnsns de fniiillins

Teve hoa acolhida a idéa do artiral
inspector do Corpo dc Segurança, sob-e
casas que os moradores dcixtn ou nor
mudança ou por passeio. Essas casas
íit-rfto vigiadas por agentes de poi cia,
que evitarão roubo de canos de chumbes
c outros maleriaes.

Homem cotiiniltnicaram a inseriria de
suas casas os drs. Alberto Bittencourt,
Pinto Silva Mello
Junior.

1 —w— ? 'tu* m ru*-

não lêm noticias dessas partidas dobra-
ilas, pelo que, acredita que continua-
mos com as oattidas simples, da forma
por que estava acatando de mostrar.

Em setembro d,ste anno. quando se
«raiou dc um credito de 1.000 contos,
paia serviços da Marinha, não achando
u sr. Miguel de Carvalho bem claro
se se tratava de um credilo supplenien-
lar ou de uni credito extraordinário, o
*r. Lyra Tav res, relator, disse ao Se-

(alado que. até aquella data, 16 de se-
•lembro, nenhuma verba orçamentaria

tinha sido excedida. Ora, a vinte e pou-
.cos dias de outubro, entrava para a"Câmara dos Deputados uma nien.s.igvii

do governo pedindo, para siipprimeuto
ás verbas orçamentarias, credito na im-

««portaiicia de 2..Í00 conto3 de réis. Pois
é possível oue cm pouco mais de uni
niez se tivesse despendido toda essa
quantia?

E' nor-sivcl que o illustre senador
tivesse dado informações nue -não fos-
sem a expressão da verdade? Não.

Ainda boje uu ordem do dia figura
mais uni credito para a imprensa da
Marinha, na Importância dc cento e
quarenta c .amos contos. Temos, por
conseguinte, aqui cerca de dois mil e
quinhentos contos, dc cuja despesa ha
tun mez atiles se não tinha noticia.

O senador Francisco Sá lambem uma
vez estranhou a forma por que eram,01-
gánizadas as tabellas, vindo reunida-
nieiiie material e pessoal. Isto se dá
cm todos os Ministérios, informo-- 5. ex.

Esta anarchia, este descuido na eseri-
pta dos Ministérios, esta desorganiza-

.vão administrativa mais avulta iuando
se iiiier conhecer do estado da grande
massa dos algarismos, quanto aos v.ilo-
res existentes ou não existentes 110
Thesouro Nacional.

O orador solicitou do relator, que o
honrava com a sua attenção, que llie in-
foti-iasse o aue é uuc restava dessa

-,'niissãn de trezentos c cincoeiita mil
,contos para nue foi autorizado o gover-

110. Nflo occtiltou para uuc o ouena.
Hisse a s. ex. que talvez com o que
restasse dessa cn.is?fio í-e pudesse a\_-
etidir ao déficit, emquaiilo se fazia'aquillo 

«uu lodoí querem — o estudo
de um regimen tributário normal, fir-
me, «iroduclo do exame dc diversos
elementos, como mais tarde diria.

Até bnje s. ex. não lhe disse ouanto
ainda restava dessa .imitada somiiia.

O sr. Leopoldo de Bulhões -- O ini-
nistro disse á imprensa uuc tinha ainda
noventa mil conlos. '

Mas o sr. Miguel de Carvalho, ten-!
do-se entendido com s. ex. e não tendo
tempo para ler os ioinaes, aguardava

.¦ scnrire a resposta de s. ex. c isto aui-
mado pela bondade com que sempre o
trata.

O sr. Leopoldo de Bulhões — Eu
pedi a informação, mas não busquei a

¦ resposta porque: a imprensa noticiou
qi «¦ o ministro tinha informado a exis-
teneia de noventa mil contes.

O orador soube da existência de 1:111
•"tnilhão e niiinhcntas mil libras nti Ran-

co do Urasil e indaeou de s. cx. -«•
tnão s.-ria nossive! conseguir o que de-

sejavamos com o oue tivéssemos cm ra-
pel e eom o une nos restasse dessas -«--i

milhão e 100 mil libras (dizia, rcsia-s",
«porque dessa importância sc tinha de
¦retirar a 5'--iiiiiia necessária paia o scr-

; vieo do Tono do Rio Grande do Sul,
na importância de cerca de cento e sete
mil contos).

O iela'or lhe disse que com o, que
resta desse milhão e quinhentas mil li-
liras, não «•• oodír'a eoiv.---'!-, pornucera
1>a--a altender ás despesas do exercicio.

Ficou o orador sabendo que o que
res*a--se desse milhão e ntiinheiitas mil
libras seria na-a acudir aos pagamen-
('os. suo-"""-. «b->-e ítedito de ires mil ...

do de mil c tantos conlos oue I sabeira o seu tra «alho.

hontfttn. ás"7 hoiras da manhã ao porto ção jurídica é, piis. a de um, ejd«a no

do Recife, após exeellente viagem. portador dc direitos e prvil-egios (íetl-

toüos bebem, mas SO 
n(,n]mm obrigação militar «conserva na

ipiaílividadte em que se collocou e so
voltará ás fi-lejr.is se o oulzer. isspijnws;
mo depois de rcincorporado pelo poder
competente no posto de que fora tira-
«do pela reforma (Müton. Comm. a
Const. art. 77. l«g- 450- Quer sso di-
zef que 

" respondendo a processo por | meWai _  ........... .
um c.i«inie conimiim, o official reforma- participação de Portugal no grande i m-
do. por forca do privilegio resultante ccnji0 que está devastando a Europa-.-.,
da sua patente, terá uma nrisão esr-eial _ 'Wporoxima-se a hora, em que os

011 privilegiada, mas no foro civil. veremos (09 soldados portuguezes) cm
S«i no caso de praticar o official re- 1 coraliates quasi igno-alos e que passam hontem

íoraiaHo uin crime de na«'ure7-i militar desapercebidos da maior narte do mun- Tjj_s,\ç
é que. sujd-tandn-se á iitrisdicçân mili-1 ^0 _ diz 0* officiabssiino íiejnloj/ - 

^;1T
tar. terá uma prisão também mr.il.iw-; "-
111C31110 oue suecederia ao simples paisa-
uo nife infringisse o preceito do Tolitro

Penal Militar, limão. sim. o of ficai

tancia e que es.a rcciaiuanuo sir« emenda, rejeilada pela commissão
providencias dos homens que tem obri- ^^"e"^' r(,Je 

prerereivCÍa á do sr.
gação de zelar os interesses e a saude rte t .nancas. ue pieij.»

da população desta cidade, dia a dia Eloy ,dc_ Souza, «aeceua P='» m"'m

mais augnientada. Pareee que em ne- -comnnssao, reduzindo o iinpos.o, so c

montando, crítiean . .
sob todos os aspectos, phlosopluco, jun-
dico, político, no livro, na revista, 110

jornal.
O autor mesmo do projecto que ser.

viu de base á salutar construcção, vciu
«á campo ultimar o louvável exemplo,
ensinando aos seus contemporâneos a

lição da produetividude c da pcrseyc-
rança•

Dc facto, Clovis Beviláqua, que «nos
' 

ara ein livro, í'Estudos Jun-

kl COfüISSÕES NO SENADO

Um larapio conileiiiiinilo
O dr. Silva Caslro, juiz da 2" vara

criminal coiidemnoii hontem Herminio
Medeiros a cinco annos de prisão, a'b-
solvcndo Antônio da Silvia Cam-

o orador j pr», aceusados de haver a 27 de ja

;-*..A.. lebre do trabalho esboía os

nliiima outra pari* do munao se .?oga j 
só para °,^c0.°\ã^^lTie 

Souza S^mnositorio de uma longa serie

pmm t ã^pK-do! quÇ-e^^íS fS^Sg ! fefÍl« ™>tíct it' KSSS? ^%ií%^mm a ^tn^umeSforp; g^SfflSSco^^
dores de niai.anciaes. Esses senhores, affirma;v sem medo de contestação, reiicsta do 

^ |J 
°do' 'Tdvoeados. 

na
não treoidam em cobrar pelas suas min- t),,pí:p5T^OBro..pcrdeu,. dev.d. ao sr. p.*, co^ na 

gom 
dos a

giiedi-is penn» d'aguas os preçoíi vana^-, Critogeíiis;. eetca, dc eã.ooo contos de Tb^h^^^^««^ P
I veis entre 6$ e io$ooo por mezl fc, o tó,3 .-tlcsk. exercício. ,.,._, ,_ _S^Í^,_ /nTn nJ« o ,nhilotoobo. -pro-

cumulo, mas c verdade!
O autor destas linhas é uma das vi-

m&lò resto do tempo o sr. Miguel de

A H"srtteSr^rin ™uu uuuu,,,u v—vu e^Zs-oZ^^erir^ g^i° drtíiioê,aS? it t
l,e,„ cv,,e,sua » resneito üa ^^ 

nós. _ ^^ l?$oqo ntensalineu- ^j, _ dos tl.cs cavalheiros da

neiro no largo da Carioca ns. 16 e 18
roubado objeclcs "O valor de i:i7oSnoo,

O juiz em " -u uos autos a prova
tia boa fé do segundo.

-¦wasHW^^ft**" —¦¦¦¦¦-¦¦.¦¦

— Cigarros po-

polares de fumo formado, como o i\a;sar«o oue. por; qual-
com valiosos - quer titulo, tivess
r - 

- • dl rcito a -o-isão es

liem informados,
primavera é
partirão nara

Todavia, as versões são contradicto-
-ir,, a este respeito. 

^^.^^ conunissâo de" Constituição e Diplo
bviduos. W:--«?\f^««ly?I^S_ macia, para dar parecer lambem so-

os nossos soldados bre as emendas apresentadas.
Elandres-.'- 

". 
E'. .nor js-,o A coniiinissfib discutiu nm requen

pecial. s«-ri'a recolhido á fortale7-a. o
tel ou regimento, de aecordo com a nru- | SUcre". ..  - - , . ,
dtuação «lo seu pos'». Sc não houvesse, 1 \s0 entanto sabemos que brevemente ser Tcj.nfCBre 0 cariíO de 1° official
no -f.Vro civil, a prisão especial a mio pilrtcm para o estrangeiro duas nus- , ¦_ , ,;- 1 auc f0i arbitraria-
sã- r-ecolbidos '«odes os cid-adã-v- nue, V,es de médicos militares uma presi- dns ". or 

^ 
nb 

_ 
ae que

cotiinv.ticndo crimes communs. tem di- nWa ,peio sr'. Comes Ribeiro, majoiv mente aispeJiswo,

reitn a esse prlvüi-pio. seria «orçaldn^a mcdieo. c a outra, pelo sr. brancisco dente de MoraM. ,
Oéivil 

mediro milieano.- , . A' vista tios documentos e c

A primeira, destina-se aos caninos dc Z(-,es impernsas a-nresentadns. a com-

soieltas n «ua iurs.-lifcão. Mas. na i,a|ai|in da Pratica, onde vae estudar os nl;ssão resolveu deferir o reoticrinien-

¦¦ ütt._ US JdUÍC -,.tc por uma inissmia l??W-»«?«»,^"S -fazendo a .critica acerba do aesca.at.ro , .
'7 !- ,. . não raro mirra-se de todo. Eiuo^c ^^^^ dasl.bcnli- »-' ^ f-0^tío csclarccklo «píibli

Bro reunião extraordinária; esteve só o preço dessa água iuc cs..._reca - .§. 
;i. que „03 , a nllnB totcBK»^?^.™ rMnio (lc ^W!.

cm t-r.al.albn a commissão de, mando «•eparo^ mas wuiIku a wa n» .^ cucarecrdos pelo sr. ^a. «^.^^ 
p mais do Í5;o

a c LeRisaçao do Senado. namle t«. 3stma. 1. ™ «b Ca 
ogeras. a-.níimeiraVaue-surge comum -tal. desen

da sc tratou da reforma do Nere; «.«pela 
^.^«?$« 5ce"r uX ^^.a sessão «foi :™«R^íí.»ffi v^imeíS. e«~l«« -c Wneb romettidos a moringa,, a taroe ia na° 

Jcsaeradavcl niiiKncin -eiienlava mais c o «r, Miguel | ,nm-i. Beviláqua fez preceder o

o jurista como para o phib
porciona logo após á massa dos eslu-
diosos o seu primeiro volume do to-
digo Civil Coninieiilado.

«n-ffieilmente poderíamos deixar aqui

zatla, tal o seu gos'.
pouco aromatico.

ALViXOI'r>US, 30. (Do correspon-

dente). ¦— ' ^=i>u a scr feito de quatro
111 quatro d.as, entre esta cidade e a

"«ar-lqué ninguém sabe ao certo quando isso me„t0 (Ui liacliarel Diocenes dc Al-«de Santa Barbara, o serviço de trans-
cra-| suceederá. - ... . ',r-":.-l- Pernambuco nedindo nara llie porte dc malas, po-;aes, que era leito

de Carvaiho ficou eom a palavra para
continuar hoje.

O sr. Bulhões foi' para Petropoíis,
carregado de notas.

Ksncremos n fahi do Colbcrt I ¦ ¦.

Jiisllea Civi' a abriear ras priss^i mili-
tares os òfficüaes reformados delinquen-

110 governo L'rti

das ra

bvpdtlicsp t-sss sc vc*** fi-ca iseo. tinifl vz
iliie o denunciado pode ser r-iiK"-í-',o
t>ara o Estado-Moior da ll-:_ita«:la Poli-

«viços de saude na guerra: c.atS to. ficando o st. Rivmundo de Mi-
gunda segue Para^sIPircnctis, afunde 

^ inctimliidq.de relatar .o parecer
montar' o hospital para feridos, portu
íiieres. . ;¦ . .

Afíirma-se nuo brevemente irão para
Franca e Inglaterra servir uos .exerci-
tos francez c inglez uns rem médicos

ai. rin-o é a t>risã'> desl'nr,-'a a ',o'os
os 

'ile.tiiwiiieiil.es 
portadores de privHe-

gios. oiuboita cquloaraidos pel" crime n-s

í críminosivs cominuns. como «"uiio ro-en-
'«tenieiit-e aeoliteí-eu cm relação ao inlcn- militares portuguezes. .

detile Merlles Tavares. aoMeptfadio r-.=l., No _,lnt|)0 de Tancos ai.wla
tlierio Anndo. c. ainda .-gora. em «-e'a- j concentrados .uns 10.000 hoinen
cão .10 rT»'-nnd CílVfll^aptc (lõ 1'
Nestes te-ivos. reconhecendo e a>-,"s
!,-, o m^vilí-.r.in de pr»S'"in .t nv;> n rlep-ui-
ciado lem direilo incontcitavel.. w'a
¦proméro-ln recue'- a tr.-^^f•vi-irii «'.o
réo a«Ti'-at'ti' P.antist.1 Kraivo dq vi-
são cm «me s» i''" ~o-i " '-'b-t'o.

da Brigada Po':ntil. onde será

que dcye «lavrar a respeito,
nada tnnis houve.

estao

CAFÍ: e CHOCOTiATK .AXI)AU'M
 findnrtoa nfnmnilos o reco-

nlieeiilnnicnte snpcidorcs. * *

Hccq. 0 commando 
'do"general 

sr. Tama.gnini
,-»'nii-1 Abreu e Silva, coinmandaHte ca Ui-

Ha' dias foram assistir a uns exerci-

cios ahi realizados os ministros da .l'Ucr

Joaquim Campos conservado á disposição deste Juizo

O AERO-CLUB

A sensação alcançaria o
mundo inteiro

QUEM SABE ?
Sendo a loteria dc He--pan!vi do Nat.il,

procurvittn cm tmlo o t numdn, imnçit.i:*sc
a sensação cxtrnonUmria sc .to*5 nspiffn.tn-
tes iln "H-:vi¦•¦¦\ A:\ Semann" coubesse o
grauife prcmio de seis milhnes de pefctr.s
(S.4uõ còntoã'.. K n*- que não ter e-pc*
rança, se a uin numero Iki dc sair ? !

Não esiiueccr, !e'lores. que por snSnoo
se assliíii.i a "lti-eiíia da Semana" por
uni anno c se corre o risco do ficar rico,

¦ i- ¦¦- H mm-^^m. _^*wmmmm i ' ¦¦¦

llebev. . . todos lielicni, mus só
beliu bem quem liclie

CASCATINHA

O caso tia Mògyánà
O JULGAMENTO DE

UM AGGRAVO DA' EN-
SEJO PARA DES-

COMPOSTURAS
Siibrenvn Tribuna!n Sup-rciivo

coliimna Massa si iuioiou pra'icas da Hsrola de

OS PRQUlüXOS coxtrauamios

ApprcliPiisiio no Ciícs tl<\ Porto

0 offielal a.l-.i.in--'---! Carlos José Vieir
ra. appreheiid-eu. liiinleiu. de mn indi-
vi.bio qtie se eval-u. no pníto fiscal
existente entre os armazéns 17 c ,iS do
Cáes do Porto, dois cortes de filo de
seda e dois chapéos ide palha dc Ta-
naiuá.

—-—¦¦¦.¦la^c-gt^y.-^towfn « ¦ ¦..-—.
)•!• it M'«.\ •*> ni-; MOiiKsi'1'A.s

PRliAS OWÁNDKS >!RI)TOA-
Çõl«;S PHTSICAS, PKT,0 KS.
1'KOIAtitSTA

DR. ÁLVARO ALVIM — Exame
•elos raios \. Inslallaeão espreial nara
• iratamcino 'bis moléstias do peito.
tibcrçulosc, broncliitc, cuu-liysetTia. Vc
o tÍ2 á? 4: Irirpo H-i Carioca, n. i*

indar.
— .... i.m»»ig5rfV<_?t^B^aB—""" ¦ ¦¦¦'¦—¦

G projecío do Código Pena! Mi-
litar da Republica

Xa sala tia commissão «!e Consti-
luição c Justiça ia . Caniara, reuniu-
s«: Imntciti n commissão especial in-
cnmbida tia organização «lo CotliRo
Penal 

''.'tilitar 
J..i

ettiiião, apresentou o

centos.
•íí 11 Hn par ue foi

sab,

denunciou di-
n.f-S O M111U-

,-iin'a ba pouco se votara
sentnrc um enipnia ui,-;-1.'
<le ">i le sc 'a lí'-ar o

Neste caminhar, s.
, versos f.iems J- e««-
meras illcHMndcs in eeituo fitiin

ra e cm outros departamentos 1..:. -.;-•

traiivos. .
Ti inr =cr tarde, deixou

iprom"f-"i"l 
""

Como se sal-
Fe.lera-l, eni iWuia instância, eonie-
miiou a Companhia Mosyann ,le Eftrada
di berro a pagar mil contos -de réis á
viera e fSbos menores do Dr, Calo
Ca.neiro da Cunha, vi cri mado em 1:111
desastre daquella ferro-via, no raaial de
Poços d* Caldas.

Aberta a execução do accórdão no
juino de S. Paulo, entrou a Companhia
com embargos, articulando entre outra
matéria, a suspeicão de tres niiilislros
que tomaram parte no ju-ieanv 1110.

«Asíim, entende a .Mo.eyana que o
ministro Peílro Lessa é suspeito na
qualidade <ic soero do advogado do dr.
Carneiro da Cuiíhã, professor jubilado
de S. Paulo, fallecdo uo mesmo d-.sas-
tre: que é suspeito o ministro Oliveira
Ribe'ro, porque tem uma filha casada
com uni outro Carneiro da Cunha as-
sim como ó suspeito o ministro André
Cr.vaVant-i, porque «ín.tnténi estreitas re-
la.ões com a familia dos autores.

O juiz ile S. Paulo rejeitou, iu li-
mine os embargos e a companhia ng-
gravou -desse despacho para o Supremo
Trbunal.

Esse aggravo foi submetido liotium
a julgnihenio, rcliiadp pelo ministro
André Cavalcanti, uni dos suspe^idos

Abriu-se sobre o caso, lotl_a .. dis
cii-s^o, r.pezar dc srt peti-fica íi júris*
prudência assentada,

Os embargos são recebidos pelo jtvz
d.i execução sempre (pie nc/les se ai-
lesa matéria de facto novo ou matéria
de direito, tenha sido ou «não já ar-
ticulada na acçã'o.

Mas, a discussão foi provocada «pela
Rrguieão de sus'ieição, -iiondo uma

Finaiicás, exercícios que decorre-
-ani com brilho.

Cena imprensa de Lisboa fez reparos
nelo facto do sr. Aiffpnso Cosia, mi-

m'stro das Finanças, passar revista as-l

troppis. com o seu rollesa Ja Guerra, a

cavallo nolainas e e.spn-as.

O ULTIMO COMMUMOADO DO

0EN1311A1Í OIIj

0 ultimo comnmnicado do general
Gil, em diita de 13, dá os seguintes m-

'"Depois 
de conce-iitrado o abasteci-

mento em Newa«ia e reorganiaadas; ¦¦'"

munições, a columiu
o avanço na madrugada de, 8 sob o

comn.anlo do mnjor de a-«-Hiena Ij*-

poldo Silva. Travou combate próximo
di povoínção de Kiwamla, fl-ue o iniii)i«o
defendeu tenazmente para defendei a

posse da ngua; sendo rçpelMo para
atiém de Nangonp, a 23 kilometros de

Newa-la.
As nossas perdas foram: ..
Mbrtos: dias praças de cavalaria,

cuja identidade ainda se ignora, ten-

dos gravemente: major Leo|i««!--o .?;!>*
e alferes de artilheria Montei^ Leite.

Xo dia S o inimigo dispersou çm
grande extensão e. emboscado no matto

de -W.ss-liiio, espingardeou, entre New-

ala c Ma-i'i.1 um eamion que
lava doentes, sendo mortos o 2 ..sav- A sib=ao

8ynto Cardoso, do 1" batalhão de inlan- j 
noite,

tara a.), e duas praças indígenas
ridos ligc"ramente o capitão do

Mesquita e o soldiído

O OUE HOUVE NA
SESSÃO DE HONTEM

maior

e te-!
estado-
Antorio

Com a presença de grande numero de

sócios, realizou-se honieni á noite a

sessão semanal do Aero Club. cabendo

a direceão dos^trabalhos ao cotnmen-

dadnr Gregorio Garcia beabra.
Após a leitura o approvação da acia | ^,

da sessão anterior, o secretario passou
a ler o cxncdiente. nue constou de

rios officios e cartas.
A mesa poz em votação a proposta

da conunissâo 'Hinica mie marca o dia

de amanhã na-a reabertura Ms aulas
*- Aviação.

K=ta proposta foi approvada' 
Um dos membros ¦" conunissâo

Grande Tombola pró-Aviacno
isentou uma lista dc casas^conm.er-
ciaes que tem ultimamente contribuído

para ii exito desta iniciativa enviando

irimb-s Porain. a propósito, prelados
à assembléa algiin? esca^^^ a

resneito dos trabalhos da mesma.

Alem de outros assumptos que -fo-

ram approvados nesta rcuir.io. Toi d.»--

ciiiida e .annrovada
manda constriiir um
esrola para o< cursos práticos
cola ficando decidido que. este

toda tirscncia iniciado n.«s
„.„l...-.,.,n «tn-s AffonSC

da

da
Nacional

.. proposta "nc
novo apparelho-

da Es-
serviço

sctíi com'mnspoí-.íõfficiiiís-do 
Aerhdromo dos Affonsos.

termmou ús 11 horas

da Silva Junior, n. $63, de iiman-

a ributia

- TAOAMRXT09 NA PllKFKITUlIA

As fnlhtis ilo nmmiliii

Na Prefeitura pagam-se amanliü. a

folha de vencimentos referente a; "-.*

le outubro dos profc:-sorrs p: uv..:i--os

^-««eE^ m«cfÍkJ-Sosto" So:'começo da próxima sessão

lepublica. Nessa
joã.i Man-

relatando o
vencido no seio da comnvssão, na

parle tocante ás modificações por elle
assentadas no projecto elaborado nelo I scèntelha viva em cada phrase dc cada

um dós suspeitados,
O ministro Pedro Lessa. saltando

sobre o reeimento e as praxes, .-.'.éin
de iiisu:-g::-jse contra o presidente
do Tribunal. leti um voto (turatite

sr. Dtmsliée dc Abraiiclies: Prottun-
ciaram-se sobre o assumpto. nlétn do

. | sr. João Maiigabcira, os srs. Prttdcn-
tc (íe Moraes e Muni: So-iró. fican-
do. por fim, resolvido mandar-sc á...
inuires.-ã«-i o trabalho daoucllc depu- j „f™íj,
tado hahiano c mais ainda, que os
membros ri-«. conimissão ultimem as
suas ob>ei--.;i'-"'«-í e estudos sobre o
Co.iieo. duriinte as ferias par'
tares. a«rim dc que esteja o trabalho
definitivo cm condições de ser sub

t.O uma hora, julgando (fr
iggravo artes do relator ba-1 ii

I ver votado, interrompendo a sustenta-
I cão do seu voto, .para -não perder o cn-

!sejo 

do chamar nomes feios ao advo-
gado da Mogyana.

Afina-!. prcvpVeeu a ipraxe seguida
> ai«j agora c o Tribunal deu provimento

ftftn

«--•to á deliberação da Câmara, nolatd aggravo para que o juiz receba os
¦lesrislativa 1 embargos e os proecise resularmcnte.

Xa mesma data o inimigo atacou o

nosso posto de MaúVa. sendo rcp«-.'lido
eom 17 mortos, dos quaes dois euro-
Deus. deixando prisioneiros asharis.' 

As nossas perdas foram do s soldados
indígenas morros e ligeiramente feridos
o aíferes Thiago, da i-;a companhia in-

digena, c o í" cabo ti. -ioo Juho le-

reira, da 10" companhia de infanteria

As còiiiniunicações estão asseguradas
c o estado do* feridos é satisfatório,
com excepção do major Leopoldo Silva.

AS CAUnElll.YS OR NAVEGA-

ÇA0 PA1ÍA O URASIL

A folha official puVIca o_ annuncio
d-> cone.irso para a navegação para o
Brasil, com as seguintes bases:

Carreiras para carga e passageiros
entre Lislwa e os portos de Perimin-
buco. Bahia, Rio dc Janeiro e Santos,
com'a regularidade e freqüência pos-
sheis, mas nunca inferior a 11:11 mez.

As escalas para Madeira e S,. Vi-
cente devem incluir-se nos itinerários da
Ida ou nos da volta.

Carreiras mensaes entre Lisboa, 0.1a-
deira. Pará e 'Manáos.

Haverá unia linha subsidiaria para
vapores de carjra. cnlre os «portos do
Bra.-il e os do Uruguay c da Argentina
c entre o porto <le Lisboa e os da In-

glaterra e f'rança.
As lieações com áquelles portos po-

dc:n lanftcm eer feitas pelos vaf-ore.

OS I,AimOT.S NOS srr.iniiiios
Mnis «ma cnsa visitada

O r-,p:'ão Elpidio Barros Pereira

Lago, residente ú rua Eugenia 11. Sa,

oueixou-se hontem á policia . de que

pela madrugada sua residência tora

visitada pelos amigos do alheio, . que

lhe furtaram diversas roupas e jóias
de valor de «looSooo.

A policia promcttett qu
ciaria.

oi id ?n

de volta das vid-.- pr.ssageiros
sul do Brasil. .

•O aluguer durará seis mezes depois
da guerra. .

¦A empresa será liartuguesa, bem

como a tripulação.
Serão preferidas as cargas de tor-

ttigal para o Brasil c vice-versa,
•A empresa estaíbeleoerá passagens

¦especiaes 
'reduzidas, 

paia facilitar o re-

grosso ilcs emigrantes.
Os vapores transportarão gratuita-

menle as malas do cm-re:o, limitando-se
a e.coo hilograniniais por navio e por
mez, e das cucoriiinensias pastais, pa-
gando-se o excedente «pela. tarifa de
cargas não especificadas. _ 

¦ _
«Us navios serão considerados pa-

quetes para todos os effeitos.
Os navios escolhidos para a carreira

d" navegação, são os seguintes: Sao
Vicente", "Lourenço Marques , "Qui--

lima-ue". ou outros de typo semelhante;
"Barreiro", "Esposcnde", "Foi do
Douro", "Ovar" c "Gaia",

de dois em dois dias.
Essa modificação, que foi aqui rece-

bida com geral desagrado, veiu.prciu-
dicar sensivelmente o nosso serviço ju-
dicinrio, pois o -municipio de Alviuopo-
lis, desde iqi.l, sc acha reduzido a

cond ção de c-1110 annexo á comarcii
de Santa lía-bara. . ,.

Em vez <¦" ""siabcleccr o correio dia-

rio entre esta cidade c a sede da ço-,
marca, como convém aos elevados in-

teresses da justiça, o director geral dos |
Correios; com o seu acto nianifestaiiien-
te dêsacertado, dfficuHou as nossas |
communicações com a sede da comarca |
de que dependemos c da qual estamos
separados por uma distancia de d«z le- ,

guas. !
Entretanto, ao mesmo tempo cm q.tc 1

restringiu um serviço que devia anlcs
ser ampliado, o director geral dos Cor-,

reios creou, entre a cidade dc Santa:

Barbara e a de S. Domingos do Prata, |
uni correio diário, quando é sab do que,;
entre aquellas duas cidades não,existe

a estreita relação de dependwçiir que
ha emre Alvinopolis c Santa Barbara.

O povo deste lernio espera que o dl-,

rector geral dos Correios reconsidere
o «eu aclo, determinando que vü!tc a"^ 

feito de dois em do s dias, quando
não possa ser diariamente, o trans-

V" ' norte dc malas entre esta cidade e a
ide Santa Barbara. E' uma pi evidencia

que se impõe, por ser justíssima.
Promette ser abundante, neste mu-

nicipio, a futura colheita de cereaes,

de que se fizeram grandes plantações,
e para as (piaes o tempo vae correndo
nuiito favoravelmente. .

Além dos feiticeiros e eurandeiros

que vivem a explorar, entre nós, a cre-

dulidade de muitas pessoas simples, sem

que a policia os incohimodc. também
ap.parcccrami.iqui alguns individuos que,
dzendo-se espiritas, têm operado verda-
deiros prodígios de... escamoteação.

Como os feiticeiros c curnndciros, tam-
bem esses desabusados c impudentes cm-
busteiros não são incoiivuiodados nela |
policia, apezar de estarem infringindo
o disposto 110 art. 15? do Código t e-
nal. ., ,

E' preciso que as autoridades corr.pe-
tentes ponham termo a todas essas ex-

plóracões, que muito nos envergonham.
Fstá marcada para o dia 11 de

dezembro próximo a 4" sessão ordinária
do Tribunal do Jury deste lernio, no

presente anno. ... ,•
— O coronel Claudtano Martins, dt-

givo gerente da importante fabrica <.e

tecidos desta cidade, eslá niutlo empe-

hhado cm desenvolver, neste município,
a cultura do algodão._ dc que já exis-

lem algumas plantações.
Carrancas. 3 — )D* correspondeu-

tc) — Realizaram-se no3 dias eS e 29

do próximo passado os exames do acre-

ditado estabelecimento 
"Collegio. de

tCnranca'\ proficientemente «dirigido

pelo educador Galiano Alves.
Foi uma festa encantadora, que vem

quebrar por algumas boras, a inonbto-

nia que impera em Carrancas. A's pn-
•neiras horas do dia começaram a

r.filuir todos os convidados ao predio
onde fuuccionam as aulas, ricamente

ornamentado dc flores naturaes -e vis-

tosos arcos á entra-la da porta pr nci-

pai. Ao meio-dia, perante repleto e es-

colhido auditório, houve uma sympathi-

ca c attracntc Hora Literária , na

qual tomaram parte diversos alumnos

do eslabelecimento, falando, após o

professor José Anthcro c o director do

collegio. Galiano Alves. . , ,
Fm seguida, tiveram ímcio os pn-

meiros trabalhos dos exames que, a

contento geral, foram concluídos no
ji, sc.ruintc. A' noile desse mesmo dia,' ' 

.'se animada 
"soirée" dar.saiite,

prolongou até alia madrugada,
se ouvir ein todos os actos a

o--v-;-r"Jc corporação musical "Luz e

Vida" sob a «batuta do macslro José
Mac:ci.

Tesídos e outras novidades
para varão

Continuam tumlò n mnis li-

sonsroli'11 liccbltjição. os novos

tpclilos, Mnsns, Vnstiiloa. Clia-

jieus e ouliits uovidutles, i}w

iiciilinni <1^ i-\tcixav dç líwrls,

para a CASA NASCI.UKXTO,
Rim ilo Ouvldoi' 107.

Teleplionc—Norlo 11)00.

O Supremo concede mn "lia-

beas-corpus" salvador
Abel Praga foi absolvido pelo Tribu

nal do Jury de Pernambuco do crime
de tentativa de homic dio, iipncl.ando. o

juiz para o Tribuna! de Justiça do hs-
tado.

Logo após, entretanto, foi sancciona-
da nina lei vedando os recursos de ap-

pellação cx-ofíicio, isso emquanto _ o

Tribunal dava provimento, á appeliação,
mandando Fraga a novo jury.

Entendendo haver nisso flagrante con.
strancimento, bnpetrou elle uma ordem

de "habeas-corpus", fundando-se no ar-
:\í!0 3" do Código Penal, que manda ap-

p'icar a lei neva quando favorável .-,0

réo.
O Trlblmal. porem, assim nao enlen-

deu. donegando a ordem «pedida.

Dessa decisão recorreu o paciente pa-
ra o Supremo Tribunal, que, em sessão
de hontem. rclatiu'os os autos pelo mi-

nistro Canuto Saraiva, deu provi-
nienio an recurso, para conceder a or-
den imoctrada.

Entendeu o Tribuna! que não ha mais
appclliicão 

"cx-officio" da sentença do
' 

Jurv, devendo ser apoücnda a lei nnva
á hynotlicsc.por ser favorável ao reo.
Assi-iu decidiu o Tribunal unanime-
nicnlc.

11 ¦ i_a m f* " —

seu
comiiicnlcirio de "Preliminares" chiei-
dalivos, onde abordou os . problema!
va.ros concernentes ás codificações en:

gera'' c part-iciilrirniciile á do Brasil;
considerando .1 necessidade; as tenla-
tivas burladas as criticas aos seus pro-
jectos. a eb"' ição riais casas «do Con-

gresso, até entrar prop '«niente pa
coiisllliiição , iiicsma du Código, dis-
cuiiudo class^fi-caçSco.

Na essência da obra, o comincntadoi
afastou-se dos moldes usados nas nos-
sas publicações (lesse -gênero, para se-
guir o sysienia italiano; transplantando
o texto legal, nssi.gaialaindò o direito
anterior, ia legislação comparada, os

projéctbs anteriores em que se cucou-
trava o disnos:,tivò e a. biWiograph.ia
faria, nacional e estrangeira.

Só' então a-pparece o commentario sob
a rabrica synipathica c modesta "Ob-

Bervvicões".
Talhada cm moldes tão reconiincnda-

veis. a obra de Otoyis Beviláqua sc
affirma iwr si 111.-51111, mcd.bla a cx-
tensão dos conhccinientos do seii autor,
e especialmente a copia de observações
Armazenadas nesse peeiode, extraordina-
rio de fecundação 'lo seu projecto o
os annos que llie segiiiram. de, combate,
de polemica, de extraordinária opero-
sit-íi-Ie.

Só o vagar e pratica poderão forne-
cer ao critico oinio-tmiidadc «para a a«na-
lyse da obra dc Clovis Beviláqua. Por
agora ficaremos 11a simples noticia do
sei, appareciincnto.,

E' mais um serviço inestimável pres-
tado ás letras jurklfcas. — O.

t:M SANTA CRUZ

"ALMAVAK AGRTfOTiA HUA-
SILlüinÒ 1917"

Acha-se publicado o "Almanah Agri-
cola Brasileiro para 1,917", coordenado
c editado nela conhecida revista 

' Cha-
caras o Quinlaos".

Contém grande cópia de artigos dc
utilidade para os agricultores e fazen-
deiros. a par de dados e historias in-
leressari-Cs.

Um duello de artilhe-
ria... a pratos

Por uma auestão sem importância,
quando se achavam cm uma casa de

pasto, desavieram-se hontem os indi-
viduos de nome José Pereira Ecrnan-
des c Albino Mattos.

.;Travou-se uma discussão, e em pou-
cos momentos a coisa degenerava, lia-
vendo mn mtmio Bombardeio a pratos.
Fo iuma verdadeira chuva de pratos,
de que ambos sairam feridos, sendo-
lhes prestados soecorros pcla Assis-
teneia.

Depois de -prestados os curativos,
os brigões foram niettidos no xadre»
da delegacia do 20" districto,

U caso passou-se á listrada Kcal de
Santa Cruz.

1 » mm c ui-—« '
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seguiu-
que
fazi:

no resultado dos exames foi cxcellent.-,
excedendo á-jispectativa.

No terceiro anno, «houve 7 distinççõcs
e 1 plenamente; 110 segundo, 6 distiii-
cções e 1 plenamente, c 110
atino, 10 dislinecões. No curso
cipiantes", o mais freqüentado, todos
os aliuimos mostraram adeantamentò
satisfatório.

Um vista do feliz exilo alcançado

pelo collegio esle ano, o sr. Galiano
Alves, sempre affcito ao desenvolvi-
mento <la instrucção. pretende refor-
nial-o, indo adquirir fora um corpo do-
cente digno de seu progresso.

 Foi muito diminuía este anno, a

plantação de cereaes neste districto,
onde os lavradores se acham desanima-
dos pcla absoluta falta de -chuvas. A
lavoura pas-oril c a unica que tem
feilo progressos, devido ás exccllentes

pastagens de campo, onde o pado não
é perseguido rcio tcrrivcl flagcüo das
moscas.

— Tem sido muito commentado o

procedimento da Câmara Municipal de

Lavras, enviando circulares aos contri-
buinies, cobrando e ao mesmo tempo

ameaçando-os de, execução, quando to-
.!«0 oa ncli.im miites <com a mesma.

A TORRE Em
97, OUVIllOK, »9 .<

COMPliKIO .SORTISIKXTO íí
PU TI0I5NOS I)FI IIR1M «le ||

linho brnnco (^ ile cor. %

... ¦ ws o OB * P*

p|P Pequenas noticias do Miíiláerl.
da Guerra

Ao 4" official do Arsenal de Glicrr»
1 Rio de Janeiro José Augusto Bar-

dias de li-

dos se acham quites com a mesma

ri0 gráo íe ^eantamento observado l ___._... <C«>atin«« M 4" f«glna)

do 
bosa foram concedidos 90
ceiiça. ,. . . , ,. ,„,„_

_ Foi posto á disposição do direc.qr

do Ma'crial Bellico o 1" tenente Maxi-

miliano Fernandes -la. Silva.
_ Forr-m transfcriuos us segundos-

tenentes Mr.ri» Barbedo, do S" regi-

menlo dc cavallaria nara o 15' c ^
riolano de Andrade deste pc-:' ;'«'-'- 

¦;•

_ Passou a praticar nas obras, ue

fortificação do Morro de S. I.uiz a

1° tenente Leon de Campos laeca.
— Irão praticar: na Repartição üç.

ra' dos Telcgraphos, o 2" tenente Ovi-

dio lauifict Guillon, e na E. F. Cen-

tra). o 2" tenente Josc Norival l'ian-

cisco dc Lemos. .,..„_
 Passou a servir como subalterno

do contingente que acompanha a

missão incumbida do levantamento ü.

carta geral da Republica o «' tenenp

Ctrlos Braga Pereira

com*¦la
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Oliveira Coelho narra a historia de sua
condenação á morte

—*- ••• ->-

*A sorte qtie eu desejava como se deseja
nm grande prazer era a morte »

Conforme ja noticiámos, está no Rio
Oliveira Coelho, o protagonista ele uma
.raííeiia de amor que 'ha tres annos se
-lèsénr-oloti a bordo do -paquete inglez
"Desrado", cm alto uiur, _ dois dias
¦de viagem de Lisboa.

Como ini todt. se-.r.e o cabe. Oliveira
•Coelho ninava loucamente unia mulher,
Mia coinparclirii.i, a quem dedicava toda
it sua. existência. L'.n dia __n't-ln-se
traindo: o seu amer fugiu, desap;.are
cm v a pobre viutinia dessa paixão
violenta, louco, dcs\.e aquelle dia co-
.uccoii a soffi-er como o maior dos des-
«.•.oporados. 'Ivsquecca tudo, a íamilia, os
unycj.ios « depois de Ires nie.es dc *<i_-

0WmíWSI?\

A ficha dc Oliveira Coelho por ceca-
sião dc deixar a prisão cm, Londres

lfi-ii.i_n._i, sião {íaJ.rido resistir mais,
ipnrliu em procura, da mulher ía-tidica-,
Encciitroit-a na l_itioyi, conseguiu rc-
_lav_!-a. o num dia de desvario, matou-a
_ bordo do .navio em que ambos via-
javani. -listava .perdido; 0 scu destino
fatal, seria a «norte, -porque 'tivera a in-
...ücidii.lc clc praticar um crime a bor-
«lo. de um navio cm cuj'o mastro de
(iria tremulava a bandeira ingleza.

Oliveira 'Coelho es.á desde honlem
recolhido u uai quarto particular da
Beneficência 1'o-tugiiez.i, ..or ter che-
«jtiilo .ligeiramente enfermo. Fomos pro-
-.•urii'1-o 'hontem. O uxoric.Jã descan-
<;;i..i, c logo tpie soube que crânios ilo
Correio da Manhã, abraçando-noS, ogra-
decc.i, reconhecido, o interesse com
¦jue O'óonipii!ihara'mos o -..ou caso:

— Não -sei conto agradeccr-llio. Soa
na: escravo da imprensa que mc a.npa-
rou na desgraça, deste l>ovo generoso,
dos meus patrícios e amigos que «uin-
ci int liégarani o conforto <la sua s>ni-
patina. A totlos a minha, eterna pra-
litlào. Fui uma victima da fatalidade;
Bitinca lini 'perverso. M-atei porque t-s-
.iiva louco, porque amava com exagero,
como nunca tinha amado. lAtc então
nâó podia coniprc.hendcr que existisse

gente capaz de matar por amor. Quan-
do tia. noticias desse gen-.ro no jor-
nal, achara ridículo, ria _ perguntava
como seria isso possivel a quem tivesse
um pouco de juizo, e não -ío.su um
idiota.

Infelizmente eu mesmo adoeci desse
mal terrível para o qual o unico reme-
cll-o -pensamos eer a morte! Sòfíri umi-
ta c hoje ?.. desejo que Deus guarde em
boa -pa-! u vieunn, do ui.u amor, l)c.
vedos os soíirinientos, o menor foi o
meu captiveiro. Chegando 'a Livcr.poc.1
fui (conduzido á prisão, onde aguardei
o. meu julgamento, até o dia ;a de
abril de 1914, quando fui finalmente
levado ;i barra elo tribuna.. Vestindo
o uniforme kul.i do presidia compareci
ao tnib-.iiial, 0:111 tir .1 menor' iciisa-
ção, certo de <|ue tudo aquillo era «ma
_orma.lidit.ile, pois a minha sorte, ou me-
lhor, « sorí._ que eu desejava como -se
deseja uiil grande prazer, era a morte.
Queria morrer, e «e já não tinha mor-
rido toi -porque não mc deixaram: não
foram poucas as vezes que procurei dar
«abo da existência. A bordo, quando
preso __ nlgcni-idçi, procurei su-ttidar-nic
mas tinha, i.iielizni-iile, dois guardas
t_ue não me abandonavam dia e noite.

-E no tribuna,! ?,..
Vi muita gente, muitas senhoras,

como c de uso na Europa; Estranhei o
nunroro de juizes; era na. minha opi-
nião, como nunca tinha visto até cn-
láo: o presidente do tribunal, juizes,
doze jurados, muitos advogados. Eu
era defendido por tres, sendo que uni,
o consultor do rei, passa por ser um
dos mais notáveis da -Inglaterra. Sen-
lei-nie no banco dos réos, assisti n
toda aquella cerimonia, entendendo dif-
íicilmcir.i: o que diziam de parte a
parte'. Uma tarde inteira durou esse
supplicio e. quando anoitecia, ttm jn-
terprete, depois epie a sentença fora
proferida, chegou-se ti mim para dizer-
jne que eu estava -condem _,..lr- ú mo>
te, que Ia Ber enforcado dentro de dez
dias na própria prisão c que depois...
seria enterrado no jardim do meu çubi-
culo. Recebi ;. sentença com frieza:
eslava satisfeito; o que eu queria mes-
1110 era morrer. Kcpugnava-1110, comtu-
do a espécie dc morte: o enforcamento.
Tara um homem que não era vilão
achava aquillo humilhante de mais, tn.v
não protestei. Em uni olhar sobre a
sala do tribunal, achei original a c-Jr
dns fardas dos officiaes de justiça, ar,
ealielluiras postiça.- dos juizes, e, prin-
cipalmcntc, aquella scena solenne da
condemnação, quando vieram collocar
sobre a cabcçai do juiz tini largo panno
preto. Segui dali .para a prisão, a Wnl-
ton Prison. Intcrnarain-inc uniu cubi-
culo -escuro, subterrâneo. -Era o logar
em que seria enforcado dentro do pra-
zo da lei: dez dias. Esperei resignado
o dia da execução. Uma hora por tlia
tomava um pouco de ar e 'fumava seis
ciganos. Ao lado da minha cella foi
enforcado um indivíduo que. r_ssassin.í-
ra uma meretriz. Não assisti a essa
scena, mas ouvi, de madrugada, a,s
pancadas do nitirtello... Preparavam-
lhe a forca... Nunca mais o vi, foi
enterrado a poucos passos dn prisão.
K .1 minha hora, sc bem que a dese-
ja.sse, não chegara.., Um padre ofíe-

receu-me os seus serviços, religiosos.
Acceitéi-os como bom chrisião; Passa-
va bem: davam-me ovo.s c presuntos, a"boia" especial dos condemnadus
morte.

Quando estava a expirar o prazo da
lei, anpapcecii no nica cubiculo o dito-
ctor dia Penitenciaria, e tive então noli-
cia de que ;i nilnha pena fura coin-iiu
'Sadia .ni trabalho;! perpétuos. Nesse
mesmo dia conduziram-me para o prc-
sitiio ela. illia de W-hite, baixan-Jo ali .1

doeiit'

A Sociedade Nacional de Agri-
cultura no Ministério -da

Yiação
O sr. Tavares dc Lyra, minislro th

Viação. reciíbcü hontem, á tarde,.cm
seu gabinete, uma coiiimi_são da' Soclc-
dade Nacional de Agricultura, composta
dos sr». Miguel Calmon, Eduardo Co-
trini i! Victor Lcivas, que ali foi
para, segundo deliberação tomada, ar.te-
riorutt-iite, tiijfráde.cr -ai_uelle titular o
ler ch-unafclo a attenetio dos chefes de
scn-iços do .idnisterio que dirigo; para
a. conclusões da Conferência Algoda-
cira e sobre e>!as se pronunciassetn;
afim de pòr, dentro do míi-s breve
praso possivel, em execução as que não
dependerem tie autorização legislativa.

O outro motivo que levou aquella
commissão a procurar o sr.' Tavares dc
Lyra íoi, acquie-~.cen_o á solicitarão de
sua collega, a União dos Criadores do
Rio GrantU: do Sul, «preâentar a 6. ex.

,. ,0 sr. S. (Mc. 0. R0112I1, representanteajda firma lArmóur and Company, com
sí-Je em Chicago, c que explora não só
nos Estado» Unidos como na Republica
Argentina a industria das carnes frl-
sor';ficadas, lendo reso.vido,' além disso;
fúiidi. no Rio C.rande do Sul um i:r.iu:
de matadouro frigorífico. Sobr, tal as-
simipló, que tanto nos interessa, en-
tre-t.evc a comniissão larga palestra coin

enfermar.,!., por estar bastante uo._i.__. 10 .;íllL.i.r da pa_.la Ua Viação, que ouviu
Derani-me.111.1fardamento c nm nume.r0., .,„,,.,.„. á_',poni_.açSes do sr. diougii".'Era "O im", da classe dos .entea-\6 (, pediu^o .patrocimo de s. ex. 11.
ciados de bon comportamento, tendo \ita'Mo 

'de 
,._„.,;,. ..,..,„. obs:a,,.,,0.. _,u?

| se antepõem ao objec-.ivo da firula qí.é
j representa;
' O ministro ouviu ntleiitamentc n
Is.s., adiantando ei-.ie, sobre o as-iti-.ipto
I em questão, já cuidava; com toda a cia-

reza, a leia lei orçamentaria para 1.117
[ pelo qual sa-bia nada pod:a iecciar

sr. iRotigh.

¦v

Oliveira Coelho, actualmente

k Paicj
HOJE
Grande Venda

DE S. PAULO
OS NOMÉS~DOS GRU-

POS ESCOLARES
í. P.wi.o, 6 de dezembro. — JV cos-

Cume dizer-se, eui familia ou na inti-'.'tnidade, 
que mio costume vae ú missa...

Póder-se-ia dizer assim, relativamente
a uma velha e inconveniente praxe de
titular os estabelecimentos de ensino
em S. Paulo. Não ha muilo tempo, um
-lourisíe estrangeiro, que percorreu
grande parte do interior do Estado,
perguntou a uni alto íunccáonario quem
era o sr. Jucá Vaz... O graduado fun-
coioiiario ficou ineio aturdido, sem ati-
nar com o alcance da pergunta do
ilhistre .tospede. Afinal, como preci-
sava responder alguma coisa, disse tal-
vez desconcertado:

-- li' uüi" lioniem a quem .S. Paulo
deve aiuitos c relevante, serviço..!

— limão, eitá direito — -tornou a
dizer o touriste.

Mais tarde, quando o homem já se
tinha ido embora, o elevado funccio-
nario foi indagar quem era o sr. Jucá
Vaz. iRcsponderam-lhe que tra uni
rhefe polilico do interior. -Ficou o gra-
dtiaiio iuticcionario tia mesma. Afinal,
tanto indagou que veiu a apurar que
ha, no .listado, um grupo escolar que
se e-iiiima Jaca. Vas.

Parte-,- que cia lempo de sc cuidar
de -pòr um ponto nessa praxe de lio-
menageár qualquer cavalheiro, por
mais apreciáveis que sejam as suas
qualidades pessoaes e políticas; dando
o seu tiome a tini estabelecimento dc
_il_'_aÇ-o. O sr. secretario do Interior
bem podia tratar de fazer uma com-
ple.-.a remodelação nisso. Se depender
do Congresso, tanto melhor.. Deparam-
sc Inconveniente.1) lamentáveis; lixem-
liio de uma .íypotliese: fundou-se um
grupo escolar ein importante cidade
do interior, recebendo o nome do pre-
feito e chefe politico local.

Pois esse prefeito, tempos depois,
dava ás de Villa IDiogo com a respei-
lave! somma de trezentos contos, de
um empréstimo que íõra . 

'levantado

para acttdir á depreciarei situação íi-
nàhc-ira dessa circtunscripção . admi-
.'nisirãtiva, Foragido continua até hoje,
pelo motivo de todos sabido. Nem por
isso se aspoit do grupo escolar refe-
rido -um n.jiiic lão vergonhosamente
maculai!,!. Continua o nome do pre-fei-
to criminoso a titular um importante
estabelecimento de educação, no culto
c progressista Estado <le S. .'atilo, —
C.  — » io-» 

por isso um dísíinciivo. Mant-aram-me
trabalhar mi lavoura, cavei a terra d'as
7 ás 11 da manhã, c de 1 ás 5 da t.-ir-
de, com. unia pá ide 20 Idlos de peso.
Não rosi-sli ie der.ini-nie, então, serv-ço
iitt-noa pesado: íizcram-iiie alfaiate,
Como adoecesse .linda dessa vez, de-
rani-nie iim ítxgar de servente. Varria o
chão, lavava-o, cuidava da limpeza da
enfermaria. Um dia chamaram.me para
tirtir o retrato. Alguém mc dús. .que
«.ra tunii boa noticia. Perdera ali 16
kilos. Dias depois fui avisado de que
feira prilloado e que seria entregue ás
autoridades, pórttigueaas, Assim aconte-
Ccu, e depois de reconhecer a rou.j.a <jn_
me foi apresentada c. que era a mesma
que eu despira na- prisão de Liverpool,,
segui para o porto do embarque., onde'
111c apuaidava o sr. Manoel Ribeiro, I
conmi.iss.ario ,le policia de Lisboa, e que 

'
mc (ibonipaillioii, por llavre, Paris o
Saíanuraca n.é Portugal, onde nssiguei
tCrino dc residência no Poiío.

.1? eis tada ku minha triste historia.
Graças nos bons officios do gowrno <lo
meu paiz, dos meus bons patrícios, sem
distincçfu» do -~r política, estou nova-
mente nesta linda c boa terra qt__ tan-
to íimo.

E não pensa mais cm morrer...
li não penso mais ein morrer.

Saldos e
Retalhos

OS ORÇAMENTOS NO
SENADO G pintor Ramalho

XO OltOAMl-NTO DO 1XT1.IU0U
SAl-VA-SK AO MIONOS A

1-lSCOLA 1 .ÍIOMIXITOIIIA 15 Dl.
XOVl-MURO

..{m coittimtaçãp tios trabalhos orça-
»itc!i.ari(.s, esteve reunida ainda liou-
lem a commissão de Finanças do Sc-
-lado, fiüiccioiianilo snb a presidência
«.lo sr. Victorino Monteiro c com a
presença dos srs. Buenos de Paiva,
João I.yia, A. (litanabara, João l.uiz
Alves, Francisco Sá c Erico Coelho.

-..tu leu, em provas th: coniDOsição
«,!:t Imprensa Nacional, o scu relatório
tioliro o orçamento do Ministério dó
Interior rolado pela Caniara o as
medidas que lhe parecem convenientes
j.a.a o 'oom andamento ei" serviço pu-
Wi.-o,

li,' uni trabalho longo, extensivo, t-
lindemos observar, terminatla a sua
leitura, qtte não só o relator leitor,
como a .omitii.--.ao estavam cansados.
T.tinbem nós.

De accordo com as conclusões do
iicu trabalho, o sr. V.rka Coelho pro-
jioz, em emendas: a manutenção da
vcili.i tie 1 :.'__?otX) aiiiiuae.-, destina-
tia ao official da Secretaria de lista-
do que auxilia o consultor ííeral da
Republica, a qual fora cortada pela
Ornara; a inamitenção dos 6:ooa>ooo
rctlli/tiilos pela proposição da Cantara
na verba destinada a "diligencias, ali-
meiitação, vestuário e transpot-te dos
presos pobres"; a manutenção dos
-I9:()70$ooo reduzidos na verba dcsti-
mada á liscola Prtsimiiiitor.il 15 de No-
vembro; e o restabelecimento da Ks-
cola <!c 'Menores Abandonados, sob a
administração inimcdiata do miuiste-
rio e autoridade do ehdfe de policia,
cotn a verba de _-oo tw^xo.

As tres primeiras forain acçeitas
pela comniissão e a ultima rejeitada.

Mada mais houve, porque nesse
vae. nao vae, correram mais de duas
lioras.

Hoie serão discutidas ns outras
emendas apresentadas ou pelo relator
ou pelos membros da cominissão, ou
por senadores.

Forque .-. cr, não usa cm sua toilctte
v> rfiapéo co-nfecsioiiado ua Casa
Aguiar? (Jucira vizitar-ilos .1 rua do
Tlit.i.r.i 11. 11. () 1. to .

XO Cüll MILITAK

O pintor Ramalho

Lisiioa, io dc novembro. (Do cor-
rcspondenle); — A morte «caba dc
arrebatar, cm plena pujança do taiento,
este grande pintor portuguez. Uamallio
fallecc cm plena actividade, aos 57 ali-
uos de edade, quando ainda desempenha-
v.i a sua arte com o mesmo vigor, o
111e_.no enlevo, a mesma disposição dos
vinte atinos.

Antônio Ramalho era muito conhecido
e apreciado pelas suas bellas cjualida-
des de artista e pelo seu invejável ca-
racter.

listava elle decorando o palácio do
sr. Joaquim S010 Maior, na Figueira,
quando a morte o surprchcndeii mi pie-
na actividade, entregue á divina arte
n ijiie votara verdadeiro culto.

Ramalho cultivava todos os gêneros
.le pintura: quadro de generó, compo-
sição histórica, natureza morta, retraio,
decoração, ngunreüa.

Não ha em Portugal museu ou sala
oue não possua uma obra de Kama-
lhe-,

O extineto pintor deixou, entre ou-
Iras obras notáveis, as decorações da
Ilol.-a .Io Porto, dn theatro de K.vora,
do Grande Hotel do llussaco. da Cone-
jaria Jansen, da liscola Medica de Lis-
boa, o panno de boca do theatro Xa-
cional.

¦D cadáver de Antônio Ramalho foi
transportado para Lisboa, sendo os res-

A SESSÃO DA CÂMARA
RESUMIDA

Presidência do sr. Vespiiçio de
Abreu, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e João iVrnclta, A1 sessão
foi aberta á hora regimental e tle ac-
cordo com o relógio da c.va, com a
presença de 63 deputados.

t-'-i, sem observações, ápprovada a
acta da sessão anterior. O expedien-
te lido pelo sr. Cosia Ribeiro con-
stou de um. officio do Sentido sobre

'tinia proposição enviada á saneção
1 governamental; um requerimento de

Antônio dos Santos Cardoso, pedindo
relevação de prcscripção para refor-
mar o pagamento de 1 :oi_\,ooi> de
passaecns fornecidas aos 'ministérios
da Guerra c da Fazenda; outro re-
querimento da Sociedade Anonyma
Armazéns Andrcscn, pedindo releva-
ção de -prcscripção para reclamar o
pagamento dc. ,. :532?ooo de passagens
fornecidas ao Ministério tia Guerra ;c
um requerimento de Anlonio Joaquim
do Carmo, gttarda-.reio de _'" classe
da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, solicitando do Congresso Xacional
noventa dias de licença, em proroga-
ção. para tratar da saude.

Finda a leitura da matéria do cx-
pediente. occtipou a tribuna o sr. Une-
110 de Andrada,.<ittc'justificou o j-.ro-
jecto de que damos noticia noutro lo-
cal.

O sr.. Mauricio de Lacerda, depois
disso, discursou ainda a propósito do
seu requerimento solicitando informa-
ções acerca das Loterias Xaoionaes.
atacando com violência o sr. Saraiva,
director da companhia que explora
esses jogos.

Forçado a •interromper o sou dis-
curso pelo esgotamento da hora do
expediente, proseguiti o deputado í|..t-
minense na ordeini do dia, ao ser an-
nunciada a discussão da matéria con-
stante do avulso.

Xessa segunda parte da sua aceusn-
çãei. o sr. Mauricio de Lacerda, rc
portati.lo_se ao farto do sr.

A' Paulicéa
2 Largo S. Francisco

de Paula 2
Travessa de S. Fran-

cisco de Paula, 40

Licenças na Prefeitura
O prefeito concedei hontem as se-

Etiiiiliti.3 licenças: de quatro mezes ao
commissario de hygiene c assistência
j.ubMca, dr. 'Manoel Francisco .Monteiro
Autran. e ao aniaiiueiise da Secretaria
dn gabinete do prefeito, I-ubens Monte
lima Filho; de noventa dias, ao com-
tnissário de hygiene e assistência pu-.blica dr. Celso de Sá Pinto e ao an-
xiliar da Dir.-c.torh Geral de Obras e
Viação, José Machado de Castro e
Silva,

>S.ni vciicinicntos:
O- «eis mezes, e:n prorogaçao, á

professora adjunta tle 2* ciasse.-, Càrlotn
Rosa Feurscliuetle.

?•> 
'

Lili: onde atiquiriste este chapéo ''que
tão bem te fica? .Ora... isso -icin se
pergunta, na Casa Aguiar, Rua do
Theatro n. 13. (J 1.O01

¦ -«]._¦
Dr. Rego Monteiro— Mols. dns íCnliorás

c mo!s. "J05 cMioí. Sete dc Suiciibro 8..
'-1 '''i'.i>

A RUA GEX-.1.AI. AHOOI.LO

Sem eiilçanieiito, sem luz, sem
hysiene, oslmrnciula o pn_.ii

impostos como as outras
r_deni-iios os moradores da rua Ge-

neral A-rgoUo, na jiarte compi-tlieudida
entre as ruas General Bruco e Vianna,
cliamemos a attenção da Prefeitura
para o estado de abandono cm .que a
mesma se acha, sem calçamento, sem
luz, sem hygiene, cheia ele -biira
impossibilitam o transito.

Dizem os queixosos que a Prefeitura
só se lembra delles para a cobrança
dos impostos.,,

¦n • — m —1. -

que

DR. ALBERTO 1.0 REGO LOPES -
. Do. Hospital d.i Miscricórdi.. \ nt> uri-nnria., ofcni^o-js cn» fiCral,

DK. APRIG10 T30 REGO I.OPF.S -
Do Ilospit;-.! .1,1 Misericórdia. Moléstias da
garganta, i-.iri-. c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oculista, i.reii. di Faculdade tie Medicina.
Consultório; rua Scic dc Setembro 11, O').

(A Stoil
- .— -i _¦

A eonfeieiicin do major Itranilãi.
Júnior

O mnjor llrandão Júnior, farA amanhã,
Kabbade, ás . t|.- da noite, no Club Mi-
liar, a sua annimcia.l. conferência so-
bre o thema — ''A nossa viação interior
<• a defesa nacional"..

Para essa conferência, qtte é publica,•nâo ha c<">nvi.es (._;.»_eeines.

.lo-se ao farto do sr. Saraiva
ter sleclara.lo que fora procurado no.
nm indivíduo chantagista, que falsa-
mente se inculcára como representai!-
te do deputado fluminense, indivíduo
que nropuzera ,'to direclor da Compa-
nhia de Loterias Nacionaes o silencie
do orador, na tribuna da Câmara, a
troco de 50 contos, ameaçou de pro-
mover contra o deciarante ttm proces-

rea do sr. Soto Maior. 110 cemitério;so dc responsabilidade, persuadido e
dos Prazeres, I convencido que ¦ slava de eme a de-

O funeral revestiu-se de imponência, -nmicia -por elle vulgarizada não pas-
Foi .muito coniniovente a ultima home- sava de fantasia. Devido, porém, ao
naeetu prestada pelo.- amigos, collegas e | a.leantado da hora, e depois de ter

do gran 
'aíliltirauor

giicz.

MOVEIS
»l.\(.AI;!l\i:S MACHADO & 

Triutnplialnicnte, foi r-.-r.!-
sabbado passado a popular cas
rcleiro. <\we se íc:n i>upo:lo

Kua dos Andradas Xf> o SI. Os "itü PwWfco-.-pclo i/wfe';supei
iiinioi-es armn/.oiis i1»>stn riuiltul; P. ,< ..»-IW I __ Í.C11!

XV RUA HADDOCK LOHO

A reabertura do 1: Barateiro

largamente analy-sado vários documen-
tos referentes á fallencia escândalos;.,
da Standard, o orador concluiu o seu
longo discurso, sendo, logo a seguir.
levantada a sessão.

Atropelado por um automóvel
O chacarciro Antônio Marque.:, ino

rador a rua Iladdock T.cbo n. 2,16,
passar honter.t, á tarde, .por trás ele
bonde., toi atropelado pelo automóvel mi-1
niero ir. qtte o atirou a grande distan-
cia, feríndó-o mtiilo.

ti desastre, ili^s,- ,1 própria viclima
á policia, foi Inteiramente casual; -.-.as. .
jior causa das duvidas. .,, "ehatiffcur"

fugir, .empre c mais seguro.
Assistência I

crta no
1 r Pa-

.-,0 con-
iur (]Ue

irtísfico e variado, eoino tam-
\ pnr.pu* v-nresenta para todo ctíen-

te \m\ci comprovada econoaiia, Esta
aniica casa de ¦ronr.nercio vem ope-
rando, de lonaa data. um movimento
sobremodo apreciável, conquistando
sympatliias geraes ele :::n numeroso

0 I publico que a procura diariamente em
11 : busca das grandes vantagens offere-

cidas.
O /'' Barateiro foi reaberto com a

sua installáção modificada, melhorada
enormemente. e seu stock novíssimo,
;t propri.nU» a es'a':ão que atravessamo-f.
Sed.re a qualidade das variadas nier-

Marques foi nu-dicado
•taio-.ido, ciu seguida,

C.-.i.
para a Santa

Gilibs, i n •',
ftlcz. —'

Alplia. amei-l-niío. — Teleplione
SIM, Coni.-—ii. Snntn Tmüin _0_

— VAVXK) DASSOti « ,
——-_¦ ,-.,-..¦¦¦..r.j; i.w*'**»^* --: ¦ i__ , -_. ...__-

L-.I.7. VKIIMMLHA BUASILKna

A éseola pratien de enfcrmoii'ns
tvsulüi dos tea.tii-s oftectuados

lipntfm: Jand.Tn Oomlòlxa de Azevedo,
[. ê-uanientc, S:á0 .,: Dina (le OliveiraMonleiro, plenamente, gráo H; e houve
Unia reprovada,

jcl.r.mada para o dia () ,\0 corrente:lttrma eflectira -_ Idalina Rosa Pc-
íe.ra, 1'clcnopc Kivelli c Alzira Girar-
éot.. Fm 2* chamada: M.iria da CÍnze Uetdde Martins da Silva.

i cadorias que completam esse stock
i e a sua nlodicidade dil-o, muilo mais
I do -|'.ie nós. n assoa-.aroso movi*!"enío

deites últimos dias, em que os empre-
1 gados, ..li.*- píilieilos, não têm mãos a
I medir. -.'•'= - triues da acreditada casa,

v**'' ¦'' ) Hranco, rsíão expoàtos
os ¦'- le bom gosto e por prc-

I ços uni.. ' j .zoaveis,
Indiscuiivelnieiite a reabertura da

ii" Barateiro veiu marcar mais -..:n
trit.mpho -ara o conceituado estabelc-
citücnto.

«ae ¦_¦» -> b-_»

COIiLl-GIO 8AC1ÍADO COllAC.ÃO
DE _._SüS

O encerramento tlns aulas
Terá lo---"r hoje, ás S horas da noite,

neste t-stalieleeiiiicnfo de instrucção a
sessão recreativa de encerramento das
aulas, com um lindo programma cm
qu. tomarão parte varia, alumiias.

Distineto temo de
super or -o a s e:r.ra
injtlcza, sob
avíanieiilos dc 1"
c'onfcce.110 impeeca
vel: — So$ooo.

./1.1..1.¦..,.-,, —
A'. Carioca 34 —

XO K.VCAXTADO

I.tit.t corpo a corpo-e ferimentos
Por um aiotivo qualquer, se:u a rui

ckxtko i'or.rrico dos kmphe-
GADOS DA CllXTUAI, I)()

151'vASITj

A posse do donsellió do pi-opiiRandiiiRcaliza-se no dia 1; do corrente, ás
.1 boras da tarde, a .posse d,, conselho
de propaganda, e-iiiu reunião da directo-
tia para tratar de assumpto urgente c
dc interesse social. A grande assem-
bléa geral está ma/rcida para o dia 17
dt; janeiro de 1.117, ás iS horas, paraleitura do .manifesto politico e relatório
da comniissão executiva indicando os
nomes dos companheiros candidatos
pelos 1» 1: 2" districtos para intendeu-
tes imimcipnes, a,lêm do senador e
dois deputados.

Al-KA-ATAI-IA DO 1*0 ') —
Urüguàyáhá- 2 — Fnxovaes para casa-
mentos, a preços reduzidos.

Ilip ! II Ip ! Hurrali!
HAXSI-ATICA I

11 ia — x_»
1»A«A A AI/KAND11GA

CAPITA li
DKSTA

Dinhcli-o para pagamento dos
addidos

•A Directoria da Despesa do Thesouro
Nacional distribuiu hontem á Inspecto-
ria da Alfândega desta capital, a quan-
lia de 16:2. 2$ooo, para oceorrer ao pa-
gamento dos vencimentos do mez de
novembro aos fúnecionarios ajddidos da
quellá repartição.

«iam-NATAL — A melhor lembrança i-
uma caneta com tinia Wtütcríiiah Ideal,
canelais ele i.í$ooo até 00,-000. Depo.si-
to: Botelho ii O. 'Rua do Ouvidor, C5,
(.•sqiiina Ja rua do Ca-.ino~mmm^m<mm*mm ¦

T O li lt lt! Dl. n E I. ío M —
G. Dias, 1 — linxovaes para luto, a
preços reduzidos,

m 1 m> t m
O telegrapho das vias-fes-

reas ao serviço parti-
cular de autoridades

militares
O ministro da Guerra deteriniií-it ao

generall Luiz Cardoso, chefe _o Depar-
taonento do Pessoal, que seja novauien-
te publicado, cm boletim do Exercito,
que, conforme as ordens em vigor, as
autoridades subordinadas a scu.mini

NOTICIAS DA GUERRA

Depois de violenta preparação dc artilheria,
os allemâes atacam os francezes á •

esquerda do Mosa

Os scrinos na Ma-ceJcnia — Comi os servios transportam os feridos; ./ direita, um destacamento em tç.
pousa limpa as armas para o próximo co n.b.ilc

A PALAVRA OFFICIAL
_._=—1

De todas as linhas de
frente

Ai.M-MAxitA — Berlim, ". — O quar-
tcl general comniunica em data dc 5 de
dezembro, á noite:"O Arges; onde se decidiu a batalha
no dia 3, c .um rio que desce das mon-
tariliãs cni rapfdo curso, dc largura va-
r-ia-da que entre I'i.esci e a região a
sudoeste dc Titu _ de 200 ti 300 me-
tros. com tuna profundidade de 20 me-
tres. lia ali, porém, allguns lujjai-cs
por onde so pode atravessar o tio a
váo. Alguns ki.-ritétros abaixo, desceu •
do num declive mais v.-oletno, o rio se-
gtie á'cáçlioei'.a![tó, -lobre terreno pedre-
goso, cheio de obstáculos, <|tie torna o
¦Arges absolutamente impraticável. A
passagem sena iiivpossivci caso fatias-
sem as varias pontes existentes, algtt-
mas do comprimeiuo de 300 metros.
Pe não tivéssemos .perseguido o inimigo
com lanta rapidez, impt-indu-o assim
de destruir as referidas pontes c oc-
citjstr systeiiiaticainentc as posições^ já
preparadas de antemão; na outra hit.r-
IV--:u do rio, o atnuo do nosso avanço
sobre l-ultarest saria inevitável;

Occtipimos Bucaxest c Plocsci'."
Áustria — Vienna, 7. — O estado-

maior do exercito eünímunica em data
de 4 de dezembro;"Frente mmaica — 'A batavha do Ar-
se., tcrniinoii por uma victoria, deci-
sic.i.

A contra-ofíensiva rumalca 110 .Ar-
ges inferior não conseguiu deter o
avanço do .nosso exercito do Danúbio';
As tropas .fronteiriças •nustroJliungaras
participam desta batalha ao lado dos
seus camaradas -a-llehiães, búlgaros c lur-
cos. Outro gntjio composta dc tropas
atistro-allemã.s .-sbriti caminho através do
Arges, a oeste de Buteircst, e avançando

terio deverão utilizar-se do telegrapho ! 
"tc ' rc»1;'° d** .luu' aWtiillon o resto

das estradas de ferro somente- sobre as- i UJS, fol>as_.ri.iniaicas derrol-adas pelos
suntpto de caracter intei-rameiite official austroalleniacs em combates. a.n eripres,
o no caso de urgência. 1 :l ««deste de Pite-sci ç .anniqmlott im-- - ' ... poflantcs contingentes inuiii-gos.

As forças riiinaicas cortadas do sen
exercito na pequena ValXichia, estão

Motivou cs-ia ordem uina reclamação
_ifi:'cser,t.,l« pelo fiscal do.governo jun-
to ás diversas estradas de ferro que cor-
t.nn 03 Estudos do .Sul.

«__¦¦ 1. 1. .¦¦1liW.-> fcfl» Kt-1 «•¦-.--*¦—¦ ' —mm

HOJE
3NTO

fute Rom
Saldos e

Retalhos
EM TODAS AS SEC^OKS

O Pare K.»yal
estará ube. lo hoje atú As
7 horas.

*-***»***-rw.*«***tI_» .*»»¦•¦

ANÉIS DE GRA*0
AOS UAICMARUiLÂXOC- DE 1016
Sortimento sem par e para todos os

I preços, na casa ISIDORO MAKX.
13. — OUVIDOR — 13S

-se honteni,-hael dos
nima importância, desavieram
no Encantado. Ivuclydcs R:
Santos c Kuclydes Antônio Soares, o
pri.i.f.ro .preto, de ~o anãos, solteiro, os-
tttdante c residente á rua Tavares. 10.);
o segundo, pardo, trabalhador, de -'i
annos e morador á r.ia Daniel Carne:-
re 11. mi.

Discutiram muito e depois empenha-
ra'.:i-se e:n luta corporal, de que Iv.iely-

;*_.'-.os >.:'"1 com u!v^r:;a. ies
pelo corpo c uni ferimento :.o sobr'olho
tlireiio.

O aggressor foi preso e recolhido ac
xadrez do 20" districto e o aggredido
foi medicado na Assistência.

.a ta»

..-NHkíSit. suu '01il3 c cautelaí_.iiii_i.ia«. (io Monle de Soc_
orro, condições especiaes — .... c 47,•tia Luiz de Camões. Casa Conthier.
f.-.ndada cni 1SÔ7.

As íareías dão logar a lima
acçao

Domingos l-'.i-;:io e \':ccn:e Padtila
fizòràin uma sociedade, conseguindo do
l'r. João Iiaptista de Carvalho o «Io

unta tarefa da
1 llrasil,

Rita tle

de
Coronel Alfredo Braga

nedida, Ksira.la dc Perro Central
ramal elo Rio Prelo n Santa
jacutinga, dos kilometros i-i a 23,

Ultimada a eonstrucçao da Unha, nc-
garani-se os do s a pagar o: quarentacontos do preço ajusi.ido, .r>c.-.ar de jáos haverem recebido da administração
da Central tio Brasil.

A', vista di;so. Domingos Fazio pro-
poz hontem uma acção ordinária, na
audiência do .Ir. Raul Martin
de rb-.cr a condemnação áquell
nrénto.

La Poupée
mocititias,
t',d:-., 1;
eórtiiiicnto.

Ce-

Euxpvacs p-ira baptí
Parlos, ve.stiiloi pr.r:;

i vcstiüiniios liara meninas
'J.kIos, o_ mais olite c varie
Ar^embléa mo.

XA SAXTA SE*

Os novos cardenes
Roma, 7 — OA. A) — O .papa im-

püz hontem o chnpco cardinalicio aos
cardeacs recentetueiíte ereados.

O palriarcha de Veneza, cardeal I.a-
loulainc, agradeceu a nomeação em 110.
me elos novos cardeaes, ele cada um elos
epiacs fez o papa o elogio numa rápida
alloctição com que respondeu aquelle-
jtrrlatio.

iDirigindò-se aos carder.es francezes.
o papa disse que "o seu peito batia
sempre dc ardente amor pela Fraíiça".

Sarnol triple ^'^"l "iX.
Aírcntí*. e tleposifíirios^ TJmí Garcia _- C.
Kua tleneral Cantara, 39-43.,n * — M-

dispersando .mittatinanh.nlc na margem
do Danúbio, aciualmeiitc em nosso po-
dvr.

tl*r_nte italiama — No sector do Carso
coiitiiiii'a o fogo de artilheria, tendo
também recomeçado as lutas de lança-
minas.

Uma esquadrilha aerc.i inimiga bo:n-'bartlcou, _eni exilo, as pòvoaçõci en-
tre Dtitíovye c Sesa.ia. Os nossos avia-
dores atacaram o adversário, abatendo,
na perseguição^ tuu aeroplan-o italiano
do typo "Capioiii" com dois tripolnn.
tes. Keste combate distinguiram se o
tenente de navio Banfeld o o primeiro
tenente 'Bruiiòivski,

a tini
paga-1

Bebam só Café _d ..iíi

iql.

em ti;:'.
iitedo;
.il o na

Excellenlissinta se v. <
chn-péü tie fino __.o-.to e
queita rer a ecutileza tle
Casa Aguiar.

RUA Le. TÍIKAT.UO X. 13
(1 1.600

mam -_»-..-}**»».**.rS^>..*__^.i. .- ¦¦ — ¦- —-—»

PA1.LE0KU «» IlAliÃO Dl.
TAPAJÓS

Belém. 7 — (A. A.) — fRetarda.-
ilo'! — Valleceu cm Sanlarcin, u barão
de Tapajós, antigo senador do listado,
cuja morte íoi muito sentida..

Os moradores da rua General
Bruce reclamam

Pedem-nos os moradores da r;-:t Oc-
r.cral Bruce, co-jiplctameiiie abandona-1
da pela Prefeitura e Pela Saude Pu-
hlica, chamemos a attenção das aúlo-J
ridaiies comptten.es -para a ,-~-.:a suja \servida que ali é despejada, especial-
mente no trecho coii-.prehcr.dido entre
.1 rua BcKa de S. loão o a r,:a Sena-
dor. Alencar, resultando desse wiiuso a
proiificacão de «.-.inii nuvem de ráosqui-
105 de- tt.das as espécies, com grave de-
trimento para os moradores mais pro-
xiaioi.

Seria justo que 05 fiscaes da Prc-
feitura c a Directoria dc Sana. Publica
examinassem aquillo para dar prompt»
remédio an prejudicial abuso.

Aqui assignalahios o caso, afim .!: se-
rcui dada. ai devidas providencias.

O 8011TK.Ò MILITAR XO HEC1PE
Recife, 7 — (A. -A.) — No próximo

domingo, pvoeecifr-se-á ai_ui, ;(o sorteio
militar ela classe de 1S95 c serão sor-
teados ,;_-i cidadãos,

i.\'o dia 17. terá logar o sorteio ela
classe de iSgfi, Nas juntas daqui,
acham-se inscriptos somente oc; ci-
dadãos;

O listado de Perii.imb-.ico está divi-
elido em 58 municipios. ina,s somente
cm ,12, re:miram-se as juntas de alia-
tamctlto niiliiar.

PASTAS PAltA MUSICAS
Só na casa Dias Ribeiro

iiS Uriiguavana — Fabricante
— - __. .1 _¦»

Os exames nas Escolas
Profissionaes da

Armada
O ministro da Marinha nomeou: o

capitão de corveta .Alexandre Coelho
Mcsseder, para membro da ntei-a exa-
mtnndora de dt-Iesa submarina; o ca-
pilão-lenente fltiiiherine Frederico Rie-
keii, para a de arti iheria: os capitães
tenentes Tácito Reis de Moraes 'Rego
e João de Lamare São Paulo e i" te-
nente Ernesto de . Araujo, para a tle
teiégraphisías e stgiialeiros-.imoneir.s;
e os primeiros tenentes engenheiros
inarhinistas Alfredo A. de Faria. .1.
Bmilano do Car:"f. e Francisco Gon-
çalves da Costa, para a de marinheiros
foguistas.

Para presidente das mesas dc defesa
submarina e para a de marinheiros fo-
gtlistas, nomeou o capitão e'.e fragata
Raul Varella Quadros.

Os exames terão inicio !"•-> dia ::.
começando pelas provas escriplas para
officiaes, de defesa submarina e arti-
Ihe-ria.

Üs exames proseguirão atè o dia 4
de janeiro próximo.

E GRAVÍSSIMA a situação
DA 6RECAA

O M1XISTI.O IXG1.EZ IMÍEDAItA
A HETIRADA

Londres, 7 (A. A.) — Coininuiiicaiu
de Salonica tpie a legação da Grã-Bre-
tanha em Athenas acha-se .preparada
para deixar a capital da Grécia 110 ciso
ele se repelirem os graves suecessos do
começo il.i semana.

Londres, 7 (A. A.í — Sabe.se aqlii
que o governo britaniiico poz as ordens
do seu ministro em Athenas um vapor,
no qual deverá embarcar se assim o
exigirem ar, circumstancias da situa..,!)
iiilcrüa da Grécia.

A attiti.de do rei Constántino
Londres, 7 (A. A.) — Os telegram-

mas aqui chegados de Athenas não são
nada tranquillizadores, relativamente ao
socego interno da Grécia.

O governo do rei Coiistiantino con-
liiiúa a praticar us maiores ilesatiuos,
tendo eni cada conferência com os ai-
liados uma attitude differente, proir.et-
tendo tudo e tudo negando depois.

Continuam as prisões du punida-
rios de Vcnizelos

Londres. 7 (A. A.) — Os jornaes
daqui publicam telegrauimas de corres-
pondentes em Athenas inforaiando 'li!-'
o rej Constántino ii.-_n.luu continuar ;i-à
.prisões tios venbelistas que ainda ae
acham cai Athenas e eni ioda a Thcs-
salifl.

Ila prenuncios de grandes protestos,
visto que eslas perseguições atigmenlani
o numero dos desaffectos do actual go-
verno.

Os jornaes Iilieraes são fechados

]iov ordem do rei
Londres, 7 (A. A.) — C0m.munic.1m

de Salonica que foram siippriiuidos, por
ordem do rei Constántino, os jornaes
liber.ics que se publicavam cai Átlie-
nas.

As barricadas nas ruas de Atl.enns
Londres, 7 (A. A.) — Aggrava-sc

cada vez mais a situação interna da Cre-
cia, especialmente cm Athenas, tendo
já sido iniciada _i iconstrucção dc barri-
cadas nas ruas, umas dos realistas e ou-
iras dos venizelistas.

Os protestos contra perseguições
aos venizelistas

Londres, 7 (A. A.í — Sabe-se aqui
que o rei Constántino, respondendo ás
reclamações dos paizes neutros .sobre, as
perseguições contra os venizelistas, disse
que vae investigar a verdade da argui-
ção, para depois .providenciar como de
direito.

Varias noticia
A Ialia quer O equili-
brio das forças navaes

no Mediterrâneo
Roma, 7 (A. II.) — O chefe do go-

verno, sr. JJoseüi, proscgitiiido nas dc-
durações que honteni fez na Câmara dos
Deputados, disse que os interesses dn
Iiaiia no Mediterrâneo eram sempre ob-
jecto da mais cuidadosa attenção por
.pane do governo;"Não 

queremos a supremacia naval no-
Mediterrâneo, acccntiiou o ministro,
mas o equililirlo de forças, que t'- a con-
dição essencial da paz e da prosperi-
dade. A situação internacional restllran-
te da nossa victoria assegurará o cqili-
lilirio no Mediterrâneo Oriental, que (':
o "pivô;" da .politica italiana."

Salienta; em seguida, a importância
das operações militares italianas na Al-
bania meridional e expõe os últimos in-
ci.d.entcs dc A-thc.ias, manifestando a sua
confiança ua acção dos alliados. ejtie ?.i-
berão evitar mais graves complicações. As
:ii'.:lid.i siomadas pelos alliados, explicou
o sr. Bosclli; dcsti 11 am-si-a evitar que a
Grécia auxilie osviniinigos da Entanto e
que se (li-i-in distúrbios internes. Oj ai-
liados uão quereni favorecer moviinen-
tos ahti-dyiasticos aleatórios da Grc-
cia.

') sr. Boselli expli-cou ainda os no-
iivòs por que u Itália udlieriu á dccla-
ração, seguu/o a qual os alliados esta-
viini accordes em conceder Coiistaiit-ino-
pia ú Rússia, còni as devidas garantias
de liberdade dos estreitos,

Alludiu ntais, com -palavras d,: viva
sj-mpalhia, á situação da Polônia c da
Bélgica, merecendo frenéticas acclaiua-
ções dos .presentes.

O chefe do gabinete salientou qtte a
t.anqttillidadc que reina em todas as
colouinsda Itália mostra eloqüentemente
que o paiz dá um nobre exemplo d.
activa disciplina, que é .1 disciplina d:t
victoria.

Com relação á-i finanças publicas, diz
que (-'Ias são sólidas e seguras. Os "lio-
nus'' do Thesouro, adquiridos por meio
de economias, ultrapassaram de .t-".>o
milhões, e os nugiuehtos dos impostos;
destinados a assegurar o serviço dos
empréstimos, foram patrioticainente sup-
portados pelo .povo. O governo adlieiiu
ás resoluções econômicas da Còti.fcren-
cia ti.- Paris, accrescentoti o ministro
llosclli, sem prejudicar as decisões que
o Parlamento possa tomar depois da
guerra. Todas as convenções coai-.iit-r-
eiaes celebradas entre a Itália e outros
paizes terminam eni :.i..

O sr. Iloselli assignala a urgência que
lia de providenciar sobre a reconstitui-
ção tia .marinha mercante t: sobre a uc-
cessidãile ele reslringir o consumo.. Ma-
infesta inteira confiança ua austeridade
dc cosiuiiics do povo, 110 seu espirito de
sacníieio, 11,1 seu espontâneo idealismo
tudo gênio da pátria, que o conduzirão
á victoria."Asinisignlas tle S. -Marcos já fiuclua-
ram onde em breve faremos íluc.uar a
bandeira italiana, concluiu o sr.. Ho-
,-elli. Saudaremos entoa com os alliados,
aos quaes estamos tão estreitamente uni-
dos, a restauração da liberdade no num.
do. limão brilhará .1 .paz, mas a paz
d.i victoria, da justiça, a única que se
jiódc invocar em Ronin."

O discurso da sr. Boselli foi saudado
com uma viva e interminável salva dc
palmas <- o orador muito acclamado e
'felicitado,

A oec.iipaeão do Xewala pelos ali.-
mães preoeeiljM a atteneão

du fi.-nailu Forluguoz
Lisboa, 7 (A. II.) -- O sr; Anlonio

José de Almeida disse liontcm, uo Sc-
nado, que o governo vae instar pela
vinda de—novos poniienores sobre os
combates de que resuitaraai a oecupa-
ção de Xewala pelos alleniãcs.

t) sr. Anlonio José dc Almeida disse
ainda que tinha absoluta confiança çm
que os territórios perdidos seriam muito
breve reconquiátadüS,

AS depor.ações dos civis belgas
llavre. 7 (A. II.) — As deportações

dos civis d-: Gani continuam.
Os alleniãcs deportaram uão somente

operários, mas lambem burguezcs e no-
Ir. s. sem distineção de ciasse ou de
edade-.

Os (loptttiatlos <• senadores pela çircmn-
scri-pção de Mons protestaram enérgica-
ntcule contra o íacto.

Xão liiivci-á sessão secreta 110 pa-
Ineio dc Moniccitorii)

Roma, 7 i.\. II.) — O chefe do g"-
verno, .--. Hosc-ili, falando liontcm
Caniara sobre o pedido dc
secre:a, declarou que essa. fôrma ex.
cepcioual ele debates .poderia causar má
impressão ao paiz. Além disso, .-. go-
verno não podia fazer declarações mais
completas numa ses-,ão secreta do que
numa st-áíão publica.

Os deputados Ca,ppa e Lahnòla pc-
di-YMi, á vista disso, ;i retirada do rt-*-
(lucriiiiento om que faziam -cbie pedido.

Xavios mercantes gregos apri-
sionatlos

Madrid. 7 (A. II.) — Telegrapliam
de .-Mge.-ira-:"[•'ora-n aprisionados e levados para
Gibraltar, pelos navios de guerra inale-

AS OPERAÇÕES
NOS BALRANS

Os austro-allcinãcs loinani
Plocsci

Londres, 7 — (A. A.) ¦- Noticia»
aqui chegadas, _ior via indirecta, di.eu»
qtie os austro allemâes occupaini-.ii a ci-
dade dc Plocsci, a noroeste de Beca.
icst,

Como sc estemlm-il .1 nova liulia
1'iiiiiiiiea tio batalha

-Paris, 7 — (A. Ií.) — Noticias
vindas d.i l.imumia dizem que o exer
oito rumaico saftfreii Ipefdas rcla:iea-i
ineníc fracas. A su:. efficiencia não foi
quebrada pelas tropas inimigas, ás
quaes eslão apias a lazer, frente IU
nova linha que vae oecupar.

Os jornaes dizem que- ha, todas as
razões pata crer que os exerci.os da
Runuiuia vão se reunir (igova 11,03 exer-
cit-os russos, cuja .rente cst-iidérão
liara o norte sul, decupando unia li-
nha de retirada que passará pilas cida-
des de Btizcu e Fochaiii,

Combates encarniçados a oéstfl
do Oi-na -

Londres, 7 — (A. A. — Afiezar d.;
íerem alguns elementos so apossai!, tltt
parti" d;is '])o_"içõe_i rnrnakMs a oeste
de Ocná, n.-. -Pequena Valnc.hiii. a luta
coiitiinPa ciieàriiiçaela c indecisa,

Violou to encontro cufi-c teiito-
búlgaros e servios

Londres, 7 — (A. A.) -- A leste."
do Cerna houve um violento encontro
de tropas teutu-bulgarns c servias, ten-
do estas, (lepois de algumas, horas du
terrível luta, derrotado o inimigo, fa-
-endo tlti:;s dezenas dc prisioneiros o
a.i-ilci.indo-se de seis metralhadoras,

l'in .suecesso dos servios em i
Siidiimiertza

Londres, 7 — (A. A.) — Os ser.
vios apoderaram-se das iniportantes po-
sições ii-iiio-búlgaras ao norle de Su-
duinierlz.-i, fazendo vários prisioneiros
c tomando algum m.V.críal bellico.

Os allemâes tomam Sini.ia
Paris, 7 — ,A. II. — Nolicia re*

cebitla d,- Berlim, por_. via indirectü,
annuncia a tomada de Siuaia, pelos ul-
lemães,

A destruição dos poços pelrolife-
ros da Ruiiiiii.il.

Paris. 7 — (A. H.) — O "¦•iga-.o*

publica uni te-legratiiiiia ele. Jassy .dizen-
do que a commissão militar inglez:.
tomou as medidas necessária.-, rara lis-
segurar a destruição da colheita de ce-
reaes e (los .poços petrolíferos nnsire-
giões centraes ila Riin-.ania, ameaçada,
de invasão.

No Mosa e no Soinnu.
Os allemâes atacam

a colliua 304, á
esquerda do Mosa
Par.. - (A. II.) — Conimunicado

offieial de honlem á noite:"S.i região de Bouohavcsne, luta do
aniilharia de mu e de nutro lado.

Na Champagne, grande rooviuiento (lo
inimigo.

A nossa .-..rlilharia diripersou -1".='.,.,:..-
meiiln.s tie iropus allemãs a noríe e les'.1:
ii.1 Fomainc-en-Dorinois.

_S'a margem esquerda do Mosa, os .'il-
lemãcs. depois de imensas preparações
de aríiiliaria, atacaram uni _a'.eiite nas

! _.;ieo..tas orifirtücs da cota 30.;. As nos-
sas metralhadoras acolheram com vio-

: lento fogo as tropas .nimigas, que ¦..'.
coii-egui-rain penetrar cm alguns cie-
mentos avançados." ;

zes, diversos
c.nuc 

'grega,!' navios da marinha jiier-

O sr. Iíotlzinnko reeleito presideii*
tu da Duma russa

Londres. 7 (A. A.Í — Está official-
mente confirmada a rcleiçfio do sr, Rotl-
zianko, por grande maioria de votos,
para o logar de presidente da Duma
russa.

Os "leaders" da Duma suspenso»
por quinze dias

....-! 'res, (A. A.í i-_i__.ranuii.iu
::i-,a s'csc'_'_l ''" 1'etrogrado informam (piei atlendondo' tio fac.o de terem 05 deputados ila ex-

trema esquerda abandonado o recinto da
Duma, logo após o ter sido conhecido
o resultado da reeleição do ?r. Rodzian-
ko, .para presidente, a assembléa rcsòi-
ven suspender por quinze dias os respe'
divos "icaders".

lima nota do governo suçuo á
Allenuiiiliii

Londres, 7 (A. II. 1 — O "Morníní
Post" informa íj,,c ° íf^verno sueco en-
viou uma nota á Allt-nianha pedindo a
imhictiiata libertação do paqneie ''Rc-
serve", apresado por um submarino ai-
lonião no dia 24 (le novembro findo.

Nas links italo-anstriacas

MISTURA ™5PARA PINTOS. $5001
'.'ifa. Quitanda,

Brinquedos para o
Natal

iSortinien'ío muito variado a preços
vantajosos, uo Ba/zar Hollandez. Marc-
cllál Floriano, 3S. bondes Arsenal de
Marinha e com dístico "1" de Março-
listrada de i-erro". |

. 1 ¦ ii7*io~'*-__*t~ t in ** 1
T~iO.;Tíi!fíÇ. DOS PINTOS — 1S5001
Üli!4j_.~13l tispecifico curá-tivo, pre-
vontivo — B.-VXKIVA — Quitanda, -

*•—a o cp """— '
COM A CF.XT-.A_.

Novos auditores para a
Rio Grande do Sul

! Os bacharéis Pedro Rodolpho José
i Rodrigues e Carlos Ayres de Ccrqueira
j Lima, forain nomeados audit-ores. da 7*

região, no inipedimento do effectJvo que
se acha licenciado.

AXEIS DE Gli.VO
Sortimento sem egual na jon.'i'.i:ria

46
MOS1-. .

PRAÇA TiS.VDIOXTi-S 4«

GI?AM>E ACTIVIDADE DE Alt
TILIIEI.I.V XO ALTO DO

AST1CO
Boina, 7 -'A. 11.1 —- I":i committi:

cado do estado-maior annunci-a grandi
actividade das duas artilherias 110 alto subúrbios
do Astico. . ]:i:ie..ur temos

As tro"''." italtanã"! rc*ppl!::"ir*i v_;ri'"*í ] queixá-nuo-sc das
grupos itiiiuigos que tenlnvani approxi- de horários c dir
niar-se das nc-ssas posições, cai Scato-1 CeiV.-al do Brosü,
]a'ri. I Para satisfazel-os 'iains pubMi

Na frente Giulia duella» <le artilheria |ás suas queixas; mas, dirimi»;
c dc bani-a* quem appeliar?

As minlnneas dc horário e a
diminuição de trens

De diversos moVadorçs residentes nos
alguns passageiros do
recebido varias cart.-.s

i cnnsl-n.es mudanças
n'.i:;ão co írer.j na

CARTOF/S Para Bòas-Festas. Pa-
pr.i-ra e 'rypogrr.phiá cote'.::'.. Rua do
Ouvidor, 65, esquina -Ja r.'a eio Carmo.

OS PAGAiMI.\TOS XO X1IE-
SOUUO

¦¦ -..'-_

As folhtis dc amanliã
CCa :-i 'laçadoriei do Theáuuro Xjci**

nal pagam-se .-.manhã as seguintes fiv
lhas: — Delegados e escrivães, com-
missarios de policia, Pelici.i, 2' pane;
fiscaes dc veiiiculos, scivcntuarios dr»,
culto cr.ihobco, aposentados da Fazen-

i'a:a. da, pc:i;õe.i, pensões provi-oria» e _>.*-_¦
I ças de pret.
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«EMASvisita a Escola Pratica
de Operários

5coe o rcicnuu ¦¦-'¦¦¦¦¦¦!¦'' • .
cngnlanada com 'folhagens e mui-

bandeiras; iiprcseutaudq uni agrada-

(.f.AI.ÇADC

aocommodaJ
A

£1

I,ol-a

(. os pês
•¦1'ROPIUO PAKA PRESENTES

e 40, R. da Carioca
1J4, K. Larga.

Ainda a "Standard
Oil"

;0 resultado do inquérito
:. requerido pelo i° pro-
írnotor e as conclusões do

mesmo
i
L rárccí* terminada já a accão da poli-
•"«ia rio famoso caso da Standard "JU. |
¦-•' Homem, •> sr. l.eou Rotissotiliercs rc»:
•f.loti ci autos «lo ínejuerito aue reqiiereu
¦¦o ' 

i» .promotor dr. Murillo l-utf.awlia,
¦'ifcónirn o advogado dr. liugcnio de bu

. criiirn. Os auios desse inquérito loram
i-cmcit.tlos ao juiz. competente, acompa-

-3.lia.lo' do rclniorio da autoridade.
¦ Começa assim o dr. I.eon o 'seu re-'.Éinrio:
" "O .presente inquérito c ainda uma

Resultante do escandaloso "Caso da
.Standard 0.1", io que ultimamente lan-

mo _c tèm oecupado a imprensa -o a jus-
•tira desta capital.

A sua existência esta plenamente jus-
liricada pela .pc.i.ão ds ila. a, na qual
o <lr. Murillo Fontainlia, i" .roulota.r
,p'ublico, pede. sejam apurados, n:i f o rata

:-ki»al, os fados ali narrados o atiram-
vios an advogado da Standard, dr. hu»
«euio de Sá Pereira, que, por parti. »•"
Standard, íuiicciónúra, como auxiliar (le
aceusai-ao, cm um processo-crime cm que' ' 

empresa cra interessada, e no
queixoso iutervicra, .por forca (le

A convite da direetoria desse eslabe-
lccimcnto, o commaiidanle 

•Miiller dos
Reis visitou hontem a Escola 

"ratioa

de Operários, na Tijuca.
A travessa dos Affonsos, onde tem

sua sede o referido estabelecimento, es
lava
tas Ij..--  . ...
bilissimo aspecto festivo.

U sr. Miiller dos Kc-.s ali chegou ás
8 -,o da noite, sendo recebido entre vi-

vás o palmas dc uma grande multidão,
que enchia a travessa e as ruas . roxi-
mas, multidão essa formada .pelos opc-
rarios o suas famílias. . .

Recebido na entrada do csiabclccimcn-
to pelo director da escola, dr. .Duque
Estradai e dema:s membros do estabe-
lecimeiito, foi conduzido ao «nateo, ontle
uma companhia de B"erra do batalhão
patriótico " Al.mirante Alexandrino fez
diversas « hábeis evoluções, sob a dire-
ccão competente do seu instruçtor, mn
sargento do Corpo dc Marinheiros ^a-
ciontics. , ...

Em seguida foi cantado, pelos am-
mr.os c alühmas, o "«j-mno da bandei-
ra" lendo a companhia de guerra leito
novas evoluções, com grande segurança
e .agilidade. , , ,•Conduziclo o visitante a sala «las au-
las, foi saudado pelo director da escola,
dr. Duque Estrada, a quairsc deve a

útil instituição c mie umn bello discurso
saililou o commandante Muller dos Kfi-,
enaltecendo as suas priniaciacs qualida»
des de amigo dos operários e do traua»
lho honesto, produclo do5 s lis p-o rios
e.for.os c alma 'th marinha .mercante
nacional c da grande família dos opc-
rarios do .liar. , ,- . ,i-

1.3 ultimas .palavras do director da-

quellê cstábelcc mento de ensino foram
saudadas com palmas 'dos assistentes.

O commandante Müllcr .dos Kçis, usan-
do da palavra, num feliz improviso, agra-
deceu ia homenagem que lhe prestavam
os operários, s»us inmãos na faina dia-
ria da conquista do progresso e _cs»
envolvimento da pátria, peroraudo com
muito brilho c sendo escutado «com re-
Jígioso silencio.

iM3>l»»P'

Au GàrííàvàJ de VBnsse
GRANDES SALDOS NAS SECÇÕRS

de camisaria, artigos para creança, roupas feitas
p?ra hontsns

13©-Pí.u.a do Ouviáor-135

HÊSfRÕS & CIHEHSSi
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PRIMEIRAS
(«•mediu. :i
(drannO". '

'__"'«CoraçTõ 'dila.crado" 
Çd:a-

"MORRO DA FAV1"LLA",
NO S. JOSÉ'

Temos 'hoje, no S. .Tos. as primeiras
representações (ta anclosamciite esperada birr-
kta dc costumes nacionaes — l.lorro da
Eavclla, do mesmo gem-ro .do "Forrobodó",

a peça que maior numero de reprcscma.Oes
conta no nosso the.itro por sessões.

O Morro da Eavclla i uma barlcU de
observação, cora scenas c-.r3cteristie.15 c IJ'*

pos flagrantes Ao "pessoal da lyra", c na
(•uai os seus autores procuraram 'irar o
n.aior .partido nos ditos chistpcop do pila»
vvcãdo pernóstico do nosso bas fnd cx a.

São Ires acíos cheios «Io verve, com um
f:o de enredo muito interessante, nos quaes
dcofilam um sem numero ile .personagens
deliciosos, pelos typos q:ü vão apresentar

publico.
Alfredo Silra, o popular actor cômico,

fará o cabo "Jlenengirdo". O seu pap^l é
leio 'dc situações coniicci, prinçipa|nicnte

quando dialoga com o aclor Carlos Tones,
que apresenta na;peça uii'a bella caracteri-
zaçAo, encarnando o moleque íí:Profcssò",
alcunha qne adquiriu pcl.-.a .phraocs eompli-
c:.das que sempre procura construir, pira
mostrar o seu talento de mulato sabido.

.Cecília Porto tem uni bom papel. I." a
piela "Sá" Felicidade, muHtcr de "seu"

Carvalho, rendeiro da Favella.
Pena Delgado vae apresentar-se na mu ¦¦:

ta Clcopatra, rapariga querida por todos os
wilcritcs.

Uirirnii, todos os p.uicis s3o de grande
partido,, entrando no lt?iro da Vavella to1!.!
.. companliia, ao som d.is modinhas, dos
sr.--.'ras, batuques c niasixes, que com gran-
ile ieliciJadc compor, o maestro José Nunos.

"Prctençócs da nre.rcs=ora
"Odrsséa «le.am ohotograpjv

1'AU'XB'
ma).

Circos
PIFUR.I* -- Neste circo. rcab7a-se ho;e' 

ioda « soberba íuncçáo, eom um
constituido .pc.os luuncros marsuma

j.r.õgrfHnituL
stüiiacioiuics

Km vários ponlos da cidade — em
seus altos, priucipálinentc — a agua e
ti-ada de cisterna",' sendo que cm alr
gíiiis pontos é ella multo superior a
encenada. , ,

Ueante ilo que fica exposto e «Iada
a boa vontade da actual administração
municipal, preocuupada cm ¦nielHoritr,

c.-da ve.-. mais. as condições da culaile,
acreditamos que o digno moço adminis-
trador do município e os seus compa-
nheiros de Câmara providenciarão no
sentido de solucionar, o mais _ breve
possível o problema do abastecimento
dlígtta a população ou, pelo menos, fa-
zer com que as caixas <1 aaua [jarti-
ailares sejam freqüentemente fiscaliza-
das, afim de que os seus mimicip.

se vejam na dura necessidade rt.

UL-TÍMAS
TflíÊHRÃ

NOTÍCIAS
e blocks para i!)t7-G.\S\ SPB-

RECLAMOS
Theatros

Os allemães oecupam
o posto de Mangadi

Lisboa, 7 — CA. H.) — Um tele-
gramma ofliiciál rccckdo <to com-
mandante <ias forças iiuc operam na
África Oriental Allemã, informa que
os allemães lion.liar.dcarani as posi-
ções portuguesas na nlar_.cn> esquerda
do 'Rõvtima e occniiaiam etn seguida
o posto de iMaiiRadi, que fora prévia-
mente -abandonado. Kssa operação cf-
fcctuoti-se na mais perfeita ordem.*"•

nao

O espectaculo de boie, da companliia li;-
rica Kotoli-ltilloro 6 dor. mais utíracniçs, ,

Ihias operes íormam o Drograuinia. «Ia, re-
cila desta noite — Cavatlarta rusticana e
Zfajjaro

Coai um .progranima tao
tsaniziido e que vronorclouara aos anrç-.i:.^'.-
res da boi musica u. a noite ciicanimlora..<
Kupitbüca seia hoje, com certeza, pio

pt>r ura «publico üasíantccura

betlamcntc otu

lumcrosO.

«li

aquçt

aitittiridò o parecer constan-qu
ítii cargo,
ís dc tis. 6. ,

Ouvidas as testemunhas arroladas, a
Vs. 5 «-¦ as que por eslas furam reler
vidas em o correr de seus depoimentos,
itl.t_ii-.il* á convicção de quede faclo, o
advogado dr. Eugênio de ba Pcceirii,
contrariado com as conclusões daiiiiellc

jiarocer, que não logrou sc.tisfa7.cr os
'«Jçscjp.s e interesses plciiendos |iela_"cni-
¦presa ipor ellc representada, proferiu
_m iiulilico, com o íiittvito acabado e

pi-c-modiiado de imputar ao queixoso tini
facto preciso e determinado, quc o m-
juria e òffcnde. as seguintes espros-';,..!¦ "O promotor publico prevaricou:
.'•tt ienho a .prova dessa .prevaricação
aqui dentro da minha pasta (c apontava
¦para unia pasta .rela <|t>e ellc sobrar
i;'nva. I vou ao 111-031001111' da Corte re-

• «ircSetilitr contra o promotor, c também
;... dr. Moraes Sarmento; a minha viu-
i..i:u,a é que eu tenliodois jornaes e. v

o promotor iP

H1E1WS
HJ111HÉ

UE
Ernesto Souza

BRONCHITE
ilonquii!'!), Asthmi.

Taterculs-o palraonar.
6RAH&E TOHISO

su o a. p*üie e omite!»
tírcii nm.t'iil.r

CKANADO * C. is d* Marc». 1-1

A prorima èxpòsiçãq-Ieira
nacional

A companbia Alexandre de Azevedo
bole uma "prcinrére" que; muito yaç eiin-
quiicer o seu vasto e cpcoSudo reperion.: —

- comedia de I,abiche — Les trema „,,(•
Cladlator.: dns mais 'lirillnnics

do nrüiide humorista c draniiitiirRo '--'!-«
«in-a o nosso idioma oor l.rico
tine se estréa .110 tlicatro ¦¦—*

o adaptador. No
ma parte. Ioda a coinuanhta. „.—,--
do 11 Cremilda da Oliveira o principal pr.)íl
*/!'''_"hm de pilo tem ii-.imcnsa .Rraçà e

esDirito, reeomnieitd:ini!u-sc a nossa utóti»
ile moças, quc, iníeliitracntc e conintop
nera :t lodo 11 llioilcrno rcoeríorni iraueçr.
oódc as-tiiir. As sescóes dc dioje come-
caiu. como de co.iiune. .00 .,7 .il. e o 3 L )•
terminando a ultima 1

di
.! lil!
Krtindi

otlaõtarla
Cracinclo,
tra luciir ile_om;''.'.;í'.»o l.?-

ilido coiüíia-

pagar caríssimo a agua que, aos poucos
vae lhes irito.xic.-mdo os intestinos,

_\"ão í de hoje que nos batemos con-
tra as iTregularidades qne se verificam
ua peste de 'Minas, e das quaes c vi-
ctima, principal o commercio Ao. vasta
nona sen ida pnr aquclla via-ferrea. O
abaixo assignado que damos a seguir,
é uni documento valioso que bem mos-
tra o descaso, a incúria criaiiuosa que
impe-a nui Osste para infetlcidade <le
quantos sc v.-m obrigados a servir-se
de seus carros, pagando a peso de
ouro elevadíssimos fretes."Sr. redaclor — O* abaixo_.assigna-j
dos, conunerciantes, estabelecidos na
cidade de Piismliy, Estado de Mitifí*,
sabendo (pte o Correio da Manhã eo'.-'.
a maior boa vontade dá sempre guari-
da ii justas reclamações, vem pedir-vos
a publicação das linhas .-.baixo: ;

L*c ha muito quc o com mercio desta
cidade sofíre enormes prejuízos, os
quaes já montam a dezenas dc contos
de reis,' . or motivo do roubn de mer-

,.,iA- , ,11 iítacedonia c os sectores ocrt-iOs francezes derrotam cs alie- •?*-••¦« v™.™»™ ™m^c^^

FOLHINHAS HANZA - Avumi.i l*a-.*.üa VW.

Caucaso tropeçavam com o obstáculo
das más coniüiutnicaçOcs. Como con-
scqttciK-ia tornava-sc áifíicil' a con-
contração de tropas. Os turcos retira-
rani-se de Erzinfijan, até que esteja
terminada a concentração no norte. U
exercito do sul tomou Bitlis, realizai.-
do ami movimento envolvente. Actual-
mente prepara «ovas acções militares.
Ds «listrictos oecupados .elos russos
no Caucaso turro dc nculturo-* manei-
ra podem ser comparados aos distri-
ctos conquistados petas potências cen-
traes na Rumania. Kriver Paciiá men-
¦cioiiou cm seguida a remessa tio tro-
nas turcas para a Galkia, Dobrudja,
Macedonia c os sectores dc Drama

niaaiuoitc.
¦hoj!

B.ob n presidência do minVstro da
Agr.iculL-.ua, reuniu-se a commissão per-
maneiiite de exposições, creada .pela lei
feíarat. n. 2.544, de <| de janeiro Ae
Kjia, delibcraiido organizar n iereiira'pjj' 

i grande ex. osição-feira de frutas, legu-
nica, 'hortaliças, flores e indusínas de-
ilivacisis e, <;i*.e será oítitlWiniente inau-
gt rada a 2H de j;t:iei:-o c encerrada a

. I ,j de feveneiro do anno vindouro..' 
1 O gratKlc certaman será novamente

localiztKlo 110 amplo terreno fronteiro
I a:i palácio Monroc, Avenida Rio

nlesanoir -cia publico
rteador." .' 'Convém salientar que. nttiitn embora

•,.i. IS . .n-¦¦.«,-,•»• não tivessem sido 'para
itq"ii lf.in3iui!ti-las pe'as testemunhas do
f!s. :o, .ts, 2(1, 29. .12 c 35, com a mes,

'ma uniíormiuade de ¦- •¦••.«• 'I»'e. al?'15i
,•; natural e e.-,t'licii> »am ver, •••¦lt,-™
Ílav a. o animo injuria' ¦ roeu rado •.çio ^.^ 

d_ p,.-in!2aç-l0 c Kns d,
felvogado aceusado, unia ncz mie üo 10 Uortórncn « o programma geral da cias-
dos os depoimentos «lcs.cs autos "3i>"''.Uificaj.ío, ji se cnconiram impressos,
n injuria da .iniputaçao .atirada em pa- deni,. M f-m.ercsstidos procural-oj no
íllico cont .0 fim dc prejudicar a '*.;•", Ml!s.,,_, Coiumercilil Uo Kio ("e Janeiro,
* a consideração de que goza ri pcsjoa 1 

& ^^.^ qUÍ))z(, de _{c,.,.cln|,ro.
queixosa. .»._.,.--,.,., A contiriissão permanente de expost-,¦ injuriar, contidas nas.csi)rc«3cs| ^ qUe 

¦. „r::si(j.;.1:, pdo ministro da Perante
Agnicuitura, Industria o Goinmercin,
5>ara 13 «le mato ilo próximo anno pro-
moverá a primeira exposição nacional
ile gíilo. .para q qual já foram «V stribtM-
«los os respectivos avisos ' aquelles a
quem possa 'interessar.

-1 tom 11

nas expressões 1
iVsãifãs pêlo advogado aceusado, quando,'

:'ió -,1'a 15 de selombro ultimo, cerca (lc
il horas, comnienmva, 110 edlicio dai

' 
tòrto de Appellação. isto i: na porta",/,.' sala de.s sessões que dá para o gabt-'¦¦n.-te do procurador geral, o .parecer ile .

>"ls 6 visavam direciaineiiii* a honra c_a'
"boa fama do queixoso, que, cm razão

ofiteio, era, 110 inomento, depo-

Vc-
seu

. dia 17
dob dias

di.io:
.:''*'

'}.:lario 
de autoridade publica. (ArU.

ie 110. paragrajiUo 1° do t-odigo
na!)-"'¦ 

licpois de outras considerações, o
"sr. I,eo'n Koussotilié.res se refere a utn
«los jonines citados, o qual. no

Me setembro ultimo, isto l-,
de oceorrido o 'facto dos autos.
do parecer, epigra. hamlo a r.ua

,-,. , .. com a mesma injuria atada
iicOo aceusado no dia 15: "A •prevartea-
o"io do oromoior é !»r clle ja nesse tlia
kicminei".l.'i, conforme üe ^deproltende
dos depoimentos -de follias.

lí conLinii'a: , .'•'.Atfcndeiido, porún, que o factn Ue-
liotuoso occorr.eti precisamente na poria
da «ala das sessr.es da Còric dc Appcl-
1 içâo, qtte dá para o gabinete do_ pro- 1
iiiiradar geral. onde. ao «p.ic se ve dos I
próprios documentas, .não se achavam
a- .pessoas que o íirmarani, «: 'bem de 1
ver (|ua tttói a.dca'iiliim nem provam as |'suas asserções, não obstante n reco-,

'ivlieciJa 'idoneidade das pessoas que'.as¦':'.;.»Í4tiam. '.'.ira desfazer a .prova des-
'te.. ;-...-,los não '.basta que os signatários
«los documentos de folhas declarem não
ii".- ouvido «teatro 011 fora do edificio
da Corte de Appellação quailqu r ^.ac-
«¦inação cotilra o dr. promotor pub..tco. !
ilfuz-se .preciso e indispensável qv.e
essas pessnac affirmem que 110 A a c

•libras referidos estavam .110 lotai iu-
(lieado, isto é. na porta da sala das s--s- !
soei que dá para o gabinete do pro-
curador geral e que abi não ouviram
.qualquer aceusação partida do ae-
eusado contra o queixoso."

Termina o 1" delegado:
"Isto posto, sou (le parecer que o avl-

:vo.;,.lo dr. lvu. cnio de Sá Pereira, .to-
'ferindo as expressões referidas pelas
ci_stcmui»ba9 dc fls. c Us.. com o fim
tle injuriar e ofíender o requerente de
íts, 

'2. 
incidiu na saneção do att. 3K

'¦letra ü. conibinado eom o art. 319. pa
r;ij;;-.-..;*4ins 1" e 3n do Código Penai da

¦""opublicá •
¦O escrivão rcnictra o presente pro-

"Cesso ao 111.111. dr. jaiz da 2" Preloria
Crknin.il. a quem compete delle CO-

•iihecer, "cx-vi" dos arts. ícf., paragra-
•..-:no .(" ns. 4 ;-4 do decr. 9.2Ú3 de
lijS dc dcüoavbro de 1911."

O prehenchimcnto das va-
gas de sargentos e pra-

cas eraduadas
n tni.r. ,íro da Guerra mandou reco

Kier ao ic .iRlãlllão de engenharia todos

03 FILMS DE HONTEM
Pina Meaicliiitli voltou hontem n

tela do Odeou. Ii não seria necessário
jun lar mais na'Ia para que os ".chies"
EaTics da Cptupanhia -iiiem.-ttográpihica
Brasileira se enchessem,, como cuelic-
ram, de concorrência'. A laureada ar-
tista, que o nosso publico tanto aprecia
e admira, apresentou-se numa "reprise"
insistentemente oedida c anciisatnenlc
esperada. Constou essa " reprise" du
monumental e empolitantisBimò film —
"O forjo"' em que a distineta actriz
é magistralmente secundada pelo repu-
lado actor Fébo 'Mari. Como fecho do
progranima, tivemos mais o ultimo nu-
mero do " Gaumont ftòtttalidádes", a
attraente revista mundial, e a delicada
comedia — "... voz do sangue". .

Um cmociònántissimo film, interpre-
talo 'por uma artista d'-' rarna or.-di.--j'
dcf, «le nome consagrado, pelas grandes
p'alé.13, começou honlem a correr no
'•¦ecrau" do luxuoso Pathé. A prota,.o-
nista"i: Virginia fearson, .nie o nosso
publico já conhece de sobejo, e a fila
— '"Coração dilacerado", arrebatado!-
drama em cinco tempestuosos actos,
dcscriptivòs da vida aaitada ds uma
senliora, cinco vibrantes aclos de sce-
nas violentas de amor, inexccdivcl tr.v
balho artistico da Fo.'.- Film. cuja r.1011-
tartem c a ni-r.s destiiuibfnntc.

Itália Manzini, a encantadora c ta-
lentosa trittnvptiadora da " Amazona
macabra", fez-se ihontem mais uma
vez, applatidir na t>"la do elegante
Cine Palais. K' uma nova creação c"-"
oue a reputada artista entretecerá a sua
-orúa de r.lovia.1. llaíia Manzini fez
vibrar agora o publico da mais intensa
emoção desempenhando o principal pa-
pel do drama — "A' 'beira da loucura .

I de intensa acção dramática e episódios
I estonteadoren. Esse film foi cxhibido

imprensa de Gcnova, d'
quem merecem a elogiosa' carta, 'cujo
" fa'c-:i:nii!e" se acha exposto na porta
do Citic.

Vão de suecesso cm suwrsso, numa
escala ascendente c.extraordinair..' os
progranimas do confortável Avenida.
Ainda para liontoai orptanizou a respe-
ctiva empresa um (progranima «scepciõ-
nálnicntc majestoso, que ficou consti-
tnido nelo drama fantástico— "A pele
eucaniada" ou -O Mephistophcles .
film de lances sensacionalissimos, com
episódios estonteantes que arrebatam
o espectador. Por fim, como fecli"
desse (magistral programma, o publico
leve ensejo Ae apreciar lambem uma
interessante comedia inédita:

O íris. o popular cinema da empresa
Cruz Júnior, ctdnbiu hontcni uni pro-
gramina novo que é um encanto c uni
'1rslum.bran-.cnto. Nelle figura.™ os ap-
plandidos artistas RoVaux e Mana
Walcamp. como protagonista das tercei-

| ra e quarta série do electrisan

;_re52nt;*-sc
; ãs o 3|.|. a en-

líoúãrdo Sehwilbacli
consHerailii como ,uraa
prodiicções liter.-.nas e |
33 ile gloria da £c;nz

mães em Metzeral
Paris, 7 — (A. A.) — 'Noticias

da liiíba de frente aiuumciam que as
tropas republicanas derrotaram- os at-
Iciiiães a este de Jletzeral, na Alta
Alsacia, conseguindo expulsar o ini-
ini?o das triiiclieiras ali existentes, as
quaes foram immcdiaíaiueiite oecupa-
<las.

O botint dc guerra 
"vhi feito, se-

gundo os contimuneados, foi compeü.
sador. tendo tido os allemães perdas
avuhadas.

i'i

Como os runiaicos dei-
saram Bucarest

Novo Yorl;, 7 — (A. A.V— Com-
miinicüçõcs aqui rcicbidíts damlo por-

da becup .qão dc líticarest

dos setis àlUados-: A -respeito da cam-

panlia <lo lígypta declarou:
No começo <ias opcra<;õ'-,s a leste do

Efivpto os turcos avançaram para cx-

piorar o terreno, voltando depois as
suas .osições. Actualmente preparam
uma empresa de grande escala. As
forças necessárias para a expedição
<lo Kst.Tto ficarão disponíveis para o
momento opportuno. As tropas turcas
•da Arábia também cumpriram o seu
dever. Sentindo as ultimas informa-

ções, os turcos, reunidos aos 'nativos,
•reclisssantm os britai.nicos ato Adeti.
Ifrttstrãndo algumas acções da csqmt-
dra inglesa; O movimento subversivo
no Hédsçlias não ;.tem importância c

já foi dominado."[_

A SITUAÇÃO
EM ATHENAS

,. {A ji,) _ A Agencia
ile uma fonte grega, intei»

seguintes intor-
Londres,

K enter teve

Ko theatro Plicnix :
er.i ''pr-v.niúrc", 6s 7 M<y
í;raÇtíiU9'iiii.i farta d
_ ,'J bisb!lliotcira,
d;.s sutis tmílioros
ainda uma «lar. coi
Adcliría Abrawahca. , .• _,—

¦V. festeiasln iutorjireto do .napel «le vona,
Qnitcria i a inesiiia mie, ainda nao .ha min*
ifis dir-s, o ti'.'.Mio,o ovacionou tia .rotcnir.*
laciò do principal uapel AaMyno. a intenso
drama com oito a eoji.nnhui üd aer.e.^ts.q.1
do iiSsm ¦iiublieo.O Phcaixvneter, 1101 .flisí
euclieiites, e lal facto ivio e lura ac:m?::r.
dado o muito nome oue tem a um» o.»
f .l'Ç.1 c o ">
Adtilina Abr
uanliia.

.seiiqienltu ¦oue llte éil.-.ilo I'W
nclic-s e por toda a «ia eotu-

motiores üa oecupação
torças teutonicas -dizem que os _.

eadorias 
' 

despacliadas do 'Rio e São Vl, ,cos> aiites de evacual-a. tiveram «mente fidedigma, as ..... 
m ¦,..

Pattlo e oue transitam pel:*. Estrada de - ^.i^o ;(|c transportar tudo o .uc maçoes sobre as atrocid.i-l.s comuicm-t»

puderam, tifui. deixando inais que as 
| 

em Auen.^ 
(te ^^ ^1, lio-

habitações vasjas e despidas ue toi os i 
mm-^ aí,n0Si vu ,-. fiUa residenct.a

os utensílios dc metal. Os smos das (,.tac.Ki.a „ \irm qV.,e cram dssfcclirfdos da
egreias foram retirados, outro tanto résUlencia do *princjpc Ypsilanti, es-

" !ts .pontes <lo Dimbovifea,, citdeiw-mór do .rei, de oulra casa, e da

cos de ferro, pedras e lona velha om' m.e foram Í!Uitili»idas. rua. Muitas pessoas viram «i Prl"CCÍjjJ
tal perícia que os signaes deixados são _oí*a a população civil foi cm tem- Y.pãtartíí, esposa do. príncipe, que « «c

¦" __..--1 . i ,-, . — luiiiífarn» amnia-iuio .pqssp»1?»1**:

Ferro 10-íste dc Minas até á estação
de Cawtinga, neste municipio. Uaro_6
o ("esoaclia <.uc aqui clicga iutaclo. Os
ladrõc'.. habíts e argutos, no transito,
librem caixões e fardos, roubam as. ., i
mercado:ias. substituindo-as por pcda-jliacoiltçcerttfo

Evita iM.ircI. continua se ser inu-.iensamen.
to «ipiilandjJa pelo nosso publico. .

Diariamente, a estimada artista maio con
«mista a admiração de .uanloo vao *-"-'¦
cm seus e-tceixtionaes trabalhos «1
mstiiò c «restülinitacão

Para boie, anuuaeia ella novo -
espcciaculiij com proeratnma

illi-bii)-

attraente
sensacional.

quasi invisíveis, cqttilibracn o peso c
dissimulam assim a violação. Demons-
tra isso disporom os gatunos de ferra»
hienla apropriada, tempo c balança.
¦Os còinmercinntcs, na maioria dos ci',-
sos, nem reclamar podem, pois só te-tii
conhecimento do roubo atuindo abrem
ns ciivolticfos, depois del'_'3 sacramen-
'.-•.intente recebidos pelo comm.isr.arin de
C tetinga onde t"t o ponto <le conuigna-
ção. Demacs, reclamações ttm sido en-
viadrjs á direetoria da Estrada, intui-

«meras reclamações, sem que a minima
providencia tenha sido tomada. No en-
tretanto. se um inquérito fosse aberto,
clle forçosamente demonstraria que cs-
¦ses ¦ roítbos são praticados entre as e3-

'/árias
tima cotiunissao «le admiradores da esU-

r-uia actriz cantora Ailnatra. «le iNoron.ii
Sveí! clífcreeer-lhe uma., recita.mgpIJ-
.•«:«, a «mal se rea «ara no U. tro .
creio, em a noite de scxtii-.ctrn i.rox,i..i.

única representação da tatnqwi, .',-•
A d-., .uctta «lo B-.il Tahr.ru,', em

._ n hnnicnaceada de.H.*iui*-:ti.ia coai relevo

^'.."'À^icano. n coneeituido cine-
- do aristocrático bairro de t-oiiacaliiiii...

hoje um «nuiitimciilar p.o.»¦ • • - "Lcsnei-
una fcem

empo'.-

com
reta —

IK-.ra

po traslatWa para Jassy. Galat. c; oriac.n ,•:•:;*,"-.•-' -:po.,co .,^5 pene-
sem prec.ptta.ao, logo, 

J 
~ «^M 

$*%£#& Be.iachi.
tnut.1 qualquer; g*-»J ^S.f.K iminediaramoute

outros pontos,
quando foi julgada

* de xiwi»

lera fim ao

«1:
itiuuuicla .
inauraia, nue consta do seguinte.:
ra de uma ..ai:»."..", arrtliata.lor;.«1
- ee^is: "Si-i;redo do esca ulano
kunta drama politínl cm o aclos.

A's o iinrr.s da tarde. Iiavc;
infantil com o hilariante
fü,n __ "Jnc1;", cm que sc apresenta
diabfati-i ir.un*.». T .

4. Or. conhecidos artistas ¦ I.iuz e
Soares, da "trot.:>é" oue traliídha .pr:
meiite nn Hccrrlo, realizam a su;
dia 10 do eoi-rente, com a tlsva
Üo Uio. Kstc esnectarao é nn homon..-.

Aurcliuo I.cíiI,

niallneç

.José
. 83|lt«
te:

, de J""'i

fiem au '•.ir. nurciiuo ¦*•*<•"•*"- cltctc de

Haverá nelle um intermédio, cm que
nrrâo imite or. heucficiados, outros nrlístas
.» a "-estrella" da "troinpe" Crtuuilda dt!
Õtivcirn- n i r,«!> listream liojc, ro tlieatro «.arlos «.at

i,;cs, os conhecidos e applaudido; I.cs '/-uls.-

Blegantes e eximios bailarinos, sempre.

to»

cíttotes nara os.objectos roubados em
I,ili::i:ão Vermelho c outros .pontos si-
tuados na íiiartrcrn do 'Rio Grande.

Ha poucos dias, foram violados di-
versos caixões de munições para armas
de fofio, pertencentes a üfeuns dos si.
(ínatarios desta, e as munições rouba-
dás ri vendidas por preços Ínfimos <¦
com a maior desfaçatez, cm diffeien»
tes localidades beira-rio..

Òs re.-lamantes não pedem imleinni- t
_a,-ão. Sabem que 4ião serão ntteivli-1
dos: ¦indemnir-.aç.õcs nn Oeste, mesmo
as mais justas ¦ c devidas, tornaram-se
roisas impossíveis; verdadeiras utopias.
-Desejam, apenas, que as rilrn. autori-
dades, a quem estão affectos esses ca-
sos, se dignem attender a esta positiva
reclamação, syndicando da verdaple, pu-
nitülp os culiiados para que sejam cchi-
.bidos os roubos c. não .tenham carr.ei-
ra r-res^enlc, como actualmente.

O pessoal da navegação fluvial está
iodo corrompido; é preciso tuna sllbst.i-

^tuiçãn quisi geral. Emn-cgaBqs lia que,
com ius ..niíicaiiíe ordenado «liario, /o-
;;¦!.. fortuna em pouco tempo. .

já não tão só os particulares que eslão
. sendo roubado.. 110 alhidido trecho-da"este, 

a própria estrada, ha poucos dias.

tentativa tle resistência na capital, çer- v... da ^õtütülesea enfiir«-eída. Os so!
c-axltt por quatro poderosos exércitos U^^ inflin. iram ao sepluagcnano as
ficando apenas a guarnição dos fortes..|.-_,{__ tpc.r.colas torturas: cuspiram-.he
cm numero-muito inferior ao inimigo.: ___ faces, fcriranvn'o ra. golpes dc baio-

nota. ¦espaiicariiiii-11'0 a.s co.-oulia<ias,
arraiieiiram-l-life parte da barba

rfinu" cm tal eslí
tuna testemunha

 quo a morte tivesse po:
suáplicio do 

'nícliz. N-a oceasião çm
qne, todo coberto de sangue, o.s •soIBa-

dos o trouxeram para n rea. a. .1 rmeca
Vpsilarttj fei de novo vista, íi jauella ue
siia »id»*nc-;i.i, a bater patinas, no maior
coi S ameitto. .

lie'nabti" foi levado á presença de nm
magistrado qtte o siibmetteu a 11111 in-,
terroEttorio. e mais tardo, reconduzido
a caia, onde imme"J:iai'.«mienfc caiu ao-
ente de cama. Ahi sc nelia ¦•¦Sor.a o .cx-

•feito de cVthcr.as, guardado a vista

As negociações para a formação isliiSliir; SIS.
do novo gabinete inglez

Londres, 7 — (A. H.) _ O sr.
, „., . . ,, ,1 l.loyd Geor.e proEcf.ue nas uegociaçue».,

tações de Ribeirão Vermelho,-e a dç 1 '_ ni_a.r'gabinete. I
Capetinga, isto e, na. navegação fluvial lSerimilo 

informam os jornaes. 9. ex, I
do Kio Grand.. e mau. que existem rc- [(J'czm a0 p^tjdo Trabalhista, cm |

troco io seu apoio, doÍ3 logarcs no Mi-
nisterio, unia representação no Cou.

selho de Guerra c tres sub-secretaria-
dos dc distado.

A crise ministerial provocou certa
rigittyjão entre os partidos. O Partido
Liberal reunc-se amanhã sob a presi-
dencia do sr. AsqüiUi. .,

O iDirectcrio Central do Partido Tra-
balhista reuniu-se hoje. tendo approva-
do um voto de pezar i«*la demissão do
sr. 'Ilerbert Asquith. Resolveu em sc-
Ettida que o Partido apoie rodu e qua"-
quer governo quc se venha a constituir
c ctij» programma seja a continuação
vigorosa da guerra.

"FEDORA", NO REPUBLICA
¦ F.-h-i-.is e raras rcprcpcniaçéca conta i

Pcdora de Çiordano, íui scena carioca. Ai
iuUtmas, mais recentes, datam tio i*;:1» «
1913 ; wr.íi te*.do cüttio (protagonista a sra.
Ofbjilliui, no iS, iVc.ru, outra, a í-ra, Gil-
Oa ¦lícui, no Kecrcio, c nmlias a cargo \U
empresa Rotoli-Uilloro, que jiãutt-m lho liou
neva eiicadeniaçào, e bem melhorada, no
iKcimbHea.

A peça dc Giordanol cnlrct;tito, oinda nio
ecti(|itistau a nossa platéa. Vasaiia i-^:*> mol-
tícs.iiiodernos fil.usc i nova escoa italiana
realista, a (tua l*ticeint o L\Ia*ça(;iit denun
iucbtitcstiivcl Llupttlso. ilv Cíiordano tem cuíii
Marcagui uir.a affinidade de leudencias a
(Roslo que surpirami a bem dizer, na mes-
m? ocsíabiãj, quando oa dois inusiciatas cou-
cc-rreram ao celfcbre prcmio Sònzpynu, qu-í
deu a .pabua da victoria si Cavallaria Riu-
tieana.

Gionlauo foi vencido, mas o iplcito obri-
Kc;i-o a certo empenho de que o compe-
lidor de .Mascgin se tem, ci'm honra dis-
ofirjgado, compondo operas que já lhe outor-
|-.-.T.-u:i honrada iudct.Tiidenctn, de par cotn
itini renome co.nsaíirado cm theatros; não sú
da Itah. mas também de 'vratiça, Rússia *
Allemanha.

Ü autor dc 1'edcra comquànto não «lis»
penha da eítpbntaneldãdc melódica clc ilHtcci-
n! « Mascaitni e o poder dramático desti'itltfmo, pessue, cntxelanW, farto cabedal
Uchnicó.

A r.ua, orchestra não ottiniM' n arte nem
ai raias do symphonismo ; ostenta, porém,
riqiicea de timbre cm cómbüiaçúcs (iue de-
notam a mão de um mestre.

iU .trama melódico, parcimonio^o, r.ira*»
vezes _c desenvolve; é breve, síiceo. de.
nuncia a preoecupação do conipositor em
fiipir o mais possível da phrase '.'quadra-
du", O recitativo vocal, mal sõccorrido por
desenhos õrehcítraes, prevalece, sabre o
processo melódico. E quando o 'autor,
distraindo desse propósito, da larga.s á in-
spiração, esta sac-lhc «sem oritíttiatidade,
como resulta entre outros pedaços, tia
canção ruà-a, que lembra uma porção de

jrceboiHniios postos aii como ciíapas ja"gastas de tanto uso.
Comtudn, momentos (elirei existem na

partitura: om, que dá a medida da pujan-
ça dramattea de Giordano, est;'. na fcêüiui-
da i«rte do ducüo de soprano e tenor,
no seçruiido ¦ acto, que traduz com cor«
vtvcs a emocionante narração <lc I-oris <
o desespero de. Tedora uo, raber da trai-
ç.-ío dc Wladetniro que lhe cobiçara tão
sámcnle a opulencia do patrimônio.O publico «linda não íamilinrizado, poi
falta dc contado, eom a partitiu.i «li",ICèdorá" apreciou-lhe, todavia, as i*agi.
nas mais relevantes c appl.iudiu gailiar.l.i.
meute a sra. Adele Agostiuelli, quc íoi
uma protagonista dc grandes recursos t»
caca c eccirícos.

O tenor Del Ry inantevcjse no mesmo
plano, encarnando cum muita arte o a pai-
KoíiaUo 1-orís.

Citadas as duas parles principaes, c jus.
to mencionar Michcle Fiore, no niesnío «
ftympathico papel de Cyfíllp, por ellc fei-
to cm 191.., no Recreio; a sra, Caceiop-
po, clcgmte Olga; Mario Pinheiro, "np;>
nente Creche. O sr. De Siriex mc.liocri
interesse ligou á scena: o «eu olhar car.
raucudo rança dtsíitava tuna frisa do Ia
do cs-jiicrilo.

A orchestra do maestro de Atlgelis exe
cv.um a primor o musica de Giorilano
tendo applaudida lio "iutermezzo" do 1'
acto.

— «, «!«¦¦¦

Uma façanha mal sec-
cedida do "Veado"

Üi' um desordeiro conhecido Editar
por solctado.1. em maio dos destroços da _Q ]os^ Machado, fliic támbcm «lá pclo
sta habitação sa.u*ada. c niciiia facha» nomQ J,» JJduarilo José do Ciinuo (
da -não resta uira só yidraça niuurii. q^,» tim 0 vulgo <le "José Veado".

Homem, (oram retirados do Kameio ^e jndividuo façaulmilu tem i.m*a
do Partamotto ffP-^f^^àt «o mundo dos vagabundos c já foi

r" o S^ordkS _üSíl.uHor. j màrlnliciro «voltoso da tios.a est.ua-
S «las faces, da cabeça deste uin-1 dra
11»; .i-nuudando-l-lie as rou. as estraçalha-
das l*crct'biani-sc-lhc os olhos mflaro-
ntiwlas, tisrüos <tò lançadas recebidas,
no momento da prisão c por oceasião uo
iiuerroiíatorio judieitil. Os seus çomp.1-
íuieir-òs aprcsenaivam-se cm estado ain-
da -peor. Todos esses idesgraçadcr*. foramAinda o torpedaamen-

to do "Arábia"
Nova York; 7— (A. A.) — .01 frò~VtTd« l>rin-.M'rc-l**,""!*nt,': '•' ,

Deoartiviiicnto dc listado dc VVaslun-\m. «m iinli-vUUio, d-ctotxo A«s apu-u-
:1a leoação allemã -na- \ so3 <Kis soldados c do» populares, lan»

José Veado" ultimamente den para
perseguir ti decakla Prancisca Matia
de Lima, que foi em tempos sua
amante c nuc agora vivia por favor
cm casa de José l''ortes de l.ima, na
estação de Ricardo de Albuquerque.

liontcm, íi noite "José Veado" íoi'AG°™\tÍ^s 
presos pasmaram Ae-1 á easa ile Fortes ç tentou ronvencet

¦ • ¦ ¦ - ->•• \tlic- Erahcisca de.que devia voltar para »
sua companliia.

general. Ogtou recebeu ..» .-._..,—  , ™„ ..».- -----. .--,-
(íuelh capital a resposta do governo çou innmi-ndlicvcs ao ros.o uo

iSiall no.a do .residente Wilson ^mladio, X^J^^^X>
sobre o torpedeamento do "Arábia". «^?.^!;HSi

, _ . .. .
soíírett um'roubo de a:ooo$ na féria . nino. .
romeitidi. da estação dc Capotinga 1>ara | O novcnio imperial, SCRtltido os re-
a contadoriii. Contra esse roubo houve j stim «lessa resposta publtcatlos pelos
a>xí»ii|.ta- roacção: abertura de devassa.;! jornaes daqai.i, diz não poder conside-

sourc o 101 i;eu.auiv.;w ».»-. ,---¦•« • _-.;]„, at)nròximoii-se do general, co-
nawo.rnglef-, por «m submarino alie- ^-\]^ $ ;,..,..ctivas c cspiiticott-o

brutaiiicnte. 
'Fina.mcntc.os solcta-los, rc-

- ,„«.;..Ai .1^ 
';.i,;'_" 

r,„r-J'.in*..ii=diaias prisíes de agentes, itincratir:' -^.'^ " JVrjflJia" «avio mercante e. sim.
e apresenta», e oo.no de i-*»-»;.^^. ,,.., a0 | ,; que as v.eriJic..9 quei- lr^Aat- auxiliar, devendo, portanto.

oa sargentos tclegrapliislns c pioneros
qite estivessem nsgregiMlos aos coriios.
ordon.lrido tombem que oS cabas . de
qualquer rategoria, ana^nçadas, Músicos
c soldados qiw estiverem aggrcs*ad'os
dievetn preencher as primeiras vagas que
se derem nos corpos de r.ua região. íi-
caivlo, portanto, os comniardaiiitca no ,,„.,  , - ¦ .- ,
diever «b- cnmmimicar ao cornaranlante ; ra c quarta sério do electrisante uraiua
da região as vagas (j«e se forem abriu- _e aventuras—'MV .herança fatal. . .sou
do, raso não teiiliain aggrcgask» 110 seu 0*5 ii(Ul0S — "A cavalleira ferida c
cory.o. | "Morto ou vivo", dcepisódios altnmcit-

Quinto ao? sar.rrcntoã dos cornos, re» '
coinuteitdott s. cx. que, oonforntc as

(|l:e
1 Çílatéa.

T.m Ztits,
lívi.tã línire
tio espectaculo com
nas e seus maxixes

ns suas danras tn&der»
de salão.

MUSICA

¦ ,. üVJ-r.MS dos .particulares, .lesados cut quan-1 _,',": 
"j""-..,,1- -„,.,„"",.,,. v.,so Jc eiterra.

que vão trabalhar com ».«.„„ 1)£m",uais av„lfadaS, são "'«ratlwL^^fcTO^.tóiSffiStó
prccnclieráo a segunda .nrii* cc3l lo ,pa.;,ci, BllJ*0S. Iara .«.ti.tca.r essa sua mtern.ctaç.io,

Í'o.iivan 
o iactas .» apontando os' o governo imperial allemão1 diz que o

culpados como o fazemos, esperamos \ 
"Arábia", anteriormente, transportou

que providencias sejam tomadas, afim 'iropas da Inglaterra para.o t-ontinen-
Je serem garantidas as nossas -merca- 

j te, qualidade essa. aliás, ja unia vez
doriar, confi-ailas á <-sirad.i mediante pa- invocada como justificativa do refe-
_. iinento de altos fretes. riflo' torpedeamento, mas perfe-ttamen

P-umliy, aS de novembro dc 101C.
llello. Francisco Cnr-aio, 1 V on s e:;ubera;*.cia o contrario.

Plácido boares T-erretra Lomician a- osta 
alle..ia ciü ,,os

res Ferreira, Camillo Theodoro de Al- 1'„..». ...n-,,„i„.c .li.- mitra<i
cueida, José Gugliclmülli, Cidelli T-eixei-! mesmos log.r.es 

çon11 
tn a-, ns 01 as,

'rá VascoiiccUòs. Amancio Corsino Pra-1-dadas a...-interpcllasocs do» Lst.iJos
es dc Mello. José Leonel

ceando quc o general, viesse a ser mor-
lo ís mãos d.a multidão furiosa, leia-
Tam-n'o de novo, bem ara. aos seus
companheiro»», para o 'Píilacio do laila-
nicntò.

O total das baixas dos alliados

d__",.!*cl ções em vigor, as vagas que s-.-
«ferrai em ciada classe, dlevem ser pre-
enuhiiLis, metade por inclusão de. .-.ffüre-
BXáa» de qualquer corpo da rejrião, c
níi-tale por proinoção. Quando não liou-
ver asgrcgado.i na região, deve essa
eoütinuiiicar ao chefe do dcpartiuucnto
do pessoa! ria guerra, afim dc_quu essa
íiittoritkiJdc indique qual a regiãe «i for-
necer.

TnÂTAMKNTO 1)0 KSTOMAfiO I
VISANDO O FKiADO. URINAS

li INTESTINOS COM O

TRINOZ

te emocionantes. Alc--.ii .desse,. outTo
film eminentemente emotivo foi apre-
sentado — "Ódio «pie ri", dc pungan-
te enredo, quc
quatro actos vigorosos

Tivemos hontem -
se desenrola através de

viih ementes,
prèiiiíére" dc

I>K
ERNESTO SCUZA

que se
impone

co o-sal e maravilhoso programma, no

querido Ideal. Nada menos dc quinze
actos, trabalhados com requinte de arte
e scenas de tmnresionar o coração niats
cmpcdcrriido, formaram o conjunto
desse progranima attraente, que c ^0

segue : " A' beira da loucura ,
i'te producção da Fox Film, çm
aiuliosos actos, desempenhados

com incxce.livcl maestria por Itália
Manzini c Dillo (LombarJi: "O espo-
íiador". drama de commovedor,. acnto.
r.elo hércules do **a'.co americano \\ il-
liam Fanium; "Aventuras de fclal-
lie" vibrante drama de aventuras.

O' Paris 'lambem mudou de program-
tna como aliás, costuma fazer, as

quintas-feiras. 1*. sempre empenhado em
aos seus innunuros ltalii-

COMCEP.TO DE GUITARRA ¦
Depois dn unia c.veursão por vários E.t

t.v:!d.i dn norle da Hepublica. acha-se cnlrc
nó-i o rítiitarríata portuifiiez 

"lartiiiiin .011
Gouvêii e Va-íoiicelroü, cognr.minadti u '!»«

dos i-uif.irrists-1 1,-ortitgucxcs". •Com um
proRrathnia sobremaneira atirahcnte .rcal.za»
i-i clle, ro sali.o do "JorniO to Coiiuricr»
cio", daaiinp" v.fo:;nuo. um Rra:tüc cuncer-
tc que vae desiicrwndi) Brands cntliusiasaio
cuíre oa upreciudores da guitarra,

CINEMA AMERICANO
(COPACABANA)

HDT|-, — Sensacional programnia novo,
cóhstilúido PC' dois films nuiravilluwoB i
"Ceirueira de uiiia lV.i»-,o". cm s «ctos.
da !¦'.).-: Filma e o "'Segredo do Escapu-
l.iriu". íiiui poHcKil, cm 6 actui.

A's 2 Ia,.-» "matinês" inú:it:!, com o
lilm sci-.sacion.il. próprio para cre»nç::s —
"jaek", o macaco «abio — Grande ffiic-1
cesso. "» |

— r.^*g- .tlMm |
A U.\ri.\ CINTRíV, antiga. Cotiíei-

taria Castellões. na Avenida Rio Bran-
co é actualmente uma das melhores |
casas desse gênero. Ali se encontra,
sempre uma concorrência sclecta. apre-j
ciando os finos sorvetes c especial sa-1
lada de frutas, s das lü.ás 6 delicado.
e variado "ltinch",

]
te rcpeiíida peio governo iii(*lez. que Deste...... ...,  .. . Pr.„„.,

João Lourenço Bello. Francisco Car-alo, | Z^,, h e»a;l)cra;!Cia n rontrarin. Ia •Rússia, R.=oo mil; a França

FESTAS Sortimento novo dr lc
oucs para presentes —

<3nsn Cnvanelliis - OUVIDO"", i.5

Kvtraetn fluido dns tres no-
7.0H ; Noz de Kolii. No/. Voinieii
«¦ Noz Moscada, contendo ainda
a MKMS!*..". o ASM «* o «EH-
VÃO—1'VS 1'KI'SIA. AN13MIA,
I'EI$n.Il)A")E NEKVOSA. Más
(liiíri.tões, nino linlito. peso <1«~>
estiiinaiiii. dores de cabeça,

e falta do nr>. ctite.
fillAN.VDO .«>C.:-1° dc Muno. 11 (

mammmamm___, ..„__—•* " ¦¦

oftérecer _ .
espectaculos deslum-orantcs. con-

 cujo exito
conceituado

foi cxliibi-
1

Uma reclamação á Leopoldina
de operários veiu

4
rec atuar

pela
cau-

r.-idnnora

1 Um grupo ...
cont na unia medida ora ttmiad
'liò-opor. Ina Rail»*ay e que lhe vc
'«...r rrr.tules prejuízos.' IV o caso que muitos delles, t

res eu*, üona servida por aquela 1 in-
•".erren, cosluaiavani a* elieoar n !•*•_••
'bdo t:i cancclía existente na rua FI-
'..ãrira dc Mello, saltar ::'.;, afim de c.-o-
nor.iizar t.*;u;io. ipnrqitanio as officinas

'.-". 
que trabalhaa ficam próximas áqitcl-

lc local. . .
Pois beri. honlem vanos torav. «et.-

.dos 9;r or.lem do agente da estação,
r.ib o pretexto dc Infracção ilo rcirnn-

.Vucnto, ,: multados cm co?. que na latta
lie .-.animei*'*, será substituída por oito

dias de .prisão,
Pcdem-r.03 esses pobre.; homens para

«intercedermos eni seu favor, solicitando
¦1 revogação de tal ordem ou o estahele-

.çiraento de uma "parada" no losar meu-
.ctouadn.
„_.«___— iMX*a**.K» *> mm" - ——*"Revista Ju^idicH,1

.im bem urdUlo fascicnlo acíi-
a luz p. Livraria Kr.i:icisro

C-.-.atp., dessa já agora con-
evista." inntispondente ;
obedecendo, como
srnmn.it ii'.'.'.' ^

directores.
uma, succulcnta ser;

.. clifia de ."••sinamentóátempo de u.tiiidi';- p-atica
d. inte-fssante:- 1>:

1"

mez ib

Mais
Tia dc do
¦Alves &
íct''tuaáa

ii' o 1
V.---.cr.:'.ro
res. a
5.1 seu*

Com
tv.i
nn
fcrrpção dr intc-cssantes parecer.;» »¦•- <
Hrc casos concretos. cs'e numero da
Revista Jurídica, se reconuneuda sran-
demente á. atten',-..-.) de nttanrt.-. rmlilam :
iúi foro, pela vasta jurisprudência con-)
Vacada.

G.-.-.:c'S peto exemplar. ¦ '

PASSOU O Sl'S'10

O "Caravellas" chegou
ao Recife

O pataciio Caravellas, sob o com-
mando do 1" tenente José Marta Ma»
.alliíes de Almeida, está, desde ante-

hontem, á? G horas da t.-.r le. fundeado
no Lamarâo, no port.) do Recife, cor.-
í:-r:v.e antecipamos.

_sta mr.ieia veiu alegrar a todos 03
quc esperavam com anciedade a clle-
gada do pequeno patatho á-.tieil-c por-
lo, onde entrou, após 49 di.ts de via-
gctn, hitando, garbosamente. com os
ventos que lhe eram cotitrarios.

li sr. chefe do Eslado-Jlaior da Ar-
ronda recebeu i-:'.a manhã o seguinte
lelograraiua do capitão do porto do
Keci fe.

l-.is o tcle.nmima:•¦Recife, 7 —Caravellas clicf/ou, Ivsta
amarrado ao cáes, sem a menor uovi-
dade a bordo,"

Satisfeito com a viagem que
de emorehetidcr o naíacho Cor
o almirante Alexandrino dc
iuintstro *la Marinba, enviou
ao ;" tciteíuc .uagralliãcs Ue
comniandaiite div.se navioi o
telegramma:" l'.r; iia:i'.c resultado connnissão etini-
primlo instrucções ua louga travessia
feita, demonstra

UfC!
fcccionoit um prograirmia

I foi o mais completo. No
' cinema da praça Tiradentes.

do o bello c surprehendente «ar.
"O poder do amor"', jogado
principal papel pela seduetora
Olga 1'etrovva. lechando o pro
foram mais cxhibidos: "rrelcnções

professora", hilariante coinedta.
drama de aventuras -— 'Odyssca

um nliúto. rapho".
Xas sessões de liontcm do

Maison Moderno foram passadas na
té'a as seguintes fitas cinematographi-

"].'oi o destino", comedia, ç 
'l.m

de Nentnno", drama, h' certo
uma grande enchente,
•vaiar cinema Excelsior, instai-

1 Cattete, ofiere-cu hontem aos
r.;iuentiídorcs. uni magnífico pro-' 

Constou elle das .'.' Aventuras
." 'segundo episódio") — "¦*¦

df«M rio-Tar 
*Vrst".. "'A sogra dc

Billie Riichie e o "Abbade Constan-
il-.n empolgante, extraído ca

desse nome.
i|! :'f í:

acaba
vcllas,

Alencar.
hontein

Almeida,
s;g.!Í:!te

cas:
filho
prever

O pc
lado nl
SCUS fi'1
gramma.
de Ulai

cinema

Alguns depuicados visitam
o srwoo de obuzes !

O .luirlel do grupo do ebur.cB. com-
mandado pelo major l.eile de tarifo,-
foi liontcm visiftii.lo pelo general impe-
ciioriadtuirtualde artilheria e pc!o3 depu»
t,-.'los Simões Lopes, Joaquim Osono,
Kthfc-.tso Pinto c lSeri'0 Mina-nda-.

Os visitr.iv.es assistiram a var-.s «va-,
lucõcs e manobras do grupo, deixatulOj
t.o.io;-. regiutraila tto livro du viíitanles
a impressão agradável quc receberam.. .

Tezâ!
lecitinias casemiras rô na :

CASA LONDON
Cnico deposito no Rio. Ternos

sob medida

50$009, 60$000 e 70$000
1* qualidade,
imitadores. A

ça, João Soar— ...1 (._ Silva, Francisco Alves Arailtcs, Mo-
dc-,!bo Alves Pereira, Faria S Costa,

ÍVigilalo Moura, Josí Alves Terra, Au-
I tònio loaquim Terra, Antônio Julio Sa-
' bino, Leonel Gonçalves Moura, Agresta

& lt-mão, Antônio Agresta &- C, Dio-
| tneder, D'Agostino, .Leite & Filho, Ju»
i vericio Augusto Lara."
I RSSBWÍ.iliOR, 3 (Do correspondeu.
\ lev — Foi o seguinte o resultado dos
1 exames da cadeira -mista, regida pela
| professora Fr-aucisca de Salles Soares
. Assis:
| Conuirssão examinadora — Presidente

(it. iiie-a. dr. Paiilo Vespasiauo Vieira dc
¦Carvalho; ct.titutnadorcs, Lysandro de

Oliveira c Fraitcisca de Salles Soares
Assis. .

," jnno — Approvados: com distin-
cçao c louvor, Árlindo Tristão da Foti-
seca; distineção, Mara Helena Muniz,
Paulina da Silva Pereira c Izidro. de
Andrade; plenâpienlc, Luiza Frauctsca
da Si'v-"i e Joaquim Alves dos San os;
simplesmente, Romualdo Vieira dc Car»

nos -seus
a guerra

velhos
ubma-

o seu 

dc . As

uno ,
peça

111111
rauceza

Aviiitncntos do
Cuidado eom os
nossa cnsa <*
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Urna visita á escola vete-
rinaria do Exercito

A Escola Veterinária do 1'xcrcito.

valho.
2" anno — Distineção e louvor, The-

rera Barbosa lirote! e Francisco Lino
1,. da Silvo: distineção, Francisco de
Assumpção Carvalho. Vanteail dc Oii-
veira, Raulino Gonçalves. Dana Calha-
tina de Vasconcellós e Maria da Cou-
ceição Garcia; .plenamente, Cecília Trls-
tão de Castro c Maria das Dores c
Silva. -¦-,¦; ,

3" anno — Henrique Rodrigues (le
Uarros, distineção: Etelvino Gonçalves,
plenamente eráo 9; Heitor de Oliveira,
Manoel Porphyrio de Souza c Leopoldo
Ferreira Santos, grão C. Daquellcs que
compareceram o exame, repetem o Io
anno seis alumnos,

Foi com brilhantismo que os aluiiincs
Prçstaram exames perante a autoridade
escolar c examinadores.

Terminado que foi o trabalho do.-, exa-
mrs, teve inicio a pelcstta literária, etu
que tomaram parte os seguintes alumnos;
Henrique Rodrigues dc Uarros. que pro-
r.-.inciou uni demorado e tocante discur-
so sobn o Urasil, incitando aos seus
bons collegas o grande cxrtu.lo do tra-
balho, pelo que têm feito os illustres
homens, quer mineiros, quer brasileiros,
"c'.o proi*v^so da palria. O joven ora-
dor terminoii cm.phrascs cheias dc poe-
sia e ps.trious.aio.'

Falou depois o intelligente.menino de
on7e nunos Heilor de Oliveira, o qual,
cheio dc firmeza c eloqüência, fez uma

Unidos, insistindo
processos <le fazer

i rina. ,
ps jornaes daqui commcntam. dc

modo diverso essa resposta, insistindo
-ua necessidade (lo governo definir cia-
ramente o seu modo <!e interpretar a

i.caaiíianlia dos sulimarinos, sustentai*.-
, do os seus principies de «tn modo
' mais cfíectivo.

-*•

illin discurso do sr. Ziimner-
mann sobre a situação

da Grécia
Berlim 7 — <"f. 0.1 •— o secretario

do -exterior, sr. 
''.i1nmer.1w.nn, 'declarou o

seguinte no-lieièhstãg. .
No dia C5 de novembro o ministro da

I Grécia em Berlim declarou _que lar
•avn cm nome Ue toda a, Grécia,, que
vive' cm 'paz -a amizade com os impe-
rios centraes, que o? ministros das po-
teneas centraes na Grécia tivessem siüo
obrigados ri abandonar esse .paiz. «-.)

gov#nò gr-ego nã... ponde res;.-'.ir a
violenta pressão da l.ntcnte «• o nu-
nistro da Orecia pediu ao governo ai-
lemão que tivesse em consideração a
attual situação da Grécia. O sr. im-
menrunn deciarou «|uc a responsa-bili-
datle dos inauditos suecessos de .Atue-
nr.-s não calüa sobre a Grécia, mas so-
¦bre' os inimigos da AHciitoiha. Os
pi-motpios fundanieatacs foram attera-
dos pela iv.itciue, qite levou estas re-
laçúca ao seu estado primitivo, üa
aluados não puderam dar outros argu-
mentos para a expulsão dis nniustros
senão 'a dos canbõc- dá esquadra c
das metralhadoras. Ar. -palavras conti-
rinadamenté usadas pela Entente, que
«li: defender a independência das pc-
qeenas nações, a -liberdade das lc's i:i-

i tcrnaciõtia-es e a civiiiação, .não . i-Uipe-
diram que a Knlcnte violasse todas as

¦ ltiis só com o fito dc obter um novo att-
j:ilio. A Entente, ha um anuo, 'emprega
unia política ile 'degradação e escravidão
sem precedentes na historia.

«

O commnnicado francez das

Copenhague, 7 — (?• °** -"A^0.
ciedade, fundada cm Copenhagtte para
investigar ns conseqüências sociacs üa
guerra actual, calcula o total das bai-
xas da 'Entente un i.S.rno ind homens,

a Inglaterra -perdeu 1.200 mu;
a •Kitssia, R..00 mil; a França. 3.700
mil; a Itália, 800 mil;; a {.ema, ...-.
mil* a Bélgica, 220 mil, c a Rumania,
200-niil. A compar.-rão desses números
leva a curiosas deüitcções. Assim, as
perdas da Servia, da Bélgica e da Ku-
mania representam tres mmrta. partes
das ticrdi*. totaes da Inglaterra. Como
na T.imania só se coutaram os dois
.primeiros .mezes, res-.dta que esses tres
pequenos paizes fizeram sacrifícios, «le
vida t"o grandes ouanto o império bri-
tannieo. .Vs baixas italianas ja repre-
sentam dois terços das perdas mglczas,
apezar da Itália ter intervido na guer-
ra de;', .mcr.es mais ta,rdc. As baixas
francesas são tres vezes maiores do quc
as ingleras «. as perdas russas sete ve-
zes, A Inglaterra só perdeu oito pur
conto do tolal das perdas, mesmo con-
siderando quc nas fileira, figuram ca-
nadenses, australianos, tico-zelandçzes,
sul-afí*icãnos, hindu's -e zuln's. Como
_ bem sabido, os inglezes habitualmon-
to mandam para as primeiras linhas as
tropas Ruxilares. Sendo assim, pode-se
muito bem suppõr (pie metade das pçr-
«las brilannicas pcrtcncein ás tropas das
colônias c dos domínios. O sacrifício
total das ilhas britannicas eguala ape-
nas ás perdas da Servia, emquanto quc
as baixas franccz..s são mais «le se-.s
vezes maiores do qúe as perdas das
ilhas britannicas.

A muihcrziifhã resistiu e tr.o st
corirencoi).'-.-. 'Mas "Veado"' é teinni-
so, alem dc desordeito, c insistiu na
idéa <le obrigar Fraitcisca a acompa-
nlial-o. Tudo foi inútil."Veado" não desanimou e mudo»
¦de tactica. Sacou «lc uma faca — essi
era o meio mais convincente — 1
investiu contra a indefesa mulher, que
tèmeiMo o desordeiro, entrou a gritar

Eni seu auxilio v«*6u Fortes, que
sem dizer palavra, puxou dc uma oifr
tola c deu um tiro no "Veado", inde
o .rojecttl alcançar-lhe o braço cs-
querdo. Fortes atiron . -apenas para
amedrontar o desordeiro, disse cllt
mesmo tia delegacia do 23°, para ond«
£oi conduzido preso.

O ferido foi medicado na Assisten»
«•ia e levado também preso para a de
legacia.

O BISF© DE OLINDA
Roma, 7 — (A. II.) — O papa no-

meou, por decreto de hoje', bisi> de
Olinda, monsenhor Silveira Ciuffa. e
bispo titular de Sebastc moiisenhor
Silva 

*,cite.

Cs

Um telegamma de Hinden-
burg ao Kaiser

Berlim, 7 - O*- 0.1 - O marc-
chal vou ritivlonlnirg tclct.raphou o
seguinte ao chanceller allemão:

Roso a v. ex. acceitar minhas mais
stnccras congratulações pela approva-

ção da lei do serviço awciliar patrioti-
co. lno sign-ifka um auxilio inestuna-
vcl para o nosso exercito. Vetr-erc-
mos porque toda a nação sc pue ao
serviço da patriu.

O Japão vae fazer um
adeantamento á Inglaterra

J.oitdrcs, 7 — (T; 0.1 — Ü nu-
nistro (tos Finanças anm.t.cioii ua Ca-
mara dos Connntins que o governo
iaponez adcanlará á Inglaterra cem
inaiiõcs de yens, para pagar as obri-

jracões quc esta tem eom os Estados
Ün-dos; O ministro disse ainda qtie o

governo britannico está resolvido . a
realizar nos Estados Unidos a proje-

do lhefov.ro.

O movimento grevista em Bue-
nos Aires recrudescem

Buenos Aires, 7 — (A. A.i — Re
crudesceu o movimento grevista.

Apezar de hontem estarem as cot-
sas mais ou menos equilibradas pars
uma solução satisfatória, a intransi-
geheia du Centro dc Cabotagem, que
outro não c que a poderosa Empresa
Mihanovich, ia. com que todo o tra-
balho fosse perdido, pois os grevis-
tas. cjn reunião hoje cffçctuatfci. re
solvcram contimtar tia greve, ate se-
rem totalmente acccilas as suas rc-
clatnações.

A idéa de serem aproveitados os
dcsòcctipados ultimamente recensea-
dos pela Municipalidade, caiu, deaii-
tc mesmo da possibilidade de um con-
lliclo. no caso dos parcdislas onere-
rem se oppór a que sc lhes dessem
substitutos nos seus serviços. .

As adlicsõcs froseguem, cont.mtan
do a policia dc dupla vigilância.

Um Iiomem recebe uma pe

CARTAZ DO DIA

Theatros

tuiados bimues
lÜefonso Puto

percorreram

a Marinha muito
,lnI tem a esperai

j dade.
j Como ceV.19 chefe ç 1
; commandante, officialid:
i cão pela p- rseveranca «
! á r.os.».i profissão.

Ó fuMiro recompen
I balhani c.im esforço 1

sua joveu Ctia

CAIU.OS COMES — Ilhtsw
irac.ões. A's 7 .*-li, .<',.'.'_'-:

PlllvXIX — "A bisbilhoteira
A's . jU o "¦'''•• .

lUntlvlt) — "A perna dc
dcville". A's r.tl-l c nilJ. .

REPUBLICA — "tavall
L. "Zinsaro" (ni.-r.r-i A 3

j; J05-U ¦ Jlorro n;i
lctàj. Às 7, Si'1 e i" :'

(vau-

ma rust.ca:

l'av (bur-

Cinemas
ÇcRiie

do

Mcnliiiití-nhcies
i:a»
A' Leira

V na.
i :-i.f vae

ira o*? {jue
e dedicação

:i1":isfcer-.=s
roseguir 11.1
i'irá.

AMKUICiXO —
S3n" (.trama); "*•
(«írarca).

AVENIDA
um interessante c-rnxic-i'.\i.Ais --
(drama).

KXCKLSIOR — "Ave
" \ sogra »!o Bille Kicli

—ic.^A;r.-"A'i::i-i.
ma): "t1 cs;wliauof (-

tra- jc |.*l„ino. (drama).
pela I 1KIS — "A heranc.1

"(Min une ri" (drama).
*"'• •„_,,! Ar-M/rrr..:-- (do
sua ;. ,..,._•• (,-, ,lc.lia..

1 fAK-TS — "O poder

¦ 1-.'.. .pai-
:..v.p;u.tr:o"

Wnraiü* I

hontein vísiiaiía svelop d
j Lopes, Jor-quim Osório,

e V.eijjo dc Miranda, 1;
j U-di.19 as drpcn-1-.-f.cins (laquelle estabe-
! iecintento dc ensino pratico.
I O director dessa escola, major dr.
I loão Muniz Carreto dc Ararrão, ei-ílicou' : C103 visLviintos ai. coadiçüea daquelle
! curso e as idifficuMhdis cm (pue se ve,' 
I devido :'t deficiência de recursos para
! matut.ien.ao da esceta.

Os vsitant-es. ao retiraren*.-se, p-o-
metftavam auxiliar o. desenvolv.me.ntq
danuclle u'.il estabelecimento dc ensino.

Hoje, proseguirão os exames dc fij.s.
tolotria e moléstias coitasiosas do curso
^r.Tticc*.m- ¦—afr^S**-*-**1 os» — ' •"¦

ÍÍAIOS X—Kf.KíTItlClD.VOE
MEDICA

pliotógrapliías c tratamepítj
X. Applicações de electrici

. c Elaine"••U Abbad.

ira" (In-
Aventuras

Exames,
pe'103 raios

tocante allocucão ao cmbl-ema da patna.
Utn seguida filou o up.'iendo c in-

lelliecntc aluaino Ktelvlno Gonçalves,
rcdni ne»se mrmento, e-i .phrases bro»
ves. pira que seus collegas sa*.t í.ísíc:;*.
;, memorii do illustre morto mineiro
dr. Affonso Moreira Penna.

Teve depois logar significativa ..r.-..I-i-
ção, que pronunciou etn mimosa de-
scrfp.ão itiiantil o alrimiio Manoel Por-
_hyrio de Souza, sobre a "ICscola t a
iiistrücçãb"*.

Falou depois a intelligente e assídua
nlunirn Tbefeza Ilarbosa Erot:!, que pro-
nuneiou •ligeiro discurso, cheio de reco-
nhp.citticntõ, fazendo resattar o dcieti-
volvimcnto escolar quc so observava.

Pronunciou um Milssimo discurso o
alumao Fracisco dc Assumpção Carva-
lho, o qual muito se distinguiu, sendo
vivamente aeclanudó. ,

Ver. uma ligeira palestra a alamna
Silva, sobre

15 horas
Paris, 7 - (A- H.) - Communi-

cado das 15 horas:
"Levámos a eíftito, com suecesso.

uma acção de surpresa contra as trin-
cheiras iaimigas, a leste de llcizcral.
Os nossos soldados re..rcssaram tra-
sendo prisionci-ros.

Nada mais houve de importante no
resto da Ikiha 'de 'frente."

A actual situação militar
da Turquia

Jo r.a
. dois

rua
ho-

pelos raios X Applica.oes de e ectncii ;• Dor°es c süxa, sobre o "Es-
dade nas moléstias cm geral. Ur. J.; ;"-.-u-' ¦•-¦ ...,...•

CAFE' 13 KKSi.M'II.LM'

do ouro

"(ÜJAltAXV

I l."iticn tto gênero — Completamente rej
1 formado, cozinha Ae 11 ordem, cava ge-!
I ncros superiores a preros jnodicos <:
; cm listas. Bom ponto para reuniões
j chies -- Aberto toda r.òi.c — Praia ,

(drama)JI Tiradentes, ii;. "*•• i34>.

core
cciti.la, serviu-sc bits-ottes e li-
lereanças e todos os presentes.

(draraa);

"A

Para esla serrSo, arc»-*itamns to-
il.is ps noticias «1«* interesse geral,
flc-inflo us mesúias sujeitus au cri-
tciio da retltteíão.

Constanlinopla, 7 — (T. O." — No
parlanicnío ttirco, Enver Pachá cx-
pó?, a situa.üo militar, di;tc:ido:,

"O exercito turco, depois, de derro-
tar cs inglezes tia Mcsòpotamia, d'.-
rigitt-se contra os russos. Os turcos
avançaram para o norte, para leste
e uo sector de Felahie contra os in-
glezes e os russos, feehando-lhes as
portas da Mesopotantia. Actualmente,
os sóltlados w"-**s formam alptuns
corpos de exercito de tropas retrula-
res perfeitamente equipadas, comba-
tendo ao lado dos turcos contra o

'inimigo comim-m. As corações üo

ctada etttissão dc 
"xjiuís 

_
combinada cotn Piiiront Morgan.

Lisboa, 7 - (A. A.) - O Trtbu
r.a! Militar condemnou todos os im
plicados nos tumultos do# lar..o cias
Cortes, entre os quaes está o sr. 1.0
inclino 

"'"rcilas.

Toiis os V.espertinós oceunam sc
lartramcntc do caso, commcntando-o,

Lisboa, 7 — (:V. A.) — Amanhã,
o capitão de iwtr c guerra Lcotte <!o
Rc»ro interpellará o ministro da Ma-
rinh- capitão de mar c suerra Azç-
vedo Coutinho. cobre a acção da diw-
são naval portitftr.cza.

Lisboa, 7 - (A. II.) — O presi-
detitc do C-onsclho tclei.rapb.oti hc*e ao

general 
'Ferreira Gil pedindo-lhe por

telegramma a lista das baixas soffn-
das pelas forras portup-uezas «o re-
cento combate dc Nevala.

Lisboa, 7-'(A. H.) —Terminou

hoje o prazo da entrega de propostas
para o estabelecimento da navegação

portttsiieza para o Brasi!. ......
Ao que se sabe de fonte oftn-ial fo-

ram entroçucs ao governo, tre» pro-

postas, cujo exame 6ts_ Mnnieosata-
mente iniciado.

Xa fs'ação do Mi ver deu-te hentem
unia rápida scena dc sangue de que
saiu ferido um homem com certa gra-
svidatlc. . ,

Percilio de Andrade i* Arllnir da
Costa Cabral, moradores naquclle
subúrbio, cortejavam uma mesma, mo-
ra, sem saberem um do nutro r a joven
levianamente correspondia a ambos.

Ultimamente os namorados chegaram
a saber do qiie se pasnava. i". assim
ficaram or. dois separados por um odto
terrível.

liontcm, tendo-sc encontra
General liento Gon.alves, o:
Picns entraram em explicações que nao
.-"'ti-fizeraiv., passaram ao terreno mata
serio da descompostura ç dahi a. vio-
Icncia foi apenas um pulo. Depois ue
uma rápida luta corporal, Percilio de
\niliade caiu ferido por uma punha-

lada quc lhe vibrara seu rival Losta
Cabral. . .... ,

Praticada a aggressão. tosta- uiorai

quiz fusir, mas foi preso em flagrant.

O aggrcdido foi medicado no Posto
Centrai"de Assistência e mandado ei.i

seguida para a Santa Casa.
Contra o aggressor foi .....acto

auto de flagrante^ >__" 
DOIS LADRÕES PRESOS

Fc?&S^a%|^^
quartel-general na r.ona policial do 18

districto. Esses ind v.duos vinham ope-
rlc^assombradanicnte e nao ta-

a policia um dia, perrando
ziam idéa de que
aca,o, viesse a por-lhcs a m.10.

Ora succedeii que hontem esse acaso

* 
Iam" elles "trabalhar" na rtta =-t 

Je
Maio, quando foram surpreli.endidos <-

presos pelo investigador. Peixoto, «?
i8« dittricto, e seu auxiliar Cavalcanti.

Em poder dos melir-ntes foi app.e-
hendida uma valise contendo cliarea
falsas, gamas, um pc de cabri e mat-
etf.ro satenal da "profisiao .
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AS FRONTEIRAS DO DRASIL
(Conferência do dr. João Coelho Gomes Ribeiro,

na Bibliotheca Nacional)
W*-—t J..'.- >-

0 QUE SE DIZ E 0 QUE
! SE FAZ

"Destacámos hontem do "Jornal do
Brasil", parallelas, duas noticias acerca
do jogo.

Quem vir o que dis o illustrado ar.
chefe de policia, pelo seu official de ga-
bincte, lendo taes noticias, tem que pas-
mar.

XX
Ao começar o século XVI, a He9pa-

Bha, sob o sctptro poderoso da Casa
da Áustria, tendo ultimado a recon-
tyiista, iniciava a luta com a França,
pelo predomínio na' Itália, c logo após
Viu-se envolvida nas questões e guer-
ras religiosas, oriundas da Allemanha
e da França, que inundaram de sangue
muitas regiões desses «paizes. O ani-
hicnte moral da luiropa; na época, era
pois o menos propicio possivcl, para
as grandes expedições ou empresas,
fcem organizadas,

Os primeiros europeus «iuc aporta-
iam á costa americana, quasi iodos
aventureiros, endurecidos nas rudes
campanhas da Itália e da Allemanha,
não conheciam peias de qualquer na-
ttireza á ferocidade dos seus instinetos
ou á cobiça que os dominava. Longe
estava a Metrópole, e o clero era o
primeiro a dar o exemplo da licença.

As grandes emigrações indígenas,
nn America, com ns suas guerras ex-
tertiiinailoras, da conquista de territo-
rio, jri haviam cessado. Ao norte, os
Toltcc.is c Nahuas já •haviam sido
absorvidos pelos Aztecas e pelos
M.iyas. dominadores do México e da
America Central; ao sul. os Aymarás
e Ouceliiiiis já haviam sido esmagados
pelos laças ilo Peru, qne levavam o
scu Império até ao Chile e á Argen-
linu Ko llrasil, as migrações c lutas
<lc coniinista dos Tupis, Gès, Nuaruaks
e Caribas, attestadas pela tradição ç
pelos thronislas, j.i haviam operado, a
fotç:«, a partilha da região, localizam
do, embora intenniiteiitemciite, as
trilms. A raça expoliada seria talvez
n procedente do typo da Lagoa Santa,
estudado por Lutiil.

Uma das versões mais bellas. da ml-
Rráção tupi é a referida por Couto de
Magalhães, que a ouviu -de Coíiifiiiw,
velho chefe Aneuihé, no Araguaya.
•Disse ''h.' este quo, ao emigrarem seus
avós dns alias montanhas (do* Andes,
sem duvida), os tueliatoas, ri hora do
toque das businas, liradaviim aos giier-
teiros o seu grita de guerra: •-•- ' Ia
jei Piitífoi-diiin Itoti iUimaraiia po r.nhan-
ií», :*-«;ii'..'ii'.t cc rece". isi" é, "Mar-

njheinoii paru ,i região das Palllieiras_c,
íroin a riclin iViirmas ua .ponta da mão,
•seremos senhores delia

<* 
*_!>¦¦¦¦'

./' .¦¦&?&*'•¦
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'Ao 
alto, o forte dc Coimbra, c em baixo, o do Principe da Beira

Pindqrania
tra, segundo
¦nome in.lr.vn

11'
precoloinbirina õ.i
para or iudigénas

incoiifí

ir'ii> das Palmeiras,
, de Mneal-hács, o
llrasil.
«lavei que a p(«ss(
iòsso pai/, procede
tln conquista

dn iiuliielüoni-
jjeraliiierrte.

Vê-se i.r;
tlicnria dc
dás ra;::.:.

A hi..oi'
¦aonieuto l

pacifica, cor:,.
c nao
p;nsa

confirmada,
im.iiowic.z,

cm parir.
Sobre a .'-

(«r
.í.i,

fieiis
guiai
mns

c rcpi t c cova o at. cs. a o
eulo pii-setive, na Europa.

i-oi!i|iiislii'!ores europeus incorre-
r.u cfiisuri*. da historia; nio tanto,
...- terem apropriado., pela volcn-
J.< lerrilorio oecupado por selva-
nômades e sirni organização te-

e, -pnr sua vez, conuiiisliulorcn.
si-.n, por serem destruído civiliza-
iiiloiriilnil'.-'- :omo ns ilo México c

do Ptr-.r, e rorlucçõcs florescente» trn
xiiiaiülo sem piedade seus habitantes
v arruinando seus monumentos hisio-
ricos. liibón aue, por certo, não cabe
(iiitncnte aos P.iri-.umezcs, n quo só se
explica pela sede
pelo 

'fanatismo i
Xo periodo

«lata 'do

Alonso
cio. até
Biiccedcr.-iiii-sc
pções, ora r.o
nhoes. como
ora -sòb

di as canoas, na luz da mianhan cór dc rosa,
(Pairam por um momento, cm uleno rio í

[aproa-ra
Para o ?.r;ão. E rompe u marcha vigorosa.

T.om*e, na solidão do campo undoso e verdej
<t rio serpenteia, lvm cada rontorção,
Mais sc ..ía-ri.i. E a fugir, pouco a pouco«[ s;* «perde
No magesíow), vaso, inifinito sertão...

Depois.;, depois eaniinhar sem drs-
canso, p.ira o desconhecido, por longos
mezes c alé aiiiios infindáveis...

Seria profundamente impressionante
o aspecto desses homens extrriiordina-
rios, entrevistos nas clareiras das mat-
tas virgens, tostados pelo sol tropical,
de longas barbas «• sobreeenho carrega-
do, vestindo, sobre uni collete de couro
cru', acolchoado, grosseira camisa de
algodão c curto gilião de baeta verme-
lha, e inUccndo sobre os hombros ura
comprido "poncho" dn mesma fazenda,
e á cabeça, um grande cliapéo dc palha
desabado ou "Jm simples lenço. Por ar-
mas, traziam elles a tirüi-collo, um ar-
cabtiz de pederneira, com a competente
munição c, ri cinta, um grande facão,
para abrir picadas para a ilcfesi',.
Quando se esgotajya a munição, appel-
lavam para o arco e as flechas, como
os selvagens, seus .companheiros!

Quanto divergiam cllcs, no si-.t exte-
rior e trato, dos "Adelaní.ido--." e cou-

Não se sabe o que mais se deve admi-
rarl Se a maneira dc agir difçhefe de
folicia, com a sua calma; se as violen-
cias diariamente praticadas por um dos
seus auxiliares, de parceria com um sol-
dado bocal, que tudo fae, sem compre-
hender a responsabilidade dc seus actos,
que sio emeampados e consentidos por
um homem bacharelado, creança, mas
mettido a sabido.

Leiam c admirem;
OS CLUBS "CHJCS" E A ORDEM

DB MUDANÇA — OS DA
RUA DO OUVIDOR VAO FECHAR

PROVISORIAMENTE — A
POLICIA NÃO PRETENDE EX-

T1XGUIR E SIM MORALI-
ZAR O JOGO

Continuou hontem o grande reboliço
entre os directores dos chamados clubs
"chies", cm procura de casa para a in-
stiailaçâo de novas sédes, em vista da
ordem de .mudança expedida pelo sr. dr.
chefe dc policia.

A esse respeito conversámos hontem
com o sr. dr. Vida! dc Bitiencourt, offi-
ciai de gabinete do sr. dr. Aurclino
Leal.

S. s. nos disse:
—Com franqueza, não se póae entender

alguns jornaes. Se a polici-a não perse-
guc o jogo e deixa-o franco, reclamam
porque a jogatina está desenfreada, e
se o chefe toma uma providencia qual-
quer, também reclamam porque essa pro-
videncia foi tomada.

O "Jornal do Brasil", pelo menos,
só tem ,profligà3o as violências da po-
3ic!a, isto é, quando «*ntra a fazer vio-
lendas e depredações, passando por ci-
ma da lei. „

Nesta historia dos clubs chies ,
o chefe de policia não teve em mira
acabar com o jogo. O dr. Aurelino, posso
garantir-lhe, nunca teve e não tem tal
pensamento. O que a .polícia eslá fa;
zendo é moralizar tudo :sso que ain esta
com o nome de club "chie". Ter a .pre-
occupaçJo de acabar com o jogo seria
arriscar gue elle invadisse o lar, seria
mesmo tiunsrforniar a casa dc familia
em tavolagcm, porque o jogo para Ia
se transferiria. Assim como o jogo. ,e
a prostituição. São dois problemas d-ffi-
cilimos de resolver o da maior gravi-

I diU,e* ,',. • ,
Depois dessa palestra com o official

de gabinete do sr. dr. chefe de .policia,
cessaram entre as duas coroas, exacer-1 procu-amos saber oual a resolução dos
badas pela interpretação controversa do , fi:lV{.tores <]os ciui,s existentes na rua
Tratado de S. Ildefonso^'e deinnrc.açaoij {,0 Ouv!dorc cujo prazo, para a ii.uda.ii-

ça. hoje termina.
Um dos, directores do Club dos Pro-

gressistas, á rua do Ouvidor, nos disse:
Acatando ta ordem da autoridade,

vamos fechar provisoriamente, até arran-
jarmos intua casa, onde possa ser fei'a
a instaUação do club como esta. Ouanto
dinheiro perdido! Hoje communicamon
ao sr. dr. delegado do 3" districto que
resolvemos fechar provisoriamente.

Procurámos depois ttm doa direcio'*s
do Cluli Esperança, ã mesma rua do Ou-
vidor, que nos *'*sce:

Na impossibilidade de arranjarmos
imita casa em que pudéssemos instai lar, o
nosso club, resolvemos fechar firoviso-
riaineiitc, obedecendo iles'e mudo á ord-m
do sr. dr. chefe de .policia, eme nos foi
írniismittida pelo sr. dr. Ciei Braune,
delegado do 3° districto.

Hoje iremos procurar o delegado c
comtnunicar-llie a nossa resolução.

33.0.

Club dos Democráticos
SEDE SOCIAL — RUA DOS ANDRA-

DAS, 19
De conformidade com o

art. 11, dos Estatutos, são
convidados os Srs. Sócios
em atrazo, a solverem os
seus débitos dentro do pra-
so de 15 dias, a contar des-
ta data, para que, em vista
da revisão de matriculas,
não. sejam eliminados. Pa-
ra facilidade dos Srs. As-
sociados, o Sr. Thesóurei-
ro será encontrado, na sé-
de do Club, dj:is 8 ás io
horas da noite.

Rio, 4 de dezembro de
iqió — A Direetoria.

O DIA DO.
I#j#pr

FACULDADE dl*E MEDICINA - Ue-
laçâo rara os exames Ae hoje :

s» unno medico — A*6 9 horas — Ana-
tomin — losé Junqueira Villela, Homero
S. Cordeiro, Orlando de Padua Salks, Nar.
ciz'> V. llorges Fi'ho, Lamartins '•<• "a*.
Iresr. Domingos J. de Saboia «.Silva, i-.pn-
r.rinondas A. Diniz, Aldo Cordovil d.i Sil-
vtira, Carlos Pereira Gomes, Edmundo V.
Ptreini, Guilherme Libanio Prano, «-aros
V. «k- .-\J,rcu e 'Silvo, José 1'trreira \ellosu,
Aristides Campos, Ettort Gazzincih, Antiri
C, Teixeira L-cite, Iracema Figueira «le
Freitas. Cuiomar V. Moura, Isauro 'Fc.--
rcira da Cotta, Curiós dc Freitas "cn-
r.queâ. _. .

Turma 6uppknientar — Joaquim K. ot
Moura, Heitor (".. de A. Almeida, Álvaro
«in C. Duque Estrada, Jo5o II. herraz, An-
tomo \'ilia obos, llnuro 1'orio ««tendes. Ar-
unido Pacheco do Amaral. iMurilro M. «ja
Silva 0«„r de Souza Vieira, i'odro do
Couto .hiirior, Alipio Cocllio da Silva, hy-
cin Lima. Sylvio dc S. Carvalho, lrau-
citeo Uihciro ilioteillio, Jorge K. Naviir do
Prado, Gabriel dc S. Teixeira I*i.ho, João
Flaviano Caciiminho, Jonc Ribeiro (mima-
r.ics, Agenor Vieira Pimentel, Amadeu
Passos:

1" anno — Physiologia — As 10,lioras
- -' -» chamada — Eduardo \ alie dc Aluici-
«In. Còrsino Lourct, José .Rodrigues iMorei-

loão Prisco dos .Santos, Anionio I-rrin¦ - ¦ ls-
da

A instaUação da Confe-
deraçfio Brasileira

de Desportos

Como foi liquidada a
scisão paulista

Exames na t escola do 15:
districto

sua
ASVLO ISABEL

O 35" annivíTsnrlo da
iuaugii ração

'Effcctuam-sc hoje, amanhã c depois,
as festas coiiimemorativas do vige-
simo quinto anniversario da. inaugura-
ção do Asy'.a Izábel e da conclusão
das obras do mesmo.

As 'festas d« hoje terão a assistência
do prefeito, dr. Azevedo Sodré. .

As de amanliã serão cm homenagem
ao cardeal ArÇovenle.

As do dia 10 serão honradas com a
presença do presidente da Republica.
dr. Wehci*s!'iVo Urais..

conseqüente pi-ocrastinada c continua-
ram, mesmo após a emancipação das

fcolonias hiscpano-amvricanas, até i$~2,
data, cin que foi pactuado o tratado de
limites entre o •Drar.il c o Earaguay; ou
melhor, até iqoo, da,ta do ultimo tra-
tado com o Verti'.

Qual a razão, porém, dessa divergen-
cia~ iwiaz c constante; entre hispano-
americanos c portuguezes e seus descen-
dentes? Para verifical-o, estudemos os

nslitiitivos das ironteiras,

insaciável do uuro
rligioiio (l.i época.
"cornilò desdo '*1(> ¦•

desi-obriimmto da Cpyana, por
le Npjeda ¦• Américo \ espti-
ijo-j; a" expedições a costa

com iilguiitns iatcr.ni-
ii ironiiiiaiidó de lic-pn-

-,.,...m ..¦ Diogo ile 1 eppe,
|iüi'tufii!tí2es, como Çíon-

André Ooiiçaiivos e ou-
de posse formal. Ape-

A. Vesinicio funda uma
ibo Irrio e C. Coelho.

líi.i de .la-.ieiro. Parece

princípios
o llrasil Republicas vizi-

'Pi
de

fjalo Coeiiiu,
tros, sem aeto
nns. T.i 150.:..
fei to ri 1 cm C
uin arraial no
scr dc época approxlmada o
<|uc <le João Raniallio ir Ai
em S. Vicente.

Eni 151.1, ri nrivridri porlug
X). t-íurto Maiioil cliin-n até ai

(ics-eni
líodri

Praia,
é disp
uli -.-
após,
tros.
Metle

Més
liis!
IJiíi

O >1«

ido p«
1:011 I

ricohrm
!. Dia

Uio
unío deste

dc Solis, 1
líuulo

Cabo

e 1 quistadoreí-, liespanlioes dc cimo e cou-
raça, quasi sempre militares profissio-
m£i e á frenle de companhias e es-
«liiadras i-eguhires, bem armadas e eoui-
parlas, tão suggestivamente cantadas
por Here.lin!

Pois bem: aquelles homens rude-, e
desconhecidos muiion «l.lles.dcvi* o Ura-
sil ri furiniiciio histórica do seu terri-
tenio e, r.lé hoje i spérr, a sim inenio-
ria um historiador (ine a rehaliilite c
enalteça, 'pelos prodigios que obraram,
dignos da ii.nriri épica de mn Camões
on de uni lírcillal O llrasil foi ri dadi-
va, desses lininciis n Portugal, c não,só
a dn ami lüploniricia, 'ine anéiias, ratifi-
cnu os ncíoi de'li.1. de niolii solenne.

Tendo rii 1557, Domingos Irala,
"Adelaiiiad.i" I1cspanl11.1l, ftindiiilo cm
tc-ras di C.uav.rá a povoaçfio chamada
"Ciuilnd itcal", Antônio Kannsn, em

'"'¦ I ifi.io, invado as rerluccões nii depois
I'*"' I estabelecidas, proclamando .1 pú.i-'.e por-

pgo j tu(i.ieza da região

entre
nhas.

Sustentam escritores Iiispaiip-ameri-
canos e articularam, até ha pouco, va-
rias chahcellarias dos «eus paizes que
"a conquista, envolvendo .". posse vio-
lenta, clandestina r precária, niio pode
gerar direitos; é a posse de facto do
usurpador. O uti-possidetis do anuo de
1810, adoptado pelo Congresso de Unia,
é a forinu'» acquisitiva do domínio ter- .—
ritofial, só applicavcl ús republicas lies- \ jOfJATINA — MAIS VIOLEN*
patiliolàs, 110 aeto i- nos termos da sua , (,tXH ^ FAMOSA OTID™
emancipação politica .* luliuiiiíslraliva;' jj.^jjt-.v ))0 ÍI» ItKMOdiADO
é ux' titulo doméstico, por assim ,111- 

'' ,\|-viT.141t
zer, dessas republicas, que não pode .*.u.viui.--.iv
ser ampliado ao Brasil, irrn suas ques-1 Hoje, como sempre, conilcmiiando os
toes-de limites, poi.« cile não foi parte: actos violemos das autoridades c seus
tio 

"aeto 
ila organização ailniiirslrativa agentes, o Jornal do Brasil mais uma

de 1S10. Por is^i aquelle Uti-possidetis v-z chama a ritienção
é qualificado uti-possidetis júris ou le- de policia

DESAPPAREOIDA

NSo tu a filha ha quasi quinze
annos

«Marcellina Francisca Corrêa pede-
nos chamemos a attenção da policia
para ver se descobre o paradeiro de
sua filha Leonor Corrêa da Silva, dc
32 annos «J^- cdade, dá qual não tem
noticias hn, quasi quinze annos.

Leonor foi empregada, por essa é-po-
ca, á rua Conde tle Baepcndy 11. 6.

As pessoas que souberem do para-
deiro «le Leonor podeiu informar para
a -..-. «a !1 ¦'¦'•'*"• - rli

A GRIPPE
E' debellnda iironíptãmeiite con» as

pastilhas dc
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E. W. GROVE
como afíirtnam todos os clínicos, f
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que
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IJ,'.' ., ;.
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iiiiil... i|*.i
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toricos.

,1 ki::. r-, i orles coiriuista o
,. iir-.,-.. .. Per" "Hl 1-¦¦'!.
nlísmo anno. segundo rcf« rem

lorfíí iiHUSpcitos, 1:01110 iíuy
ííiisman c os padrfts Techo e

|-..:;i;i'ir;-. Al.-irv.i Parcia, pro-
il.* r.rtrrrti*". ou de Isiiapc, com

,1 sequ'.'.u .ts iitilli .«. penetrou no
¦., ,1 nvcr.-.ind.i o Chaco, chegou
!,-,i. travando l.tr.i com .ir. yu:.r-

iii(p, feita a
aggrnvani-se

dos lncr

Iim
li.gal. ,lies'.;i'iíu'rs c portu*™
Aniiiiiio Raposo, ali:
neiile; com grande (
rhcea ri Ointo. 1:««'*'«:
l.fsoiinlioes; Pizarrò,
il-viii asaeiihoream- se
Chile.

Ci
il

5í(**(n vaca o <\- Por-
: oonfliotos cnlrc
-«;-.(¦:-. O alludido
vt-.*í,i.i;KÍo o conti-
rcercito «le Índios,
ido luta com os

Ahuaiiro e \':il

"O critério, dizem os alludtilos es-
eriplorcs, para regular as questões de
limües com o llrasil, como succesíor

é, de 1'oi'tufral, deve ser, unicainen-
consagrado no Tratado dc Santo

¦Ildefonso, de 1777. entre este paiz c
a Ilespanha, visto como tal Tratado não
foi revogado cx.|il'citaiiientc, o continua
em vigor, não o affccrando, nem de leve,
:i guerra de 1810, por ser cile uma con-
vencão permanente, como iodo Tratado
de limites, coiiforun-e eu-sina o direito
iiiternaciona!."

Antes de miais nada, porém, necessi-
tamos acceiituar que a soliredita theo-
ria do uti-passidehs júris icm sido pre-
terida pnr ambas as partes, nos tratados
¦lc liiniles, entre o llrasil, .nor 11111 lado,
o Paraginay, o Urumiay, n Uolivia, o
Peru'. Venezuela e Co'unibia, sendo des-
aliendiila, 110 laudo arbitrai d
land, sobre a Argentina e

Só isto estabelece a piesutnpção va-
Posa d.i sua imprestabilidude, para o '

do I' ent l0 j Mns este uti-possidc.lis júris nem mc.

notar que
tieiras

.roinãcs bati- ¦
ffieialmcnU*,
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Assim, no

riu daia do
como vin......
zta niiic'
quri
Ri) ;.i> ii il ,. 1
f,.T/l?0 ,* lc: t.
qnanlo poder,
m.ista real."

Por sua ves?
de !5.)o. eonci
atnlíis i-''i:;:' •;
a P. Mi-11 Io.-:
pliir- -¦•¦ (les..
pobl-ar, en ir,-' 
mar J-.-l sur, .

tà' claro,
como já

nl dc

dos aeto
rxjii. Ji.;

posse, esia-
aPudid-i !n-
fc; e iiinJa"icint-s

01

Mairiiti Attonso,
teavbro dc 1,34.
.ir.i qi™ lhe iv-, dc terra.'• «• serão

iin nrynin. íyias
f ;;í que não o foratn, tiveram >
actos irinrova.los', taeitaj un e.v
nii-iite, posl facliini.

Pur outro I.hIo, os intssioil.v
-i-.iir.s e carmelilas rioriuguezes,

. naililõ-se ;>«•'.( ler:....-r dn norl
; .-.•riiiiam rcdticçfiés, realizando

deÍt*os iicto» dc posso.
I Reinava, então, eni
f do Sul. sem conlrtistc1 cotiíjutàta, .1 despeito

*,.i;: e dc limites nue
!¦- 1 *,ivt --tr.il .- Il«-r-:.r
aliás, dc* iiuc sc pasmai
inesnía época.

t« traindo de Weslliliaüa, .'rir -lera dir
i(i"8, mt-iio Iciitiamunc produsui scus
effeitos lienuficps, lio velho, iiiiin'o,
como st: sabe, o pnitcó poderia uifluir,
na Atnciiea. ptda iaerci.i v. < goi-miíi «iíis
duas Melri.iiolcs. que iiiono-n.lizaviim.
jiíip assim dizer, a p's.*c territorial ali.

Km 1750. ilr.ui do Traiiylo «lc Mad-id,
o avaiiç . dos pirliiguezcn parn oeste,
alcançava o rio Harafíiiay
esícíiília-sc até r,o Javary (
do Oríiioco; os liespanlioes possuiam
resto do continente, aíê
.1 America Central e
visto (fuc o qtiiílhãó desti'^ era iiiuito
maior e, sem confronto, mais opulento,
CMatriTi ci!..).

Xcm assim, as coiil?;idas dc íiinitês

foi
questão

. I, M. '

nn para critério dc solução de
entre as republicas de origem
r.hola pôde sor aproveitado, .-, rn
ic™i de autoriladcs comiietentcr
luspci-tas, e, ainda não lin mil
licfcirerado nn iriudo arbitrai ila
ílitleiio-argutitinà. . .

lrr Cin iSs.l, o cx-;iiinistro D
IJeras, dc Nova flranada. sustentava o

tsidelis de faclo, e o riiesnn fi-
e-m 1859 o e:«iiinistrp d. Luís

Sanojo de Venezuela, c. depoi.!, An-ln-s
l.icllo, do Chile, e d, Dointto Munpz,
da Hoiivia. ,.' 

Em 18'iS. ¦!. Joié 1*. C.ulierrcz, liou-
virino, refiilandii' Car.lona. sustentou que
o uti-possidetis c a occttpaeão de um
território, cui um momento dado. e ac-
cretçcnin une a euniilride e a riirorosá
atiplicação do uti-possidetis acòi"e'|iavani

locar «lo ds iRio. sc ailçiptásse

I//I-/.C
yiri-.im

que
actual, como o Uil

IT:: r-
tese,

Novn Granada,
Mexicor !•!'

O tinieuayo
! sua recente 'I

| rola Livre de £
r ris, fun lando-.'

norte, j "ault,, Hpiirgeo
riwitcsj ííoiis.'1't'™*., eondemna

possidetis júri
especial
?/i peru-

11. •¦m !
Ií

Uc

ba-Helata
enfada ri
il.iMcas, di

em o-'nir.ts de
Moiilin r. PloreittMio

principio do uli-
1 còm anal ilação

enublicas liespanholas, não
preceilenles contrários, eni

do sr. dr. chefe
do sr. general Vgohar

para a praça da Brigada Policial oue já
se vae tornando tristemente celebre
como ordenii|iiça do sr., dr. Armando
Vidal, .1° delegado auxiliar.

ilí' incontestável o direilo da policia
dando caca aos exploradores dc Iodas
as modalidades do jogo, desde quando

Código Penal estabelece pcn.-j para os
infractores.

ilí' sempre digna de anplauso a nulo-
ridade que nos termos tia lei prende c
processa os contraventores, fazendo
juntar aos autos as provas da conti.-,-
venção.

O que, porém, ninguém pódc (ipplau-
dir, é que, onando a .policia qiucira mo-
ver campanha contra o jogo, vá aos
excessos, coiumetla violências e a,cins
menos dignos de uma autoridade qne
se «leve impor 'pelo respeito inaxinio
que a todos deve influir.

Colloca-se cm panei inferior, cm con-
Clevc-; dieõos muito penr dn nue o próprio con-

o llrasil ' travenloi* a autoridade que i,enle a
.stiinpção va-'compostura, esquece o, dever de respei-

'o á Ifi c aos scu . jtirisuiccionauos e
comnielte ou consenti: «rue oulros com-
meiiain aclos ni*,ssiveis dc pena denlro
«In liícsnío Código.

Qual o respeito que pôde merecer uma
autoridade oiic sem a menor fo-innllda-
de lcj;a< vareja uma caáa commcrcial,
seja ella nual fõr, -«rrotulia gavetas e
cofres, ipiibia moveis, dçnrcda tudo c
por fim sc apossa de fabulosas quan-
tias. sem a mínima conferência, sem a
menor declaração, sen: lavrar uni anto
de apprehensão, conforme manda a
lei ?

Como poderá amanhã a policia jus-
tifi.-rir es?e aclo ?

Qua info-niação poderá ser dnda
qitamlo anirviliã. em juizo comnetente,
os lesados reclaniarcm a entrega das
quanvias arrebatadas ?

Onde parará esse dinheiro ?'11 como se Indo isto não bastasse
pnra frisnT ainda ninis a violência dos
seus aclos. o sr. dr. t" delegado au-
xili.ar se faz açora aconi-nanhar de um

pre- . "bravo e valente" soldado da P-rwln
Policial oue :>e ivrvorou ran conselheiro

j do delegado e garautiilor dos scus
aclos. . .

lí' ].iira a-i façanhas dessa praça que
sú pi>.lct*á concorrer para o desprcsli-
g'-.> da Pripada Policial, que clianiamos
a attenção do sr. general Olytppio Aro-
bar. cominaiidniitc da flrigada.

•"' i Ainda nnle-hontém. no Meyer, na
ií.-i ......

ACAUEJUA DE COMMERCIO

As aulas do curso du Fúrias
¦As aulas do curso -le férias, inatigu-

ra.lo a 1" de dezcuíbro, acham-se func-
çfcnawlo regularmente.

Continuam abertas as inscripções,
pira esle curso, cujo ifini principal é
preparar os candidatos aos exames dc
admissão á primeira e segunda series
do Curso Geral, em março de i«i!7--

As inscripções pnra os exames de .pri-
meira ép'oca cncérrani-se impreterive!-
mente no dia g do corrente, ás 9 horas
da noite. *»»>.>

limites
hespu-
o pro-

claro

¦ias nti.-stões de limites, como porcino
rr.piicair.i a sim adoocão traiisformar-se
•iu preceito iiilernaciotial disposições de
iivani^acão administrativa.
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KU*£9 prwtes a
rarj assombros

into, .13 «liras coro::1, absortas i'omplicaefies ÍntrrnacÍo:taes da !
bem pouco sti preocçür^ivani 1
acoateciiiieiitos da America «loj

Ro, d.:-,ri da usurpacão <ie ror-
Ia Ilespanha, aquella foi per-1

.1- leste a oeste e <!.¦ sal a I
-:* v.uu UUil*í™dãO dc co:u,"r.-'.i-
•.panltocíí. desde A volta a-té AI-1
Irala, c de "bandeirauies" por-
•• paulistas, des-.lc A. Garcia,
Ai.-o:no. Antônio Kanoso «¦ lis-

3tnò verdad. iros bcivcs
lU.ii-am o desconhecido
s rrc.vi-s e as nnbòsca-
dos sclv.iiicri.-r, em união
idos adversos, pira a
¦rritorio e a escravizaçúo

rlcs Maximiliano,
içãu tt requerimeut
¦;i., ri«-,liii io reconsideração

spacito pelo qual foi rescindido o
coiiliiU..' celelirado com o Ministério
iii Interior, deu o scguiiiíe despacho:"Atleudetido a .f.ie os, requerentes
não foram inult.iflos anterioriueiite , ei me.
que era de insigiiifcante valor » artigo
que uni caixeiro «lcs siipplicantes re-1
eitsou fornecer, em tioiiie da firma, á
llibliolliecii Nacional, e tendo em con-
ta ainda o faclo dc estar prestes nj
leirnir;,,!' o contrato com este Ministe- i
lie, reconsidero lo «le:yp;»c,ho 'anterior, ¦
para manter o contrato referido sem |
novo 01111- para o Tliesotiro, pago pe-1
los re«|*.tereitlcs o artigo que deixaram i
de fornecer, nos termos dá Iii

Um delles foi vêr as
tripas do outro

.Toa-
portu-
carnes

Joaquim dos Santos Oüvcira
niiirii Pereira da m va, ambos
guezes e aiiibos cortadçires de
no açotigue da run Nossa Senhora de

nua =;6, tiveram lioiuetn pela
r:ui desaguizado no interior da
casa, acabando o primeiro nor

dar uma facada nu perto d<> segundo.
O Joaquim n. i foi

grame e o n. ;, que r

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quanifo precisardes Uc qutniua, U.jtt

llarroso ?.|, foi r:
cia, recolhendo-se
casa.

.. Também ar:
v.lilor Manuel iii
fcritucntíis na cúxa
collega José 'Kzequie'

cm

n.l.i
Coátí

preso em fia-
esido á rua do

!s:en-
sua

casn de bilhetes de loteria denominada;"A Gruta do Meve-" ,o soldado entrou
na frenle do 3" delegado auxiliar e foi
quebrando vidros e tudo que encontrou,
tentando arrombar o cofre.

O sen facão e o revólver andava.ni
como panno de ir/mostra e tudo isto
acompanhado de um vocabulário in-
ntu"do -e iit-lcccnlc.

•Muitn embora o .." deleeado auxiliar
seia solidário com tacs fanfarronices, a
disciplina militar c os créditos de uma
corporiyão é que não podem estar ú
liiercè «laquelles que não têm a menor
noção de '.lue seja compostura,

0 sr. -rir. K.lgard Jordão, d. legado
do S" districto, acompanhado do, cótii-
missario 'listeves, de» cerco em diversas
casas de jogo, iipprehciidciidp talões,
listas e roletas,

líntre as casajs vareiadas r/ela nolicia
figuram as das iuas Dr, loão Ricardo

In. 70, Gamlióa 11. 19, c Curou. 1 Pedro
Abes n. W).

Todos os objectos apnrchcndidos fo-' ram remei tidos para a Repartição Cc::-
trai da IViiria.

(IT. i /-«it.'cnm, de lionlcm).
i

Os furtos em departamentos
navaes

A Policia Marítima, solicitada pelas
altitoridadc- navaes. noz á disposição
das mesmas 0 agente Eduardo Pereira
di Cunha, paia investigar sobre os
furtos que têm .-i.ppareciJo em departa-
iiKiitos da Marinlia.

Assim, a Policia Marítima conseguiu
apurar que os desvios de inateriaes da
Armada furam feitos da seguinte ma-
neira:

Na ilha do Saco do Vaíente, foram
apprelicndidos, em casas de .pescadores,
os seguintes objei :-.., roubados no di-
que íliiciiiaiite "Affonso Penna'': 1 pa-
vi:hão dc ferro de gr;..ndes dimensões,
grande quantidade de louças, talheres,
bules c cafeteiras de alumínio c meai;
cerca de 50 kilos de pregos dc cobre;
r?o kilos de -pregos de ferro zincado, 2
galões de 10 kilos de tinta.; 1 galão de
2> kiívjs de 'bctitine para calafatc, alem
de ciüios, clc.

¦Estes objectos foram dali transpor-
tados para o Arsenal de
reibocador Audaz'', tendo
dados pelo almirante Kiappe ltubim,
inspector do Arsenal.

Como principal responsável por cs-
tes factos, é apontado o mestre Yola, o
qual residindo na ilha do Rijo teve or-
dem de sc mudar em :a horas, e o fez,
morando actualiiientc na travessa Na-
va-rro n, 16, 1111 Catuni-hy.

listão presos na ilha das Cobras oito
marinheiros do dique fluctuante.

Dois íiKvrinheiros contratados que
aci servem, de nomes Caslão c Mclchia-
«les, afifirniam que os roubos são muito
mais .limitados do que o material en-
contrado, porque o mestre cilado já¦tem vendido grande quantidade ao ar-
maifcr Quadros;

liste senhor já poz os seus armazéns
á disposição aa policia, .para serem re-
vistados, c nada foi encontrado.

Não obstante, insistem os seus ac-
c-.ií.a-.lores na primitiva affirmação.

As diligencias prosegueni. contando
as autoridades da Marinha conhecer
denlro de poucos dias os autores desses
furtos.

ra,    - -
Cardoso, Kaul I.ima Iliinrl.i dos hálitos,
iii.it Tavares .Muiel, Crbs Ucnjaiiuii,
¦Silva Araujo. Alberto de I/Uca, 1'rancisco
lleliniro de Oliveira, João Prado, José Ce-
rr «le Vieira. ¦ ,,,.-,

1'v.rnra supiileinentar — Oswaldo l.ouia..
.M.imciro, llcnio de Souza Lima. Artliur
Pauto du Souza Martins, Olncy Junqueira
é'.-.s#.is, Mi rio Corri-a de I.ima, Gdlierlo da
Silva Freiic, Tristãd liarbosa liscobar, ,Hçn-
liiiue M-crcaldo, I.nhire Cafino Pinheiro,
Cuilherme Jorne dos Santos, Ccsar cerrei-
ra 'Pinto, Cnrlos ferreira da llocha. Mano
de Aguiar Muniz Freire, José dos Santos
Hias, Aivini Teixeira de Arçuiar,, Jono Al*
citido «le Jcus Ilciiriqucs, trancisco Paulo
.Novack. Álvaro Terreira dc Melo, hran-
cisco de Carvalho Sampaio, Leopoldo de
llcrredo Coqueiro, Ranukihó Queiroz l.ui-
ir.aráes, Jeronymo Jüsi1 Carrazcdo, .Bolívar
iMaicarciiiias, João da Kosn Silveira.

)" anno — Microbiologia — As 4 noras
0.1' tarde — Ivdgard Snntos Neves,, Francis-
co de Carvalho Sampaio, Phnlo; Gonçalves
l-erreira, losé Scliettino, iManocl Machado
Cardoso fontes, Euclydes Hclmod, Fran-
ci-co Delnriro de Oivcira, -Octacilio Rolindo
da .Silva. Waldemar Rolindo da Silva, Djal-
ma (in Rocha Sanlos, C.rr-gono Nazranzcno
dc Hrag.i Paiva, Antônio üaltliaznr «le
.'.breu 'Sodré, Augusto Regulo da -Cunha
Rodrigues, Raul Ferreira Costa. Paulo ,I'.a-
ria. Oicvrildo Lima Freire do Pillar, Aris-
loteies Cav.Vcànti de Albuquerque, .Mario
de \guiar Muniz Freire, Sudoclc de «Berre-
an Oswaldo I.uiz Cardoso dc Mello.

Turma supplementar — Bolívar Masca-
r.Mil.as. Abdon tisiellila l.ins. Álvaro Uru-
cc Mallio, Antônio José Soares Junior. Ma-
rio dc Souza Barros, 'Ccsar Ferreira Pinto.
Francisco Alvares Barata, Joaquim tardo-
so Martins. Fábio Carneiro' de iMctidonça,
.l.icintlio Cardoso Machado, André Drey-
fus Sebastião de Castro Ferreira Pinto, Au-
rtlino T- «Je Almeida Nogueira, Álvaro Ver-
leira de i\lc'!o. Paulo lilillllo Brasil, J0.10
da Rosa Silveira, Carlos P«rreira Bezerra,
fttanoel José Ferreira, Arthur dc. Siqueira
Cavalcanti Filho c Alberto Guilherme
Iíoe?clí. ....

4» anno — Anatomia e physio'ogia pa-
tliologica, miliologia seral e phrii-ni.icoic.gia
c nrle de (orrn-.il.ir — \'s to 1 ç hnras —r
Augusto Boiadas Fernandes, Sandov.il ,IIen-
rique de S.i. Joré de Araujo J'--"\ Soi-rn-
tes ArioSto Carino Pinheiro. O «luva ilo «los
Santos Mo.-.ira. Alexandre Líifoyctlç, 'Sto-
el.ler, Henrique do Couto Priiin, l'.ib'o de
Oliveira, Oscar Carlos dc Lima, Horacio
Ferreira de Souza llarros.

Turma supplemcntar — Jono Camillo
Tc«>rtrra Fontes, WaMcmir Nina, Autpnio,
Alves Taranto, losé Martins dc Araujo TU-
nior. José Anionio de Paula Carvalho, liei-
tor Henrique de A. 'Souza Cennaro Ilen-
riqitès, Durviil l«?i|»ino de Ilnto, Amo-
nie Xavier dc Oliveira c Octavio Salema
Cr.irc.io Ribeiro. , ,

5" anno — Clinica cirúrgica — A s 10
heras — No Hospital da Misericórdia —
lorio Haliih Marram; Amadeu Laqiuntiuio,
í" chamada. Ociavio Fidclis, C.ilbcrlo I o|>çs
da «Silva, Renato CuKiiarãcs Bastos, Beatriz
do Amaral, Ivurico Pedroso .Frlho c Silvr-
110 Bezerra MoiiUrncgro, em 2" chamada.,

6" anno medico — Hygiene e medicino,
legal — A's 11 horas — Joaquim Martins
¦Ferreira. Latnoiinlcr de Freitas. Jnynte Re-
gallo Pereira, Paulo I. dc Alvun Rezende,
l'-.'KCiiio Gomes Cardia, Arthur de Oliveira
Alves, Olavo Duarte do Smi/a Aguiar,
Francisco dc Paula Leiic, 'Pasehoal Toeci
Filho, Ilelvidio de Moraes Rosa.

Turma supr.lcrneiilar — Sebastião dc Sou-
Ribeiro. Luiz Ferreira da P.iixâo, José

, Já aiiie-hotitem demos, cui nossas :ic-
ticias de ultima hora, o que se passouna assciiiWéa dc insiallação dn Con-
ícderaçâi) Brasileira de Desportos até o
momento em que foi ventilada a ques-lão do listado de S. Paulo.

Depois de acalorada discussão, du-
rante & qual a Mesa prestou á .assem-
bléa completas .inforaiações sobre a
marcha dos trabalhos para o congraç-a-
mento de desporto paulista, chegou-se
á conclusüo de que ella náo foi levada
a bom termo devido exclusivamente ás
exigências descabidas da Liga Paulista
e 6ua federação de Football. Finalizou
esta longa serie de debates uma decla-
ração de um dos representantes da A.i-
sociação Paulista que causou indescri-
ptivel sensação e não, menos intensa re-
volta. A de que a Li<M Paulista convi-
do-.i a Associação a. mna vez crc.ida a
nov«j, entidade produzida ocla fusão, fi-
lial-a á Federação de Football Brasilei-
ra da Liga Paulista I

A assembléa decidiu então approvar
uma proposta de um dos representantes
do Rio de Janeiro, pela qual ficou con-
siderada a Associação Paulista como a
legitima representante dc S. Paulo, pro-
vado, como foi, o rompimento por par-
te da Liga Federação Paulista do pa-
cto firmado cm 21 de juiiíl» de 1916,
na residência do dr. Lauro Müller. Só-
mente a Associação cumpriu a assigna-
tura deixada pelo seu representante,
.¦nicamente ella honrou o compromisso
solciiiicmente assumido nessa data mc
moravel. Assim sendo, tal entidade co-
briu com o seu pavilhão o campo da
Federação Paulista de Desportos Ter-
restres c, como se fora esta aKgremia-
.,:io idealizada pelo pacto, pódc figurar
perante o nosso mais alto tribunal des-
portivo.

Vamos, agora, proporcionar aos que
ros lêni os termos dos últimos accor-
dos propostos eni S. Paulo, para que
possam avaliar das razões ponderosas
que sempre estiveram do lado da Asso-
ciação Paulista e do quanto fez a insli-
tuição opposta oara se lançar nesse os-
tracismo a cue foi conderanada pelo
seu mão proce«limento e pela quebra da
sua palavra.

Após o fracasso de algumas formulas
de approxiniação, a Associação Paulista
apresentou a seguinte proposta pnr.. a
sua fusão com a Liga Paulista:"Proposta da Associação Paulista dc
Sports Athleticos — Nome: Federação
Paulista de Sports Terrestres.

A nova entidade será constituída pela
A. P. S. A. e L. P. F. B.. com sede
cm S. P.iulu. concorrendo ambas com
os seus direitos, privilégios, trophéos,
relações, reconhecimentos, campos, etc.

A I*. P, S. T. será organizada em
1017. cem as seguintes divisões: i" di-
visão; at divisão ou divisão intermedia-
ria. A primeira divisão será constituída
de 12 clubs, sendo B da A. P. S..<\.
e 4 da L. P. F. 11. A seeimda divisão
011 divisão intermediária será constitui-
du dc dez clubs. todos da L. P-.F. B.
Cada divisão terá um conselho distiucto,
tendo cada eliib um representante.

Na assembléa da nova entidade terão
representantes todos os clubs da primei-
ra divisão (8 da A. P. S. A. c quatro
da I,. p. I*\ B.) e cada divisão inferior
quatro representantes, escolhidos pelos
respectivos conselhos. Dessa, maneira,

ms assembléa da F-, P. de lí. T., a A.
P. S. A. e a L. P. F. B. terão rc-
prcscntaçSo eguaes.

A esta proposta que mereceu do Ur.
iMarfo Cardim os mais rasgados enco-'mios respondeu a Liga Paulista inespe-

nadamente com a seguinte contra-pro-
posl a:

! "CcwlM proposta da Liga Paulista de
Footfca/'. — Nome: Diga Paulista dc
Sportcs Athleticos.

| A nova entidade será constituída pela
IL. i>. V. B e A. P. S. A. com sede cm
IS. Paulo, concorrendo ambas com 03
seus direitos, privilégios, trophéos. rela-
ções, reconhecimentos, campos, etc.

A liga Paulista de Sports Athleticos
será organizada em 1017. com as se-

HcaÜarani.sc tios dias O, ". 8. ic, n( ij.
4 e 17 do iikz de iioiiiicbro pruximo ;>as-
¦di... im -" ts-lii ... '-.i 15° districto, -

uli o ninsisii-rio da p: oiessora cathedratica
1l.1rian.ia Leite Pinto Terra, os exames aa ^
rúiiiuÇÜó ile clítBíe dus anuímos da inesnttfe
.-coca, cujo Tcsiillado foi o «..guinle I

Da 1" serie da classe ¦ complcrneiitar par»
n 2", a cargo da auxiliar de cits.no Alico
leão: t

Approvada enin distineção c louvor: Leo-
poldina Saraiva; distineção: /ila Sarajv», *
Alái-de Ferreira Pinto a Nndir dos San*
los; plenamente, gráo 8: Aninnda Suraivil
plenamente, gráo 71 Djanira, Salles Vatucmj •
plenamente» lírio *6: Aracy Coelho.

D- -** série da ©lasse mídia para a i"
completar, a cargo da .nivsma auxiliar do ea«
sino Alice Leio :

Áhproyada com distineção c louvor: Jtt»
r.icv .'«.revedo dc 'Faria; dislincçcoi ,RopIJ- 

¦
n :.Manrns; plenamente, irrào 0: Clarlnda '
Ribeiro, Henrique Paulo Fernandes e The.
ren Santos; shnpleamcnte, Kráu 5: IXwa*n**
cos de Carvalho; simplesmente, gráo 4)
Otlion 'Smltll.

Da i» série da classe miMia ,para « a"
da mesma classe» a cirno da auxiliar de «a*
sino Üstlier Uenác :

Approvadas cora distineção e louvor: Jt>
tircy Lucas c Ynlaudn Osório: ilistincçiol
Strpio I.opcs RoíItísucs; plenamente, Rrfta
0. Paulo larmKrut.er. Cinllilionor dn Silva¦ Ordiwordino Totnpsòn; plenamente, ktíoí
3: UtT.iocinclar.il Augusta e Aillieinar Cam.
¦-.os; plenamente, frráo 7: Francisco tios San-
tos Isabel ¦Figueiras* Jarbas Uòcha o A&»
tonio de Carvalho; plenamente, guio 6: Ma*
tliilde Crcy.

«lia 2a sórle elementar tora a t11 da clawfl
médfã,* a rari;. \h auxiliar dc ensino í«»
Kcnia Sclual . . ,Approvados com distineção e louvor: Jos«
Jordano e Zulmira 'Monteiro! distincçio .
Hdazima Rita tios lieis, Kniyldcs líaptista.
Maria Pereira do Amara! c Nelson 1'aulú '
Fernandes; plenamente, kp.ío 7- Adhenul
Trav-issos, Jo5o tMaRníliTics c Jorse Lüna;
plenamente, R.áo 6: Álvaro "Costa, Dcne**
dicto Hárbosa c Knizla dos Reis.

Dr» i* ptMc dementar para a a1*, a cargo
da mesma auxiliar de «usino Kugenla So-
bral :

A-Tovados com dÍBtincç5o e louvor: OcU*.
vio Berrine; plenamente. Kráo o* -SeUistiana* ¦
Pinheiro; plenamente, xráo 8: Alice Ros*
Perreifa; plenamente» Rráo 7: Cessítino Si»
raiva e Luiz du Silva; plenamente, (trio 6*
lurnc Sonrcs e Sylvio Franco; sicnplcsraen-
te, gráo 5: DaJil-a Sohre?

-Da 1* «?*írie elementar para a a1, a car^O'
da auxiliar de ensino, Alila Terra de Aa.
drade:

Approvados com distincc3« •* louvor: Ktt»
rydice Riin dos Reis c Jolto Lopes Rodri*
Kites; p'enamcnte, grio o: Octacilio Tom»
JW011; plenamente, gráo 8: Lucas SylreMii.

2° turno — Ua i* série da classe mediai
jara o 2', a cargo da adjunta ,1. SylvlC -
iRezcnda 1

Approrada com distineção e louvor: Olgs
'Ferreira; plenamente, gráo y: Theodori
Ferreira.

Da a" 6érie elementar para n 1* daelassi
iicdia. a cargo da mesma adjunta d. Syl
via R.:

Approvada com dislincçJo e louvor: Os.
carina Azevedo dc Faria; distineção: Alayd.
Grey: Appolinaria Dias, Felismin.i da SI V™
llercilia do Valle. Jovellna Leite c Jiilieta
He Oliveira; plenamente, pio 9: Antoni* fa
Costa, Joanna Jorge e Vera Rcnnrr; pie-
nanirnlc, gráo 8: Oflandlna Mauricio: pi»
namcnle. gráo 7: Sylvio Rcnncr: ulenu-
nienie. Rrio fi: Ameia Jorge e Zidia (,.«•'.

Da 1* série da classe elementar para ¦
J1, a cargo, ainda (h mesma adjunto, d. Syb
via .Ttczctuic:

Approvadas com disiincção: Tírncsiim ue»
ró, Tndayalva Pereira, Irene de So*.u,t Joa»
«mim Ferreira e Virgínia Pinto Rodrigo**-!
plenamente, firio 9: elinda Ilriolanua dl'Mattos, plenamente, nráo 8: CuMliermína do
Porario. Teinotlieo (orlho, plenamente, grín
?: Ouiomar Klheiro e .Tos» Francisco <f«
Souza; nlrnamente, gráo 6: Ena de Sonis.
límilia da Costa, Jondyra Agirar. Nair Nu-
nr«*. Odelte Silva e Vírgula d oKosario.

I>a I* sirie «Ia classe elementar para •
2*, n cargo da substituta de adjunta liceu*
cinda — Adelia <la Silveira I.obo :

Approvados com dislincç.to: \. .Mario
Aguiar, Sabino Leite e Juilhli Il.iró p)tní-
mente, gráo q: Djanirn Nogueira (liiiiiuv
ties, Stella Metiilcs. Wuldeinar «Miollaj pie*
namente. grio ;: Tertuliano Jorge.

da Crítz 
"Carquejo. 

Ánfrisio Loíifio Veras
Filho', Alfredo ^J')''^ Primeira divisão. S
Ivrnesto Pereira de Carvaílio, J*ose wno kui» .....
beiro de Sá Filho, Francisco de Magalhães
Viotti, José Campos de Almeida, Adcmiar
Soarei da Rocha. ,

6" anno medico — 'Clinica medica — lios-
pitid da Misericórdia — A's io horas —
Luiz Portella Moreira, Raul Martin da
Cunha Bastos, Antônio Mesiano, Ucnedicot
dr «Moraes, Jorge Ribeiro «ln 'Silva Caldas.
•Mario Jislierard Leite, Newton de Almeida
Santos, Germano Veiga Ferreira, Jordano
de Almeida o Alberto da 'Moura.

6" anno medico — Clinica, obstclrica —
Hospital da Misericórdia — A's to horas —
Carlos de Rezende Hínout, Frcilesvindo dc
Souza Lima, Decio do Alvarenga.,, Naur
Martins, Jeíferson l*'errnz de Siqueira,
Adamastor do Amaral Leinos,^ Amadeu Jmv

d neira de

gtinda div«isão ou divisão intermedia. A
pnimeira divisão será constitulidii dc
dozi«. clubs, sendo: Sete da A. P. S. A.
Cinoo da I-. P. F. B.

A sejninda divisMo ou divisão irttermc-
dia será constituída *de dez cliíli3, rc-
stantes da A. P. S. A. c da I.. P. F. B.
ou sejam: nove da L. P. F. B.. um da
A. P. S. A.

Catla divisão terá mn conselho dis-
tüncto. tendo cada club um i«epr('3eii-
tanto.

Na assemKéa- da nova entidade, terão
reprcsentiinie-s todos os clubs da pH-

.,«. ,„.,..¦..!. i,-,i.,.i ..-  |meirad5vis.ão (7da A. P. ,S._A. ,e 5 da
Azevedo. José dc Queiroz I^ppcs, L., P. P. M e cada divnsao inferior

Slr.rio rontes dc Miranda, e João dc S.
Fraga. . . , ., .

Tiinn.i sunplenientcr — João da Verga
Soares, lorio 'Braga dc Araujo, Pendes da
Silva Reis, Pedro Climas. Joio Tolomei.
Il.:ii7 Kilwiro do Valle, Lconidas do Amaral
l\rrt*ir:i, losé Palma, Joaquim I.ibanio I*ct*
te Ribeiro c Gustão Coelho Gomes.

2" anno oilonlolouieo — A's S horas —
Christovão Corrêa Flcrlieroia, Amando Poct-
it-V-e Ape! Mario Niuifs da Costa Tülti,

Marmlm, -tio I >Kvnndro Ribeiro Gonçalves, Luiz dc Oh-
sid'o arreca-1 vtira Molitcrno, Luiz Ribeiro dc Castro.

Aviso -- São convidados a comparecer
«:<-iii urgência .i Dirccloria d.i Faculdade

d.rds .i«cpresctitantes, «-scolhidos pelos rc-
Ispectivos conselhos. Dessa maneirii, na
tassembléa da L. P. ,S. A. e A. P. S. A,
ii L. P. F. B. torão representantes
eguaes.

iA piiníeira direetoria da L. P. S. A.
será constituída dc nove membros, se-
gui n tes:

¦Presidente, um neutro; i" více-presi-
den'ie, da A. P. S. A.; 2" vicc-pnrsi-
dente, da I.. P. F. B.; 1" secretario, «Ia
L. iP. F. It.; 2" secretario, da A. P. S.
A.; 3° secretario, sla L. P. F. II.; 1"
tliesourcii-o, d.i A. P. .S, A.; 2" thesou-
reiro, da L. P. F. B.; 30 tliesourciro,

A. 1*. S. A

tr candidatos a..« prêmios csro«ircs. ,
FAOUDDADE DIÍ SCLENCIAS J-U-

RIDICAS E SOCUVIÍS' — Amanhã, da
sabHrio, ás 'horas dn tarde, começarão «Resumo: 1 director neutro: 4 directo-
as orovas oraes «lo segundo anno. res da A. V, S. A.; 4 directoros da L.

Serão diainta'dos os srs. Carlos Ba- P. F. B."
piista Seixas, Carlos Benicio da Silva | Ora, cibsohilainentc não podiu convir
Míireira. Clovis «le Azevedo. Darro Ce-.á 'Associação — uma iig.i pujanle, que
sa-io da Costa, Djálma 'Monteiro de |dispõe d.-.s sympathias c do iiptii«) do
Faria, F.rnesto da Si/vi üitlmarries, pivô pn-iíi -i.-i — r-ubnfetter^sc a exigen-
l'>ncs'tc> Stampa Herg, Esmeraldino de rias incouiprelictisiveis e pirronicas de
Oliveira, listado Corrêa de íá c Be-.uma congciwrc que balia ás «orlas «lo
nevides, líurico Rocha Portella. Turma esfaceramenla e que dispunha como
siipplcmeiiiiar: Fernando Rinilio Pe-1 maior dt esp?J'las de lin.!«is pliologra-
i-ciiu dos Santos, Francisco da Cunha iphias dc multidões fantasiadas de íoot-
Corrêa, Generoso Ponrc Filho, Godo- bíllcrs ci d«e .issembl&s fantásticas,
freilo de MalilKW, Henrique Carlos I >E a Associação, para comlnter .1 con-
jl,™.er íra-propostn, organazou synthenc.imtuti:

Haverá á i|-a da tarde, colhção de os argumentos que vão ser expostos:
gráo a diversos alumitos que coiicluiram ; Argumentos — Dos clubs da *A. P. S." ™,,r.„ A. possui 111 campo a A. A, das Palmei-

UM DESASTRE EM JACAREPAGUA

Um bonde vae de en-
contro a uma carroça
AiiteJiontem deu-se em JacarípagitS

ttm desastre de certa importância e de
que só hontem se veiu a ter conheci*
mento; porque, apezar de avisada, a po-
licia achou que tal facto uio tinha nn-
portanbia, muito embora a viciima tí-
vesse. «Mo mandada, para a Santa Casa,
em lístolo ;travr,

Era ainda cedo, quando um bondd
linha "Freguvzia", numa carreira des-
abusada. íio passar pelo largo ilo Tan-
que niaqttellc subúrbio, foi de encontro
a uma carroça de páo, atir.mdo-a •
grande disiancia, matando os «lnis mua*
res que a puxavam c ferindo gravemen*
te o carroceiro, que ia na, Ixiléa.

Depois disso o motoreniro, sem lijtar
im|M)rtancia ao desastre de quin fo»
responsável, proscgiíu calmamente fla
etia viagemi.

As providencias foram d.iibis .por um
popular, que. lendo coiiimuiiicado o 6i-
cto á policia do .:,t" «districto, como essa
não Se abalar-,™, tratou de conseguir .1
remoção «lo ferido para o Posto Central,
de onde, após haver sido couwniente-
mente medicado, foi mandado para -
Sanli-t Casa.

O carroceiro fcrúio, que a potiei.. nie
S.i'bi.1 dc quem sc tratava, chama-se
AD.Tximíno Ribeiro. í branco, soltelrft
de .1.1 annoa de cdade e residi- -ein casa
lie seus patrões Morgado S: Irmão, i
Estrada da Freguezia n, 8.
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AS GRANDES CHAXTAGES

Queria negociar com mercadEo-
nas alheias

Attcndciido a uma requisição da po-
l:cia paulista, já lá se vão perto de
tiiicn mezes, o 2" •di-lc.c.-r "b auxiliar 1
proo-...leu aqui a unia serie ..le «liltuen-
cia0, pira n. captura de Vicente Fal- I
jaro, «pt-c em tí. Paulo estava sendo I
processado. j

liste indivíduo apparecctt no Rio. e,
dizendo-se ncglociante naquela '«.-nlniia!*, |
cc!i=c:.;ui:t lesar.o coiumercio carioca
lui quantia superior a ioo contes.

Descoberta a "scroquerje", ,1 polícia
paulista pclt-.i á nossa que ouvisse aqui
algumas das firmas lesadas, enviando
os nulos para S. Paulo, por onde corria
o inquérito..

lí foi <i «;::e fez o dr, Osório dc Al-
meida. lista autoridade tomou por ter-

1110 as declarações dos sócios das fir-
mas Lotilset, Chercncc «4 C, da rua
da Uruguayana n. «144, lesada cm réis
Or.iocr-, «; J. C, Soares & C, esta*be-

Airts 11. g, lesada

o curso. ,
O resultado dos exames frnnos do r?

segundo anno, procedidos liontem, foi ¦ rooilw» vlr.ii e o
o- seguinte: — A. erto Deodafo «Maia hslano (o dMte cm construcção). Total:
Barreto, Antônio Sá de .Miranda Faria •*¦ campos o-i:fic:.ies. .
c Abílio Theodoro da Silva - appro- Os jogos da A. P. S. A. produziram
vados plenamente em todas a, cadeiras; "o anno «le mil novecentos c dezeseis
Aluizio de Hollanda Tavora. plenamente |«orça.;de_: 

80:000*000, brutos,
cm Economia Politica c em Direito Ci-
v«l -e simplesmente cm internacional
cadeiras únicas que fírz; Aiveu «le
Ceipva-ltió, .plenriincnte cm Economia
Politica c em Direito Civil e sim-
-ilesmente. cm Internacional; Al>e-|™.sm- ™,mpo offiria, pj-es^iememe." Apenas o Sport Club Corintlrans Pau-

¦A A. P. S. A. nula deve, possue bens
no valor dle .10:000$, tem sárte social, i
filiada á Federação Brasileira de Sports
e está, ponanio, nn reiaçócs com todos
03 Estados do Brasil.

Dos clubs da I.. P. F. B„ nenhum
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os seu.*! incon*
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l^i) !»!•*.. emfiin ! Clarins e businas itrwü.

p apparecer breve, c;:i Juiz de
O Dia. jornal matutino diário, dc 1

moderna, propriedade de, uma I
[associação, e dirigido pelo sr.. Albino!
| Esteves, e-x-redaetor do Jornal do Lon:- 1

mercio c -'O Pharol, da^uciia cidade j' minei:»

salários dos doiiiiii
t'i*riu(lii-i

O sr. Pandiá Calogeras, cm resposta
a tini pedido da direetoria da Central
do í»rasil, 110 sentido fie >cr cntregtte
.10 thesoureiro da repartição a quantia
de 2.0U :iSs$obb! por conta da verba
,í*c\ p.r.i iMganiento do salário dos
domingos e ícr-íados ao pessoal jorna-
;.¦«-'. f.i mesma ivstrada, no corrente
cxercicio, declarou ao ministro
Viação, por intermédio de quem lhe
foi íciio o pedido, que o credito pód
ser distribuído desde qi;s £cjj feita
necessária reatüsirio

í ContiDuam as reclamações con-
tra a Oeste de Minas

Chovem diariamente r.s queixas sobre
a inqualificável desidia da Óesie de Mi-
nas. O quo se passa nessa estrada de
ferro c realmente assombroso e já de-
veria ter motivado severo inquérito pa-
ra apurar a culpabilidade dos amores
dos abusos que ali sc praticam,

Como já tivemos oceasião de regis-
írar, as queixas nos vêm das mais va-
riadas procc.lenc-as ç são '.odas ellas
clamorosas: demora extraordinária :ia

, . remessa dç mercadorias, desapparecimen-
**** [ to mystenoBO das mesmas, emfim, uma

I serie infinita de irregularidades
Estará disposto o sr. Tavares de I.yra

a boiar uãi paradeiro a tão nociva anar-
chia?

lecida ('
em S -.'

da a p-

r-ia lJuciiO:

> ,-i. Fa/jaro
iicia dcSCol.

nao conseguiu a n-
coDrir o seu para leiro.

KM S. PAULO

Expio dn

lardo Martriiis Torres. pienamenl
em cc-noniia c cm Internacional e sim-
plésmente em Direito Civil; Antônio
Pinto do Rego Freitas, simplesmente cm
Econónüi Politica e em Direito Civil,
unicn matérias de qtte fez exame;
adroaído -Lopes da Cruz, simplesmente
em liiternrfciotial, -.inica que fez.
Aldroaldo Lc-ies <la Cruz. simplesmente

COLLEGIO MILITAR — ReaUizam-

Pelo interesse do publico
A Casa Vieitas, para evitar que ai-

giiem faça despesas inúteis, ínstallou
na sua secção de oplica, á rua da Qui-
tanda 01, um gabinete para exame de
refracção, o qual 6 gratuito. Com o
exame, que se procede sem o menor
inconveniente, verifica-se com exacti-
dão se o cliente precisa somente usar
lentes ou se deve recorrer a '.1111 me-
dico especialista, No primeiro caso, as
despesas serão unicamente das lentes
e armação, c no segundo caso será en-
tão inevitável a despesa da consulia
medica.

A Casa Vieitas encontra-se prepara-
dá para aviar qualquer rceeila dos
cxmos. srs. ocultstas, fazendo 20 *|°
de desconto sobre 03 preços correntes
do mercado.

COltPO 1)1*1 BOMBEIROS

Foi nomeado um medico
interinamente

O ministro do Interior nomeou lion-
tem o dr. Silvino Pereira para exeicer
interinamente o logar de medico do
Corpo de Bombeiros desta capital, du-
rante o impedimento do capitão 2° ci-
nirgião dr. Firiuino von Dollinger da
Graça,

Club Çoriat-hians
lista está construindo um, não contan-
do, pciiCini, com recursos sufficientcs
para coiieluil-o.

Us i.-.rtc-s da I.. P. F. B., produziram
no anno de 1910, uo máximo 8:000$, i
brutos.

A !- P. F. B. deve só o que é noto-r
r«in, 8:oooS: não tem bens nem, serie!

rsocr.il. -'• filiada á Federação Bra

tou qualquer idéa nesse sentido, apezar
de 

"insistentemente 
procurada para esse

fim".
'Não lia duvidar, portanto, dos semi-

mentos que dominaram a Associaçiío
Paulista e daquellcs que, antagônica-
iiienie, evidenciaram á Liga 'Paulista e
sua .Federação dc 'Footbalí. Tá tivemos
ensejo de provar á saciedade .1 copia
de sophismas usados por estas parn
rasgar uni comproiuisso publico, quer

se hoje, ás 11 'horas cm .ponto., os se-|d,e pootbãU, estaiVIo, portanto, apenas |ro Müller.
guintes exames cscnplos: 1* serie —
Aritinnelici: i° anno — -Inclez c 6"
atino — Desenho (prova graplrcal, de-
vendo comparecer lo-lcs os alumnos.

1ÍSCCU.A BRASILFjIiRA DIÍ ODON-
TOI.OCIA _ Chama-las para hoje:

¦í* serie — José Pereira Carvalho,
Tza de ATmijo, João Laitrentiiio Medei-
ros. Ernesto I-e Cesnç, Liulser-o Reis,
Alvario Parreiras, Luiz Oirl™ da Silva,
Doroiníros Costa Riíbim.

CY-MNASIO DE ,S. BENTO — Exa-
n:es para hoje. dia g. Provas ©rães:

A's 10 horas — i" anno — 2a turma
—* Francez: Os testaintes.

turma —. Porlugucz:Io ,111110 —
os restantes.

2" anuo — Argebri (cor.liii
A' t hnra: — 1" ar.no —

— Arifhmerica — Até a letr:
mte, mm I mn

ração) .
c" turma
C.

TI-illMIXOU A TKABALHEIKA

A verificação de contas do exer-
cieios lindos no Tribunal

do Contas
de Contas der) «finalmen-

...10 íuiiiin fabrica
fogos

São Paulo. 7 — (A, A.),— Numa
fabrica de forros, éslabelccida á rua
da •Cachoeira, vários operários occnpa-
vam-sc hoje da manipulação de fogos,
e entre elles o dc nonie Miguel Volpe,
de 26 a(iino3, nacionalidade italiana,
morador ú rua Capote Valente. Este
trabalhava num barracão, um pouco O Tri
oaast.ido da fabrica, quando, em dado te por terminados os trabalhos dc ve-
momento, ouviu-se uai grande estam-. rificação das coutas de exercicios lin-
pido. Os operários, alarmados, corre-1 «ios, cujas relações foram, ha tempos,
ram para o barracão, deparando com: nnrà ali enviadas pela Direetoria da
Miguel completamente desfigurado, tor-! D,:s3csa Publica.
cendo-se cm dores. 1'rna grande quan-j o Trinunal, hontem mesmo, remetteu
iidr.de de pólvora havia explodido, ten-! a0 Th^ou™ varias contas, que por
do apanhado o fosutteiro, que rectbcii ' 

ex;sriren, saij03 nas respectivas ver-
inmuncras queimaduras de 1 20 e 3' has po,jcn, scr liquidadas sem autori-
grãos 111 tronco, nos. membros e uo ¦ i • . CoRgresso.

oOSíób^^,,Í™S,i.r^CS™™Í™S^.1..! ..-'to ás contas cujas vcrbas.se

cando taiv.z privado do órgão. «*•« esgotadas, pretendo o dc. D„1-
Transportado para o Posto da Assis- nio, da Veiga respectivo presidente,

tencia,; o medico de serviço, dr. Car- ¦ envial-as amanha á Câmara dos Depu-
valho' Braga, dispensou-lhe os primei- '¦ lados, para a necessária votação do
ros atrativos fazendo depois internal-o 1 respectivo credito, que monta em cerca
00 Hospital Humberto Ide w«»'""

{em relações com Paraná e Rio Grande I
do Sul, com cs ipracs. ainda não conse-1

Igiiiu disputar um só jogo."
Segue-se, finalmente, a conclusão da «

Associação Paulista:
A primeira direetoria da F. P. dc

S. T. será constituída de nove membros,
seguintes: presidente, dá A. I*. S. A.;
i° vice-presidente, da L'. P. F, II. ; 2'
vice-presidente, da A. P. S. A.: 1° se-
errrario, da A. P. S. A.; 2'' secretario,
da L. P. F. 11.; 3" secretario, Aa A.
•P. S. A. ; i° tliesourciro, da A. P. S.
A.: 2» thesouricro, da L. P. F. li. i 3° I
thesotireiro. di A. P. S. A. |

Resumo: seis dirpc.orcs d.i Associação
Paulista de S. Athleticos: tres directo-
res da Liga Paulista de Football. ;

O mandato da direetoria será por tres 1
annos." , |"Conclusão — Peles elementos aci-j
ma se verifica a situação de supcrioii- j
d.ule da A. P. S, A. sobre a «raa :
con-eiicre a L. P. 1*. B.

Tratando-se, portanto, dc um nceor-
do «lessa.-; duas enliilades. não nóde nrc-'
valccer o critério de egualdade dc con-1
dif;Ões. I

Accres^e ninila .1 circumstancin de ¦

que a A. P. ?. A. nunc.ij desejou c
liem deseja 11 fusão com a,L. P. I*. 71., jvisto como as suas condições de vi ta- J
lidade e prosperidade são visíveis.

Acceitando, entrcLanto. as sucRCSiões
para uma fusão 011 para a organiz.i.rão
dc unia nova entidade em São Paulo,
a A, P. S. A. *:::iz corresponde- uni-
camente aos sentimentos dc elevado pa-]
triotismo c elevada coiiiprehcnsão spor-'
tiva dai Federação Brasileira de Sports.

A questão de interesse ou melhoria
de situação não, foi o inovei que teve
cm vista negociando as bases «Ie uni
accordo, em São P.mli — nutito pelo
contrario — alé á cinta da reunião ha-
vida no Rio de Janeiro, sob o patroci-
SÍ9 dn v. Jjtnrn .MiiIIm*. temais ncivi-

etra 1 (evc corno promotor o sr. ministro Lati-
•V decisão da Confederação liquidou,

poii, dc nm modo digno de apoio do
desportismo nacional a scisão regional
paulista.

Aliás, a adhcsão da Liga ?.[iiieira, j?i
viera collocar cm precária situação u
Fcilernção da Liga Paulista, (ls clubs
de Minas Geraes rcsolverajn "unanime-
mente" abandonal-a e porem-se ao lado
«Ia Confederação, não por intermédio
daquella, portanto, mas sim por um
movimento direct».

O que sobra em poder da Federação
dr, Liga ? .

Ainda mais: a partir dc 15 do cor-
rente o campo da, Antarciica,— que re-
presenlava o principal esteio matcral
da famosa entid.\!e ,— passará ás mãos
da Associação Paulista, sendo mesmo
nelle jogado a 17 um dos encontros
do seu campeonato. O S. C. Gcrmania,
como se vê, passará paraj a Associação,
cujo campeonato disputará o rumo vin-
douro.

Demito dc indo i=-to, que os responsa-
veis por essa dcbacle meditem e consi*
derem o. seu crime, tendo deixado: es-
capar i\ inais propicia das oppfutunida-
des de guindar 

"os elementos da Liga
Paulista ri importância que usufruíram
cai tempos que vão bem longe..

A memorável assembléa de r.nte-hon-
(cm concluiu com acclamaçãò do dr.
Lauro M.illcr para, presidente de lionra
da Confederação Brasileira de Dçspor-
to=. allendenuo aos sei:., relevantes e
dedicados serviços .í causa desportiva
nacional, e com um volo ile agradeci-
mento cm acla aos srs. dr. Adolpoh
Konder c Sylvio Roínero Fillio, pelas
attenções dispensadas á Confederação,

O dr. Arnaldo Guinle agradeceu a
sua eleição pira presidente di. institui-
ção máxima do *.:esso desporto, pro-
nicitendo trabalhar nas srrr.i força<
para o eiigiaiidcçiucutu do despoit*

¦... t
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PATAS INTIMAS

Pazem'¦>annos hoje: '¦'¦•'!
O coronel Manoel José; de Paiva Ju-

«nior, comudor da Secretaria da Santa

Casa da Misericórdia-,.
o sr. 'José Fernandes Peixoto;
a menina Mecy. filHinhi do casa!

Trajano Teixeira Almeida;
o capitão Pinho Bastos;

_ o tenente lgnacio 
'feixeira, fun-

ecionario do Ministério da Guerra;
o sr. Manoel José Tinoco, tun-

ecionario dos Correios,
o capitão Jac«|ues Martins, nego-

çiante desta praça;
a senhorita Conceição Morado.

íiKia do cnrnnel ...orado:
_ a galante-menina I-ygia de Cas*

tro MáRii-hães, pilhinha do sr. Castro

Magalhães: j
_ a ' "liorita Alavde Caldas, filha

do estimado fnnccienarir. da Central do

Urasil sr, V.rnani Caldas;
_ o joven Ilippolyto Fernandes

Torto; . „,. ,
-—o iovcn Jnrge .una, filho tio' sr.

Sebastião Mellii dc Lima, 3° official da

Estrada de Ferro Ceniml «lo Brasi ,
 o cnjiitão Tnão Wilton Morptauo;

.iinccionarin da Central do Brasil;
a professora callíedratíca d. Ma-

ria Santos R»is S'lva, directora da -l"

escola primaria mixta do ifi" districto;
_ o sr. Arthur Fernandes 1

o dr. Jayme dè Carvalho, estima-
«lo funccinniirio ''a Prefeitura;

_ a sra. d. Conceição «Maria de Al-

meida esposa do caVtão de corveta

Cândido ojhnuim de Almeida.; ¦
_ d. Virgima Cerqueira. esposa tio

sr. Manoel Joaquim Cerqueira. antiim

negociante «lesta praça c membro d"

conselho fiscal dn ynniianhia de Segu

ros dos Proprietários;
d. Leopoldina Tnvora, viuva do

saudoso escripiòv F-anU-lin Thyora c
•.senhora muito considerada pe'os seus

acos de caridade e de relig;ã.o;
o gnlíime Lelezinho, filho do sr.

Guilherme Pires;
Faz anos liojc a interessante e

itravessa Maryd.a, estremecida 1 filha do

aiosso antiíto companheiro Mario Alves,

official dc gabinete do inistrn da

Agricultura. A! Marydéa serão certa-

«alente offerncido9 nmit03 brinquedos

pelas suas interessantes amiguinlins;,
 Passou liontem, a data nalalicia

«lo dr. Os.v.ildo Baraia Forles, kecpcr
Ao 3" tcam do America F. C, campeão
'i *-_»¦«_»- . ..„ .

O annivcrsanante.. quo e filho., «lo

juiz da 1* «"ira criminal, dr. Auto For*
tes, foi cumprimentado pelos seus in-

tiUmêrn. alniiroa.
 Mais um anniversario ve, lioje.

.passar a «asma. sra. d. Maria de Araujo

Carvalho, esposa do dr, Sérgio de Car-

v.iltio. professor de anthropnlogia c

ethiiograplihi, no Museu Nacional. A

digna senhora, cujas virtudes a têm

imposio ã admiração de quantos a co-

ulicccm, será por isso alvo de carinho-

sas manifcstaçõcsi
— a sra. d. Issílicl Rodrigues Va-

leme; ,
 o sr. Niçolinq olse Soares;

_ a sriii d. Conceição Maninez Su-

/trãnhez, progenitora do sr. Sebastião
.lartinez. A' noile a aniiiversariaiite
receberá em« «na vivenda as pessoas dc
sua intimidade;

* i» *

CASAMENTOS
• 'I,ealiza>sc boje- o consórcio da sc-
nhoriia ilenrimita de Almeida cótni o
sr. Hugo «le Sayãn GarvaMto, funecio-
nario dó Llovd Brasileiro.

O nelo civil se .1 offectuado á 1 hora
da tarde, á rua do Uczeude 77, resi-
delicia da progcniinra do noivo, pelo
juiz da .1* pretoria e o- reliaiiisò será
realizado, íis 2 heras, ua egreja do
Sanio Antnn.io dos Pobres, pelo respe*
divo parodio.

Serão padrinhos da noiva, sua. irmã
d. Bclmira de Almeida e os srs. com-
mandante Müllcr. dos Reis, director do

Lloyd Brasileiro, e Mai-qucs Pinheiro,
nosso collega dc imnrensa, e por parte
do noivo sua progenitora. d. Anto-
nietta Olga Aragonez. de Carvalho, e

os srs. Manoel Pinto, negociante desta

praça, e Aristides Marques, nosso com-

panheiro. de trabalho.
Terminada a cerimonia e depois de

breve tunch aos padrinhos e convida-
dos, os noivos partirão para Pctro-

polis. «
Realiza-se hoje-o casamento do sr.

João Luiz Martins, funecionario da
Imprensa Nacional, cm commissão no
Tliesouro, com d. Maria 'Lopes Pe-

reira. •
Realizou-se enr Montcvidéo, no dia.5

do-corrente, o consórcio da fra. d. Lm-

za Fonics. com o sr. Jonaihas Braga,
crmmcrcianle na nossa praça, sócio Ua

firma Braga & Martins, desta capital.

íi Si *
HAPTISAH03

Ka matriz de São Christovão (Egre-
jinha), recebe hoje a agna baptisnial a
innocerito Thoinca, filliinha.do sr. Leo-
vigildb Filguciras e de d. Ludoxia
Prado Filguciras.

_. Baptisa-sc hoje o ínnoccnte Adir.
filhinho do sr; Victor Morms e de d.
Maria do Carmo de Freitas Moraes,
.endo padrinhos o dr. Maurício do
Vásrimímto Silva e a sra. d. Julia lia

Silva Náliuco Freitas. _
_ Nn oroximo domingo, será levada

á pi.i baptisnial, a galante menina Syl-
via film do maior João Cor-a. p*_o-
«.etário da conceituada pharmacia 1 o-

nnlar; dn Meycr. e de d. 'Maria Gtullicr-
mina do Couto Corrêa. ;

A cerimonia cffectunr-sc-a as o lio-

mis da manhã, na egreia de Nossa Se-

nhora da Penha, em Iraiá st-ynido dc

l*aranvni.pho. o os'imado çlimen Ur.

Aristides Panin-lona vice-nres«deme ia

Associação Medico-Cirurgira do Rio «le

Janeiro, e sna esinsa. d. hmilia Dulce

dos Amaral Pum!dona;
— Será levada hnie á pia bapti.tnnl

da matriz de São tono Pn;-.'is«a «In La-

gôa a galante menina /.' h. f>'" do

rommèhdndnr Sebastião Alaricn Di-oiie
F.strada e da exina. sra. d. Ileun

Dnnue F.strada-. . _
Sr-iln nn-nnvnphos o dr; Ihere , be -

n^-des-da 'Silva c a senlwita Maria tle

Lonrdes da Silva. , ' 
. ,. .

_ -*e>_ levado hoie :i "«a nap-ismnl,

na oc-ln de **'"" •\"«"n'«in l,ns "0,l'e>-

o' imeressante I>i.-rcti. inn-V* dn no«n

enlleua de imnrensa S.lva Caldas e fi-

Min «In s«-. F.-naili Caldas. .
%erãn ..^¦•inlins n «". F.-ne*.* Faro

e sua senhora, d. Antonictla Faro.

* * *
P1.STAS

natali-

tante Alexandtis» At, Atwicaiii.- outta»
autoridades da i Kepiibllca, - «:. .
nedfcto .MarinJi- do.. Oliveira. - ** * -. ¦

«/ m -a
VIAJANTES

- Afian de tomar pairte-noa trac-ii-ios

do -mimeiro Cimg-rcsso Medico Paulista,

rartiti hontem para o Estado de São

Piado o pharmaceutlco Arlamio Rangel,

figuro dè destaque no nosso meio social

e prcfissional acatado entre os seus

pares.
O distincto viajante vae 'levar ao seio

vasto circulo. _«! ;ànílza«-l-.s jj.»5-aiatain-!«-.'„__'_. m_l.''AtUí qnri.índli.. >,ráa nossa raalí 'alta sociedade','

*'«'•»-

ASSOCIAÇÕES

mmpai)hanient<.,a 
orgío, este aeto rera

fciado- pelo v.g*r:-ò. .ccHwS^i (lí.. Be-
.«,- , \. V '*r*'#^;,' '.:•-'-"

MISSAS
Na egreja da Candelária foi rezada

«uma- missa «de sétimo ida cm'• suffragio
<la alma- do jornalista Arthur. Achilies.

Entre outras pessoas «presentes nota-
mos as seguintes :dr. João Pereira de
Castro Pinto,, dr. Santos Nctto,. dr. Her-
mes Fontes, dr. blyseti César, dr.' Af-
fonso Lopes Machado, dr. Antônio
Horrendo CaOraP de Vasconcellos, dr,

Sob a «presidência do major dr., Ray-
mundo Seidl; secretariado pelo dr. Ar-
mando de Lima Meirelles, rcuniü-se a
Associação Protectora dos Cegos Dezc-
sete de Setembro, ein assembléa. gera}
no dia 30 do mez próximo findo, ás
o i!_ horas da noite. Sobre a acta da. ---.--, . ,.«._.-•.«•¦
sesio anterior, falou o sócio Mauro i J*. Duarte Dantas, dr. Arthur Moreira

Jlontagna. mropondo ratificação, de-! Lima, dr. José Vieira, dr. Gustavo san-

oois do que foi a acta approvada, as-1 tiago. dr. José Raulmo dc Oliveira, dr

do referido Congresso as conclusões de 
j 
1... 

c(jmn a ratificai.-üo proposta. Agripino Nazarcfh dr. Adolpho Porto,

uma communioaçâo que fez á Academia Da ordem do dia constavam. a dis- Valíiltini Gcyer, dr. Henrique^ Adorne.
uma communie.i.ao qi ^ . 

V0W-M do parecer da com-1 ITiluardo Rocha, rtlcydes de 1'igueiredo

missão de syndicancia.e contas relativo Rocha, Alfredo José Rodrigues, capitão

ás despesa effcctuadas no anno social j03lj Soares. Jose.Cunlui e familia, co-
'Vparecer 

de que foi relator p dr.

Renato Pacheco, concluía, depois de dç-

talhado exame, pela áipprqvaçao (laquel-

Ias despesas; e. posto cm discussão, foi

approvado. depois de ter falado, paru

ciiicidànientò do assumpto, o sr. Fran-

cisco de Almeida Júnior.
Como não houvesse outro pro-ecto a

ser submetido á apreciação da assem-

iiléa foi levantada a sessão as 9

de Medicina solbre a theora dos oxy-

daes, apoiada já por muitas üidividüãli-

d:/Jcs sciéiitificas;

¦Regressou, hontem 110 "Olinda', para
Ba'hia. de onde veiu em visita a seu
filho. sr. Theodulo Mendes, a senhora
!;-.:««ie! Mendes de Menezes.

Ao eníbarqtie compareceu grande nu-
mero de pessoas dc suas relações.

• • *
Seguiu hontem para Sanlos, p.clo

Oronsa. para desse porto partir, pelo j i,orap da noite.ironza. para uesse puno ¦*.>..,. ir—-— --i-j
¦rí>in>. di Undine, para a lluropa, o

moenheiro Frederico Smuh dc vas- .
deengenheiro .

conceitos, que vae em companhia
sua esposa d. Guiomar Smrfh de Vas-

conceitos, em licença, para tratamento
«le sua saude.

O ministro da Vaição incumbiu o

inesnui engenheiro, que pertence a Ms-

cálizácão das Estradas de Ferro,;,«de

estudar os novos systemas e moduica-

ções de tudo quanto se refira a regi-

meus de tarifas 'le viação férrea, tra-
fego, percurso mutuo, etc. _ _

O embarque dos distinetos viajantes

esteve concorridissimoi attendendo ao
¦.tWltCTiBll

HEMOIOSAS
>'t « ¦»

Xa egreja de S. José, do Andarahy

Grande liavcra missa ás o ..lioras; _ _
Na Devoção de N. S. da Conceição,

na mesma egreja, haverá missa ás 10

lioras.
íi

Reailiza-se hoje, na matriz dj São
Jo*é. ás K 'horas «Ia luaraliã, com toda a
soicnnidaiíe a primeira comiminlifio dos
alumnos do catecisino

Durante a missa haver a cânticos

ronel .-uigusto Leal, major Pedro Ave-
lino, Álvaro Paes Neves Júnior, Olyin-

pio Chaves, Carlos Graef, Alipio Bcr-
nardino dos Santos e familia.

*
Realizou-?" trás-ante-hontem, ás ¦; 1J2

horas, no ; r-mòr da egreja de São
Francisco de 1'mila. a missa de sei mo
dia que, erii suffragio da alma do sr.
Alexandre Alves Ribeiro Cime, «pae do
dr. Alexandre Cime, mandou celebrar
a sua deso'ada família.

O acto foi celebrado pelo conego ?ç-
linca e teve uma numerosa assistência
de amigos c de familias das relações -ios

cxlincto. ,.
Durante o acto. foram entoados cli-

versos canúcos sacros pelos-.prõtessores
Camilla Conceição. Urcilia Pereira l/n«'
Geni Figueiri-lo, Coralia de Castro, bi
Ia Werneck, Conceição c Soplu.i N.
Biaga c Vatida líamos.

$ üi *
FATJ/ECIMEXTOS

Falleceu a. ^5 do mez próximo pas*
sado. em Amparo da Serra, Minas, o

a NCAS
'__** J^TEtC todas ss com-

t_r 1 _ dos a. tieos de vestuário dos seus filhos, nenbu na familia
pras dos a.;-g ,^ 

q lipA:HC ROYAL".

Por motivo do annive-snrio nn

ein de sua esposa, d, «tmilia Drttm-

mnnil Leite, o sr. Jn*-e Swes l.«",'e

„.,-„.„-„„ imniem. ein "'a resiileiri.n.

ás pernas de sua Intímldadei um» eh.ir'vena- 
«to cliá. sCR»''i''n-«-e as dansas, que

terminaram an amanhecer.
ft ji $

(-fyvTi-li.TCKvpiAS
Na Bibliotheca Nacional reali.r.vse

anianhã, ás S 1I2 limas da noile, a
conferência do d- llomc'o llanlista,

que dissertani sobre a ' Adopçãp dc
um só padrão monetário no continen-
te anierie.Tjiio". „ .. ,

_ Sobre o tlicma — A' eloqüência
dos factos" — Amaral Ornellas, o apre-
ciado poeta das "Uluiniiiiiras", fará do-
miuvo. ás 2 lioras da tarde, _ uma.. .11.1.
inressante cnnferettciai na União I.spi-
rita Suburbana,

._¦

Sfib a presidência ilo coinniandaule
Múller dos Reis. director do Ltoyd Bttl-
c:leiro, rcaliza-sc amanhã, ás S horas da
noile. ua «'"de da Sociedade «los Mari-
nheirns c Remadores, á rua Conselheiro
Zacliariás 11. 66, a conferência Rnblica
An commandante Annibal Amaral Cama,
sobre "A disciplina e a mora! a bordo_.

Assistirão a essa conferência o alnu-

PARA AS CRI». .__
HtoS!tííis«iSíssaa__s_-_^^

Se as fam-lias calculassem que economia representaria

para ell-s fazerem este mez no

pras dos artigos de vestr—;" -*™

deixaria de visitar este

Todos 03 síocks foram augmentados, todos os preços
fora ú reduzidos, ~e do concurso destes dois elementos resul-
toupara o publico uma somma de vanta-ens insuperáveis
em tudo quanto diz respeito ao vestuário das crianças.

Não deixem especialmente de ver os nossos sortimen
tos de

VESTIDQS_J)S PASSEIO PARA MENINA,
GÊNERO AMERICANO

VESTIDINHOSDE VOILE PARA MENINAS
GARÇÕNNETS PARA MENINOS, ESTYLO
""AMERICANO

GAFÇONNETS DE FUSTÃO
ENXOVAES PARA BAPTISADOS
TOUCAS E CHÃjggUS

Os preços que fazemos consagram tambem neste ramo
a supremacia do

sr. Francisco Alves Père-rn-,,.olie-íe._po-
«tioo «local. e.pae. de.-ilupifrpw: fá-n111'*1-,,. h ."^a 

monte- íoi 
' 
muito:: sfa tit*fe naõ sé'-| ¦¦¦

pcláÇ.ROpul_.áÔ dàquellè. I«-'-á«ar,-.'coinb «i-f

Jèquiry,. donde vieram muito»* anr.gos
assistir, ao enterro,,que íoi grandemence |
concorrido.

* !i< *
ENTEKHAMEXTOS

Foi sepultado anK-bontem no cerni-

tcriOíde. S.* João. Baptista, o sr, Antônio
Carneiro Brandão, saindo- o- feretro,
com grande acompanhamento, da rua
das Laranjeiras n. 223.

Vimos emro as muitas pessoas que
compareceram cm casa da familia Pi-
nientel Brandão, e acompanharam o cor-

po ali* á ultima morada, os srs. \
Drs. SylVo Romero o. Pessoa d.

Queiroz, reprèseir.nniio o Ministério das
Relações Exreriores; Qalvão Bit'eno,_ re-
presentando o dr. Lauro Mul.è.r. minis-
tro d'o Exierior; Adrien Sanchoii, c se-
nhora, Alberto de, Alencasiro Fitanga e
senhora. Carlas Pimemrl. Ruy Cànipis.a
e senliora, dr. Dayid Canipista Junio'- e
senhpra, Thadeu Range! Pesiana. E'-ias
Guiniarães, Jorge Jobin, Alberto Car-
nuiro de Mendonça. Jesuno Cardoso de
Mcilo, Pedro Paramiguá,. Maroello de
Campos, Paulo Martins Ribeiro. Paulo
M.i-iins, <lr. Jorge Affonso Franco e
senliora, barão de Pedro Affonso, Af-
fonso Brandão, dr. Ran! Bonjca.n. di-pu-
tado Gustavo F.arro«so e senhora. I.abo-
niew e senli.óna, dr. Álvaro Graça; Go-
diçfrèdo Onaça, eom«maiiJ.inie Luiz Go-
mes e senhoria, coniinendador Auen .0
Ferreira, Augusto N. Ferreira, senador
José Mu.linho, dr. Ci. tro üibidlo c *-*-
nhora, Basllio Vianna c senhora, ma-
redial Pires Ferreira, l.eíisp l5ec«-gis,
Pedro de Barros, Álvaro Cardoso, Mau*
ricio de Hari-M Barreto, dr. Felix Glti-
marãtis Natal. dr. Pamcleão da Costa,
<lr. Carlos Mana Ferreira. Bmilio -'c
Miranda Fi'ho. Raul Brandão. Pierre
Crcihare, collegas da Inspectopa.de Se-
írurc-s, representianles da Estrada de
Ferro Viotoriti á Minas e da Companhia
Doc..«) da Bahia; Antônio Carneiro
Brandão; sras. Carneiro de Campos,
vuva Camille Rouchon, Narciso Mar-
tins Ribeiro, viuva Aitreliano «le C-im-
pos, Carlos de Carvalho, Fernando Co-
cliranc. Maria, Jnsé Ferraz de Abreu,
Affonso Parreira? Horta, Oscar Mona.

•luva almirante Jorge da Fonse-
ca. Xavier da Silveira, Frincisca Bon-
jean e seiihoriws Maria Eugenia Celso
e Bemvinda dos Santos.

Mu«i'a'S foram as coroas que cobram
o coehe, vendo-se entre outras as «se-
giióntes: -" Sainlrldcs eternas d'e sua esposa ;
"Ao nosso ii!o'.'i'".'i'l'n pae, sau«liaiies de
Vertí, StélK_ Antônio e Alf'"''"
pateae, Mario e 'sabelila"; "Saudades

dc sua irmã Gabric'.'.. e dos sobrinhos
Bistisa, Jorge e Marcello"; "Ao que-
r''l«' rio, saudades de Nair, Atl-i«*n e
Adricnne"; "Ao bom tin. _u'd'tios de
Carlos"; "ao bom tio To.otiio, snu.-la-
dos de Ena. Raul e Roberto": "Ao

prezado cõínpadirè, saudades de Narciso,
AJ.-e e filhos"; "Ao bom arivígã. Pau-
In Baby e filhos"; "Ao seu prezado c
velho amigo. Augusto Ferreira' ; "Sau-

«ãatlra dns eolb.'g.is ila Insncetnria de
Seguros"; "Ao amigo sr. Brandão. Je-
suino Cardoso b familia": "Homena-

fem «da Companhia E. F. Vicioriâ i
Miiias"; "An seu diuno niembro do
conselho fiscal da Companhia Docas Ia
Tta.bia":" Sawtades de Renzo Decu.is",
" 'SaiwladM 

d'c Lulti', Nlini e f'ihos"; c
lin.-lKsimas palmas de Amélia Castro
Rcbelln. Peilro Paranaguá. Helena Car-
valho. Alberto Pitanga c oturas pessoas.

:« BRANCA PERFUMADA^. <^£^ -

I
Éimelhur.emuspw»queje.ftbrica.'* A "Vaitlint Chtubrttigh"

Branta Perfumada fim rutis.pellec jindjcomnunpuento.édclicada-

menu arojpatiiadí e amacii • pelle Etpcrmicniem-na e verio quão >
ouciai e fínit manterão a sul cara e mios. Insistam em receber a

•'Vairlmt Chntb'augh" como ori£Ín*Imentcacondicionada e vejam

que wt> o nome da: "" 
CttESEBRODGHMFdCO.

(CouwtililUJ.
hwvom ioKiX-$ naitmai

A! VENDA EM TODAS AS. DROGARIAS E PHAKMACIAS

Oj. exames na^ secunda escola
mixta do 18* districto

Foi o seguinte o resultado '-bis e.xa-
•mes de promoção de classe, cffcciuadps
nos dias 17, 18, ao, 21 e 22 de novem-
bro findo, na 2* escola mixta do S°
districto:

Curso complementar — 1" anno, a
caroo da professora Evangelina Megc
Xavier — Amélia Pereira, Josophina G.
M. da Cama, Jeffersón Kavier Baptista
e Nelson Monteiro, di-tineção e louvor;
Newton Xavier Baplista, distineção; El-
vira Botelho e Maria Alexandrina Ro-
cha, plenamente 9; Hilda Celestino e
Zilda Heller, plenamente 7. Curso me-
dio — 2° anno, a cargo da mesma pro-
fessora — Mar'a de Almeida, plenatiien-
te o. Curso médio — i° anno, cargo da
adjunta Jndith Mege - Dagmar Ca.e-
tano da Silva. Marietta Barros. Manha
Mioiiiíèh. Djanira Mendes. \niclia-Mar-
tins, Lygia Cuiiuarães, Lincoln Xavier
Baplista; Alice Cracel e Marieiia Ber-
i-ardes. distineção c louvor; Durval B.
le Menezes, Luiz Bailai, Jayme Serra,
[Iònrique Bernardes, I.ydia Lage de Sou-
za, Eüza Campos, Olynipia Carvalho, br-
incutida Costa, Laura Francisca de Sou-
ai e Cannen A. F. de Uma. distineção;
Clemente L. de Assis, Emilia Rosa. Luiz
Lafontá-ne, Gerarda Teixeira, Mincrvma
de Albuquerque e Jordão Haptisia («o-
mes. «plenamente o; Conrado Pereira
Rangel e Maria de Lonrdes de Mattos
Oüveina. plenamente 8; Agostinho Nu-
nes. plenamente 7; José Albuquerque,

plenamente 6.
2" anuo do curso elementar, a cargo

da adjunta Alice de Vasconcellos Gelly—
•\nal'a Barbosa e Barnibé CnrvaUiaes,
distinceão e louvor: Abdon Cárvalhaes,
Alniyr Ferreira da Rocha, Orlando Pau-

| In Muniz e Ary Dias, distineção: Maria
I José Magalhães. Gloria dc Almeida e

José Mattos, .plenamente o; Cândida

Cunha. 0'g" de Al"«eida, José Moreira

e Olga Queiroz, plenamente 8; Isaura
Botcílu*. •plenamente 7: Euridcs ila bil-
veira. plenamente 6.

1" anno «Io curr-o clcmetitav. a cargo,
da hditínta Albcrtiria Guimarãe. — Al-
berto Carelli. D_ii!el Borges, Ualt.emar
F Chaves, Alcy CoeMio da Silva. Julio
Cisa- Monteiro de Barros. Lvilia Mou-
hen e Maria de Lourdes Fernandes, «bs-

tineção c louvor: Euclydes Dan;as.Jt!lia
Ferreira. Luiz Freira",
Mello. Narciso M.a.iv
da Cosia. Waldctuar C
tiíra Sou.a. ilistin-

Maria Ilrètln
Nnrbcrlo T) as

rmicira e I.Mida-
Aítluir Gama,

Ignez Pereira e Uhirajara Allitmtiermic,

plenamente 0; Algoiniro Bastos e Ma-
noe! Marques, plcnaincnté 8: Ida I««ir-
naciaii. plenamente 7; Lydia Vieira, pie*
namente 6. .

Foram examinadoras a catheilratica e
«it-is .'it.xil.')•ares.

Gottas Virtuosas ';'. I-;™";
Curnm lieniorrhoiilcs. males «In utero,
i)\'.iríns. nrini* c n pronr.i Tvfle

mm 'ii r—- ¦• ¦¦ —

rALTA DB PAGAMKXTOS

Os cmpie_i.(lo9 das cnpntazins
ila Alfaiiilegii

Aida eslão soffrcndo n,s consentiu'..
cias desoladiiras da falta de pagamcit-
tos os infelizes operários da Alfândega
que foram das Caiiatazir,s.

O operário lgnacio Alves Pereira
procurou hontem o dr. Wencesláo
Braz, a quem cxpóz a triste si'.ua«;J0
dos seus camaradas.

O presidente da Republica prorott-
ten providenciar a respeito.

já não é sem tempo.
111 ? i_B mm»

ESMOLAS
Recebemos dc A. P. -., em intençúi)

,. alma de Maria Ferreira Pereira, a

quantia de 2$, para Elvira de Carvalho
e Anna do Amaral.

O CASO DO 
"TENNYSON"

Nflo ha juiz parn i-ocòlíor a queixa
olTorcctda

Itstá já agora no dotninio publico o
caso do paquete 

"Tennysson" no qual
oceorreu uma explosão ao sair do porto
da Bahia. •

O procurador seccional do Estailo dç-
nunciou perante o juiz da 2' vara cri-
minai ali, contra, um indivíduo, que cn-
tendeu responsável pelo cnibart.ue de
uma maoliina infernal.

Iísse juiz julgou-se incompetente
para receber a denuncia, e enviados os
autos ao juiz seccional obteve sorle
egual. Nessa conformidade o procura-
ilnr seccional suscitou liontem pciante
o Supremo Tribunal conflicto negativo
de jurisdicção afim de que possa scr cn-
contrado juiz que receba a questão.

Tornar o pericráneo macio, forte, branco, «com
aspecto do perfeita saude e a missão de

Tricóíero de Barry
devido ao que, se obtém uma formosa c abundante
cabellcira que é admirada por todos.

COMMERCIO
as_«*Mg_nj____S«___*_

CAi-S DO PORTO
vapórci e embarcaçiics ene, -e achavam__ atracadosRcb.io .... ..

Cde> i!,i 1'r.rto (no irectii entregue a. C.ompagni«
7 dc dezembro do rO i«ri. ás ki lioras

du
no
diaPort) n.

*«._«_«Fja»*-*^l«n*>»--^l

líio, S ile dezcmüra de tgi6.

ASSÉMBliVfiÁS COXVOC 1 DAS
'Nova Cciiiiranhia Almada, dia 19. ás

•3 hofâs;
Companhia Miinulaciora Progresro,

(*ti;v ji á 1 hora.

CA FE'
MOVIMENTO UO MERCADO!

líxisrencta cm c. ile tarde . 329.871
Entrados: em «5i

Ií. 1'. Central. 13S.7-11
li. Ii. Leoaoldiha. 310.560

ooxconit-xciAs
ANXU\CIAI>AS

Directoria Ocr.v de Ohras e Viação
1!.. l.cfviliiru. 11.1r.-1 :i constrlicçilo de
\iin bodiro, ua travesa Navarro, dia
<i, ás 2 lioras. , „ • .,

K_tr,iil«i ile 1'crro Lcnrrn'. dn Bnisilr
rara o fori<ccimento «ío tòw.s falquèa-
>l.is de madeira de lei. «li.i 9. ao meio-
dia.

Estrada «le 'Ferro C«:nt-al dó Ura*
ei., p.ira o íorncciiucittb dc artigos di-
versos, rfiíi 11, ,1» mc iwlia.

Estrada Je 1'crro Oeste de Mulas,
para o fortu-cimciito do ii:i -rcas^s, ti-
.tos e iiimcriaes de escriptorio, dta i-,
íi 1 hora.

tístr.-ul. dc Ferro Ccntrat do ura-
sil, rara o fort.ccirm.iUo dc fiohrcsa-
lentcfl D.ir;t canos. _itolit3 do um mc-
tro. iii;i i.„ .-.« nici.n.a.

líst.ada de 1'crro Itapura a (.orum-
tú( para o fornecimento de lenha, dia
¦!.(, á 1 hora.

Cpllciiio Militar «le llnrhacciia, mn
a lavasít* e c;ij;aimj.aRem dc roupa,
dt;» i.i A 1 hora.

listrada i!«« 1'crfo Oeste dc Minas,
fiara o ícvm-cíiuemo de dj versos ma-
ter.ru-; dia ''. a- nicio-i' íi ¦

15riBaib 1'uliçial do I ..tricto Fe*
tlcral, r.;r:t o fonicciiucitlo _ de acc.es*
Süfie _ de autbmov.is, lut-i 'fie,i»U'«#
iniNa, estòpa, iKtroii-i), carvfio do pe*
tírn. fcrraiTi:**, tinlaí, vernizes, arti-
ros t!c liai tíi, arr. jumentos e nvttro3
iirtiRof, forrafíciia materm nrima para
fardntuetitó, gêneros alimentícios- ob-
jcetos i't. e\pe '.iente Ji*ok is «.: pro hi*
ctos c1itm*coÀ e yliilriiiaccuticoH, uten-
i-i-ioá e vnsillratne para phhrtnacin,- cal-
cado e K.izt-ltna, dia ií. á:l 3 lioraa,

listrada de Í**crro Oéstc de Miiias
nara o forutíe.ir.cnto de ..00 metros
cúbicos dc toras ile itiadcin nacional,
:«ro i\:UÍ.í:> do iabo;_s c 1.200 dormcu-
tes especiaes dia iq. á t hora.

listrada de l'*crro Cetitrál do Brnsil.
T>ara o fornecimento de óleos tle linhaça.

RTiliMfíKR 1)1. ORKTIORES
l'"a Icitcia de Oliveira e Filho, dia

i j, ;\s :; horas,
l-allcn.-ln dc SS & C.ü-.l.it.i dia I4i

fl t llOM,
Falência de 0. de Souza & C.»

dia r... á 1 hora.
Faltencin ''•-, Ouilhcnnc Carreira, dí«i

i°.. i 1 Itora.
Kajlencin dc Manoel Fcmantlés. dia

«*]. ás -* í:j:.;_.

Total.
EmbaNiue.

IO. Unidos .
liuropa. .
Kio da Prata
Pacifico. .
ÇabotaRem. .

em C:

7.S88

3.17 ..isa

(í..t«10
O.-5S

EMBARCA ÇiiO I

,. .„  1_.__ ^_| 0ESIÍIIVMÍÕE3
Ar.:.i.v_s« ____,_.. 1

CLA.SSÍ NAÇÃO K05Í» (

v-":™ I. -. •¦¦/. \:: ::v.::....::..:.iv.-,Bo. .
j Chatw....(Miieiotioc5. . .Iniversa*..... Kce. raincr.o.

3_7: JVnpor IFrancez. . * . l''Cliainplam I' 
4 

5—3 IClia'.. Nacionaes. . , |Diversas.i.
('. V.nnr N':i_;onnl. . . . I" Annn ....

400 13-63

Existência c:n 6. de tarde . 3-3.S|lü
l'.ntrar:im. desde o dia i de iu.no

ale llontent i.i.u.jSi sa-ccas c cm-
liárearani. em ciruiil ncriodo. 1.216.754
ditas. ... ,

Motiichi. este mercado abriu estável,
com reisu&r auautidade 'de ca-fé os*
oosi" á vettda e aluunia procura, ten-
do sido cfíecluaHas de manliã. trans-
a-rções de 61ÍJ s.iceas. na base de
qS ".oo, a arroba, nelo t. <j>o 7.

A' ti-.'-!e. foram reali_.dos necocios
de ce-.';"1. dr *. i<jo s iccas. ao mesmo
i>r«.i d:i abertura, fechando, o merca*
do em calma* . ,•\ l'.i.l.i «le Nova V -irk abriu c-.nn¦ 

baixa
Jundiahv
nor bar

C—7 IChatas 1Nacionaes
I
I. . . .5:1

Pat. 9 IFbhtas.
P. Slag. IChatan.

1 

Tralaigar"

Sa-

da

t a 2 'i.'M.o«-.
Passirani "

cãfl c entrara
66l3 dilas.

6. . .. . . .
0. . .

5juoo í-ac*"a 
dentro,

o$3oi

HS.-OI
BS9Q1I

PINTO, LOPES & C.
R-.ni Marechal Floriano, ; 174

Coininissarios de caie, manteiga e
cereaes.

T.-üe Irmãos,c
cotaçÕLS de café

11 Vapor..',
1«. n IVa-t.r...

ii IVapor,,
rs (Vapor..iíí ' V«r-c-r..

ij.-S i\'a""r..
I. |C1:_!_3..

Mata 
I

. *\'-..n".CS

,IN.*|i!Í0tl!IO9
.1

.'. itaiiaiio." .'

..(NacioTial. «
..JXacional.
.. 1'raue-:.. .
,.1-N'ncloiial.
.. TiirU-z. .
.IXaciouaes.

, IPivcrsas
.1 Diversas

, "'Mlanta"
, |" .rnssuahy.

.IVasò
Klc.

Cabotagem.
ICIc. «io "P,

| tntstcgiii".
...illesc; -U sen.

I inbella II.
IKsp. de inoii.ancíi
ITIe. de v. v.i.or«:l

...|V..e..

..-.Vaco";
,..l.R.r. carne congcl'

(¦Cahotaseiii ?
I",. Ii.à'1 da llarralCalioliigenv.

il.Ròiiim

, "Orons.'
, Diversas,

i

,'IKcc. couro...
.IU-_e. couro3.

..jrVcíc- dc ba;
.Vago.

K:;ir._encia cm de tarde: u.li.i.

«ão as sesnimes:

Tynoa Por 15 kilos

Hontem.
lcl. com ;
i e còllo.
C '-'i .«-•

. ?>o corr
tiucccu, \
u «lc cai

CAMIUO
•.domcreatirt aürtii esta-

-'uuu"í a ií t ¦_!i«f> c it .¦.T|,_a
:?x~\o riam o papel particular

e ui iCd.
er do dta, q mercado enfra*
k»orando naria o foriiécimen-
ubiacs. art taxas de ti ic! :o
* d., está somente no Banco

do Urasil.
.'•¦; letras dc cobertura achavam-*"JÍ-

nheiro a ',2 d.
(»? neRCcios do ri ia foram rcRularcs,

fechando ri mercado etn nosicão esta-

loSSco
10. Í00
10?-IOO
o^ooo
oJfmo
n.e.íuo
gSooo

Comnnmica*noa a
da. Cooncrativits Apric
do de Minas liera.s :

COTAÇÕES 1'OR

Age
das do

Ci ral
Ksta.

Poííição do mercado: firmo.
COT \(.'"'l'i''

ScrlOes -.oSobo a .itíooo
Priireiras sortes . . jSSooo a _o$ooo

T?F,\P.\S pÚOTjICÍ.S
R'lvCl'-.IU'I.ORf.\ Dl. MINAS

_lrrec.1iln-.i0 do dia 7. • inSa-Soio
j[i, i n ........ . io.li.30S.71
Em r^ua' l>eriodo do

nnno n.issido. . . • • :'S:'i.l»53i
UF.viH n\ ALFANDlvOA

Arrccadad. hojj :
E«n ouro. .
Eni parei. .

total. .
Dc 1; .1:4 ¦¦ •
Eni criai 1

íoi-;. . .
•Dif íerença

cm 1916.

'. • • O '

período do

i;3:. nSio;

3'ia-_ j*i$ni5l
i..t.'7:íli..S72i

i.3.j:ai2$S53

. 33;.5t7$:--

DIVO

I
Café: do sul c I Caies de outras
oeste de Minas | prcccdcnciüS

iÇoinnium) Còr Ciatmuiíi Cór

olil.i
11 .11!,._ «1. contra

a 11 1.. 11 õ
outro oaocl

1.19 dos

T.nnilrcs. .
Ilamhurga .
Paris. . .

A' vista:
..'•;*!..s. .

Hauibnrjo.'
tl.ilia. . ,
1'clrtUffll; .
Ki va Ynrlí
Jlor.tivi.l_o
ll«.pi:ilii
Uiifiios Ali
S-.i:i=i. .
Vales do 1
A?.-i!c.« ouro

a on dias

$7-10
_-on

2$StJ0

1S0.0

UllItAS
O-* soberano.-! fiír.im cotado? a....

jii$too, ficando com vendedores a
<i$íoo. e connir.idítrc.*; áqticClc oreío.

Caixa de Conversão
P O lí T O .. C.

Sã. otieiti meilinr anu imitam.
•- AVENIDA RIO BRANCO, 49.

LETRAS DO THESOÜRO
As letras nanei foram cotadas aos

rebates dè 4 e 4 ilu oor cento, fiem-
¦flo coni vendedores co*.forme a data
./ie etinssSo. .io*- cxtremofi dc .> a .
[t>r-r renhj, c compradores de 4 » S P<>r

u$o29 i:'.'.!.l!
to$510 .1 io$S;.i
io$_i-* ip$5.i5
ç)$>icf. io$3i3
t>$7'tia 9$oofi

I 9S49S Oí7'J-
| 9?j.).|. . }.!'_!<

Ainda hontem a r.«i's.i funccinnoti
desprovida de Interesse, ficando as
annliccs Mtinieinac5 d,* £ 20 ao nor-
la.lnr, ns dc 10M e as do pello 

'««o-
rizonte, firme. ; ai dn tonfi, -.r \ •)•
pularei*, rp« _cc«t*e rln Tíancn nn lífa.-fl
e as d.i Mercantil, sii.^ent.id.s: a«« «Ia
Rede M'«ic'ra. as das Does da tlih'a,
as Ias Terras e as das Minas S. Je-
ronv.no, mantidas,

V1.XÍ1AS
Aeatleci :

iMtitiictpaea d«: 19096, port.,
6; 

Pitas, nom., 15. 33. a. . ¦ ¦
Pilas «Ir UM. Port., 3^ a
Pilas idem. ;. 16, a . . . •
l«:Mí unni

.'il. port. . . .
litro d<? ^í. C*'f,ies
Dilas do lí. Santo
Mtmici-t). dc toiô.
1):;;í-i nom. . . .
Dita. iqu. port.
l">i!a... nom .
Pilas de looa . .
IH*... iíji t nort.
Ditas de Paté. .
Die- de BtlloHo.
rizoflte

Dilas de Nicllicroy

Comctnrcial , ¦
Ura-il
1,-w.nr.i. . . .
Nncionát. * • •
Mercantil . . .
Commercio. . *

'" !¦• Seguros:
B-ar.il
Minerva. . . .
Garantia. • ¦ •
tntet.ridnde, . .
Vareqistas. . .
C.:.í:_:r:a . .
Previdente, . .

r,/-.;,/„.t •(,*
I M. 3. Jcrò:
! Noroeste. . .
« l"',nv?_. . . .

Rede Mineira.
« Vnrto dn Urasil
I I. Detinico .
. r :¦ --¦.,,,!

Tm ii"tr«al ,

_l_|0Ç00O

'-•1OOO
""noa

I0r«
32.^000
JISSOOO
100*100

1. «•-.*:!«-o
1 ío.ioSpoó

Síoo

:o.ií*;-;i'o
193.500o
3_l3ono
31 iSooo
tSÍ-Sooo
x86Sooo

SjSooo

aooSooo
Mv ¦*_...
lSo.au,
aioSooo
I73$ooo

30*0 O-l
36$ooo

iV_»Sooo
ãoCíooo

17 .Í000
20SS000

Pena:
¦:.'0.

3GS000

330$noo
-_'*n.*0

5o?ooo _4n.'ihn'_ «>.™

550$ooO

i^Sooo
ío-í-íoo
24$00o
31S .00

-1 'ÍOOO

I75S00O

34SOO0
i-l$__o

ii)iJ'«;o* 100

V. II!
. Vclls . .
Mliança. . .
r---v-l«*. .
Petrnnolitaiia.
America 1'ahril,

1 .oínoo 143S000
_70$noo —

6;Sooo áosonn
i^iiSooo

—. U"

iS-í-o.i j .0 1. de Valença. .
iS-^ooj. -'spetanw. . . •

Pilas d
ia, 37. 6, a.

R; tio lti.i dc

1 Horizonte,
iSS..-

.1?. 10,
06 Pitai (t '

l<v»._.i :
"1. 2,

O/w; ¦'.-.-«
Os cafés dcsiiiereciJc-s •• velli

os qne . j adiam com maio; p:
conseguindo melhores preços^; as
lidmi.-s .iini- cm coiisciuencia da

.!«•
te dd)reç!a.
cura recâe
;Vj qi.tii.rj i

in$62i a itSoig
10S4.7 a ;r-?7:,t
ioStto a 10$417
g$Oofi a io$t10
o?;o: a 9$
9?.nS a .$7»-' ., ,
9$_94 a *)S.«)S 1 Urasil, in. a. . . .

f fimftivi/.-_. '
llinsa P. JeronyntOi

| 100,, 
1 s*io I 'T1!'.--- Mem, •:•« v!c 30
eufà, 1 Tcropolitana, oa, a. .

ítüh. I '"'•''' 'Htitrci :
Te.-'dns \'li-'iici. 50.
I.,' ..rai"!.. Unlvers.il,

15.1.03.1 j
I<!-.--«*«.

S3ÍO00

5?.Snoo

fal*
:ham-sc rcialivanien- |
; preçai, cuja pro
Mmentc para os ca-

50 a
lOO&fiCO
socSooo

SANTOS
5-.;nS saccas.
270. •-•-8 eaccas.

de jidlio, li.Si..

rl

1'ri-a 1
rsoição:

)r 10 kilos.
calmo

ASSUCAR
Entradas cm 6: 3.060 _accc
Desde 1": •«¦ cn «ditoa.
Saitías em ó: -.607 saccos
Desde i": -•.-.«>_;! ditos.
Existência cm 7 do ..:-* !c •

A Ca
dc Fnm
ral; etn'_
mi'*tr 

'

t3'-''0 01

iar-1 Svndiral doa Corretores
1; P!ili*'cfl. d. Capital Fede*
c •-*,¦¦ dp hontem. rc^fiU-cu ."..!*

nccocíac*1" e rosn?<_!•%¦& eo.
«.'.1 na Tlnls-i ns o*-c«"...

V. de Alcântara
. ;*.¦..,„,....

r)'::is lia líalüa. •
T». de Sanlos nom.
r>:,Tc nn no.-'. . .
T,0tt-rip« ....
T. e Calonisscáu .
Con.,-os Pastoris. .
Xlrlli. do Maranlião
aiolh. c"i lírasil. .

f«,*;.,...í'.r.-t:
Pncas d.* ="«"s ,
Aericani FiVíl. .
Urasil Industrial .
Tecidos (*?rioca. .
M,.,.,.. \!.«.y-'-v;l .
,,...,., T-..I" ¦-: .1 .
A^íarcttca Paifl. .
T-rVi! .V!i-."i-a .
I». r. S. 1'"i!d .
Tecidos Macíei*.-..-.

24$000

iroSnoo
io_-.noa

soosnpo
i7c5«ioo

__*-.0i)
•tf«i)5.««io

-70*000 -
1 -.«r-no 1 :s-.0
VÃsoo 7Ío;.'0

ioSooo —
_. J-«. ..o

Q0$000

200^-000
jqS•? <oo

¦19-Sooo iiSiSooo
t.;o5ooO iPí^onn

jnoSooo
]OC?**»no i Q.--5.-.--
ajoÂnflO SOfÃnOO
IO.IÍ00O IQO^OOO
.¦>v.«j 7SÍOOO

33113a*:

Posição (lo mercado: calmo.
COTAÇÕES

r.r«ir.?i crystal. . . S;8ti *Coo
Crystal amarello. . . Sioa S;jo
Mascavo S.iSu f|io
Ilranco- j1 sorts . . $5^0 ?:oo
Mascavo .17-1 $500

AI.CODAO
líntradas ent ti: não linitve.
Des^e '*' 1.710 fardos.
Sai 'as em 6 • 677 dilo».
P«aJe 1": .-013 fardos.

m_«anhia V
cido.i "?, To^o*'. em numero d.
dr. vp'.*- nominal «I- .-••.*: •-•'.' uma,
intppraliípd;.!*. rcorc«cnta,-*.ivas do seu
c Ditai ?o*;._l da 400'oooá, e !¦« m rü-
sim o .¦-•¦•«r.-**'"'o rnnt.M|do P-"*ta"#T •'•¦•
ranltía Corvcíaria l«r¦íí:,i.i. nn «nipor*
tanria d* s.conioooS, d:v! 1: 'o cni
la.son ohritjaçõcs at pnr**»dor fde-
bcn('ur?.0, do va'or noni-na* de 2n?S
c,n!'.. v.ma dá na. t a '2.*oo. i-ro
do 5 ''" ao anno. p-sro ror s—f5'r-s
Yvn'i.1--.. nn pr'*;;r:'--i di,. .•';' dos
ií*r7.t's dp al»ril c onMtbro (lc ca'Ia an-
ro, f-'cíndn c".,,"','a'a a ¦"¦•* c" i do
cmprcstitno anterior de 2.oco:t?co$.

oi^it.iítas

Coi-Ts c- Industrial
n\_ 1 .>•

_.o;(-íj Cfitü, Comp
T.erafi de tiooo?. —
O do Porto. ç.oSooo 03r'?i-oo
«?. de F. de Ferro —
C. do Tliesouro —
S. da Rai.iada. —
Provisori--s. ... —

i K. da Rio (.1 "l"l F.ijaco S.-?seo
-1\. do Uio, <le 501JÇ,1 nom. . , . i _. 4i-.;oo

•!-.¦!•. !,.s T''"ca. .
. -v Cos'oir.1 . .
Tcc'dn5 Potnfogo.

V.. nnmit.ense.
T. dc Pi-openiba
I. Cnmaista . . .
«t. Feli. .
P. Universal. • .

. P. ile Mear tira
^r. dc ci"S'r*.*--««)
S P da Alcântara
,..-„„„.,.., , _
Uisnss Nacionaes .

.ni !Ô.-l$O00

soosooo
225SOOO

— 1S0S000

MANIFESTO Dl.
ITtrpOT.TAf1«íO

Pelo vapor nacíon-il " Anm** de
Ttníjõiv c escalas. C-irpi rccelnrli: 4
cat vas de banha a Alberto Am**ral ;
S á ordem: 20, a lí. V. Pons^RÍ
«o. a, A. Hitco: 8o saccos defari*
nha, á ordem; ;oi de -is^ucar. â or-
dem; t*o Ac :.rrn7 n Thomaz tTa c;'t*
va: ioo. a Prtne T'>rre>: too, a Oueí-
r..7 Moreira; ?f-o Ã ordem; too. ü
ordex; 517. a Ileradito * C, 170 dc

assucar, a Thojttas da Silva; to * ije ;
feifão, ao meentp: S.i de arroz, a Sou-
za tt C: 6 caixas de carne. 11 A-.mci-
da Sieni.inn; 10 a Albino Ceni[io_; 3
de toileinlio, a Almeida Slcmaiini, 2-->
rolos de tmeiios íi ordem; .1 caixas
de linsruicas. a Almeida Sionianu; iu
de cicarros a Lones S.á; 5 de laboi-
nlias. a M. A., ferreira; !.«,. a He-
raclito St C: 1 de .charutos a Leite
Comes; 2 fafdos dc vassouros, a Al;
bt-rto Amaral: 1,18 fardos de fumo. a
ordíQií i caixa dè chapéos. a Túlio U-
maí 50 de lianha. a .Martins Saraiva,;
..I. a Fsrraz Irm.iu* 14 saccos de t'í.'i-

jão, 0,0 mesmo; t caixas de crvilli s
n AUiêrto Gome's: 1 de passas, a 1*.
Monteiro: 1 de clt-üco:*-. a í Scabra;
10 saccos de arroz, a Queiroz Morei-
ra; |o. a V. Gaffréai .ri a Hcraclito
.«: Ci 2a caixas de hataias cos..mes*
mos: 2-; saccos, a Siatieira & C; •
caisa de colhi, a W. Valmer; iSo
saccos de mantme, a Ferraz Irrião;
11 rolos de sola. a t'". 11. Walter; 6
li Si.ueira & C: n. a 1-". II Wal-
ler; .1.. saccos de feijão, a llarbosa
Al!*., .'.icoue

Velo \a_or hcsnanhol "P. Pa«riis-
tciiui". de F.ilbáo c escala.. Cpiga
recebida: 200 caixas dc polvilbo, a
Cli. I,. Fbcri; 200 so mesnío; 15o.
ao niesmo: 8o. ao mesmo: 2.10. ao
mesmo; too, ao mesmo; 200. ao uias;
1110; 100, ao inesino: i :o saveos de
.'inicudoim a Allicrio ('..ine.': ií. a J*
C. V. Mendes; *o. a Pv-—ru Lima;
.10. a Antônio Urnca- 15 cíiík-us. a l«.
v .Alvarez: ço saccas a Coelho Mar-
tins; .10 saccos c ta caixas, a Cnirrii-
t>aíoso Costa: « fardos a Ubcnu-r «
t.'.; 10 saccos «'e r.v.-ll.is a Carrepa-
toso Costa: «o. a È y A'varcz: 10,
a Coelho M-«-ins; 10. a A:"i«i«io Bra-
ea; 10. a Pereira Limai to. n I. (-.
V. Mendes; 10 a Albcrln Comes; n
caixas de a:íri«t* a Satmlcv & *\:_H
far«los de rolhas, a A Ribeiro \ a*
lente: tS=, no nicsnio: o. ao mesmoj
,1 ao mesmo: S r.o mesmo; 12. a .Tose
Villmonf .- cais-as de nupel vara çi-
ra—os aos Irmãos Sclm!t?t; o. a Al*
Inuo Vianna: 1 ia ntrecisíorias. a
llell! S- C.

Pelo rebocador nacional "Dalta". de
Cabo lfrio. e clula "Ceará"., (.ariia
(fv-bida: i Í7..ooo kilos de srj. a Lem-
oailú.i Vieiras Sítios.

Pelo liiate "Gama III". de Caba
Frio. Carca recebida: 40 saccos do
carvão, 11 Soares Hastos.

IV.o hiatc nacional "Saldanha da
Gania", dc Cabo l-ri-- Canta recebi-
da- 40 saccos de camarão a ordem.

Pelo rebocador nacional "Urano .
d» Cabo l'rio. Carra recebida; 00.000
kfta de sal. 1 loso P.clwco. Aitjii r.

iiçt.. -• -í-or i"'jl/"* h Patrício de
Tanuuco'.'" Carea recebida: 5.916.083
Idlos" de oleo 'combustível, a Anulo
Mexican P. P. Ç0- , „,. , „ ,

Pilo hiatc nacional "Vencedor . de
Cabo l;ri". Cuca recebida• cal.

1'cl.i listrada do Ferro Central «o
Urasil (S. Uioeol. Carca rcççluda •
.10 latas tí: mantcisa, n Drandao Al-
ves; io. ao mesmo: 1.1, au inesino;
f a loão da Cunha: S a lhoniaz Ie.
reirr: to a -Alves Fimão; io, . João
da Cunha; 6. a Alberto Ar S
da Cunha: 6 a A. Aniarante; io- a
Vircilio Santos; *:«. a ío.io tia Cunlia:
.1 c.i.r.-dad>5 a A. U. Oliveira; 6
laias, a Hcraclito ív Ç.i 23 a H.
«ítoltz: 11 ai. Modello; 32. a A.
lt. Oliveira: iS. a Urandão Alves: 10,
a Pinto I.oncs: .-; a D. V. Santos;
2á. .- A. Beliiatio; :o. a Siqueira ív
Ci 1-. a II. Sroltz: 1.1. a Pinto
Lope«': 11. a A. Monteiro; 7. n Ainan*
dio Pinto: 11. a I. II. prdein: 7. a
Pinto i.onc:.: 1'¦¦ a A. Monteiro: S-
a \. l«. Oliveira; 11, a Pinto Lopes!'-.1 

a luliii li:'rl".-;:.' id. ao mesmo;
21. a Drar.dãj Alves: 1.. caixa; de
eeciios. a loão da Cunha; ao Ia'as de
ina:il»:i_Ji a Brandão Aivcs; 1 iacá dc
carne a Guimarães Irmãos; 6 ai'.
Moreira; io fardo" a Damasio s C.;
12 iacás a Coelho Duarte; í. a Ave-
lino l.ixi: :- o Ferraz Irmão: 6 dc
oitcjios. a João da Cunha: t-t. a A.
BoecKi S. ao mesmo: 7. a Teixeira |
Cario: io dt* tuucinbo. a Avelino Li-
va; i» a Gasnar Ribeiro; 7. a Marti
h.ebtco; o ,1 Daihazio í1-: C.: o a
Gaspar R:bciro: io. a ti. Affonso]
7 saccos "i'e batatas, a Cunlia 0. P-'-
to; 21, a Sebastião Curói; I.S, ao
inesino: •¦' a P. Carvalho: j6, a Jus-
:. Pinheiro; ;.'.. a II. Miguel: 47^
Ii:.o Pinheiro: 21. a C. Airricnla;

Antônio C.-.rcia: (¦:. a li. Mi*
mel: 24. a Uoémrro S: C.: t-' a C.
Ahnetda: 1C0. aí P. ordem: no.
a iiamalho Turres- 100, a à^Iimicl An.
reio: 100. a Princ Torres; 150. a I.
ordem; sr fardos dc j:r.ro';e a F. T.
ordem; «18 iaráf dc c.bJ--«. a Uran-
d«1o 

"A'v-s: 
S caixas de l.iuaii _a. a

Alves Irmão • S cestos d.i frcsuiitos.
a T. Ferreira; 15 caixas de ccbalas a
Zenha Ramos: 1 caixa de mar. cs: 1.
a A. Cunha: 2 latas. .1 R. AIm-i'ia;
; encravados á Ca«a Ilii"*: 1. a Pol-
mc S- C. 2 latas, a Ar-1'.-ir: I. a L.
Menezes: 1 a Pinto !,«>!•:'!. 1. á or-
dem: 1 eneradado a C. Vnião; 6
latas, a Adololio Schn.idt: ií*. a«*
incsmia; 1 a L. Lconoldincnse:^ 1 cai-
xa á ordem r 4 í^ca-s le otieüos. a
Gaspar Ribeiro- 1. a Álvaro B-rroso;
11 a Martins Saraiva; to, n Pereira
Costa: iS ,1 •oão d.i C'iiih.: n a
Corrêa Vasmiest ' a Teixeira Car-
los; .. a Gaspar Ribeiro; i. a Dama-
s:o & C.í " a Martins Saraiva; 2.
ã .\'v-.ro Irniã:-: «, a C. Vas-ui»5i >•
a Teixeira Cario»; 7. a A. Rocha; -,

a C. I.ooes: « 1 Gaspar I! bc.ro; 3
ao- mesmo: t. a A. C. Briio; 1. a
Teixeira Borees; .1. o Gaspar Ribei*
roi 1 .1 Álvaro Bnrrosó; «i. a Cocho
Duarte: ' a S. Macedo; 6. a João
da Cunha: 11, a Marinho Pinto: H, a
C Vasíiucs: 1.1. a 1 Dantas; 13. ?
A. C. aCrnciro; .« a Cárlo'; lavei-
ra; Q. a 'C. Vasoues- 3 a-Alves Ir-
mão: 6, a Guimarães Irmão; 1. ao
mesmo; & n Antônio C. Ci i. a
lJiii|«i>sn. AVinii-.Jrfiiie: 4. a Alnvro
l!arr,-«so; a ii lo'o da Cunha:, 1 a
Lcbrãoi . . a U. Rocha; 2. a 1'. San-

de niieiios, a Araurosio;lijs; ... .
t ccsio de linmuíns a Domingos: _.
cnrniKido. 1 D Ribeiro; «1 iaca.s .,_
nueiios. a C. Coelha- a. a Cocho
Duarte; -'. a Pereira Almeida; 4.. a
C. l_"-o: 2. a M. !•'. Alves: 1 ca xi
a Zcferino: 2 dc rcmieiião, â ordem;
4 a C. Irmão; 1 ccr.to a, I*. ««".o-
reira: 2 iacás de carnes a ordem;
4 íanlos. á ordein: 1 iaca, a Rama-
lho Torres' 1 de loucinlio. ao mesmo:
io saccos de polvllho a I,oni-. brcire.i
t barris de aeuardente. a A. tçi*
sol°- „M , »

mor noriicpuez Irajalgur•,
Vorl: — Carga recebi a: 50

harneas de banha, á ordem; 186 sac-

cos de cevada, á ordem; OI ditos, a

ordein; 400 dites, n ordem: -,« oi-
4 ordem; *i>o ditos. íi ordem: 50

de cevada, a ordem; 5"> dl-
*oo f.-.c-"i de cevada,

di.es. n ''• A.

Pelo
do Sova

500 caixas, a Vieira Monteiro; 500
ditas, a luüo Soares: 100 dita-, a Coc*
lho Martins; :oo caixas, ao- mesmo;
-joii ditas, ao mesmo; 350 caixas «tf
sardinhas, a Carvalho Rocha-, mo dl*
1,11, a Coelho Martins; Su ditas, a
Teixeira Borges; 5" caixas de lc_u-
mes ao meiiiio: 10 dilas, a Tos.; Ave-
lino Lopes;: ws caixai dj azeitonas,
ao mesmo; 6o ditas, a hgueiredo Ma.
rinho; 30 dilas. a Pedrosa Monteiro;
40 dilas, á ordein: 75 «litas, a Pring
Torres: 30 caixas de azeite, a Man-
nho Pinto; 3" ditai, a I-m Cnniiiy*
raivo: 5 ditas, a A. S. Pinheiro; 135
caixas de conservas, a Filguciras de
Macedo; :oo dilas. ti Norton Mcgaw;
105 ditas, 110 mesmo: 23 quintos c
50' décimos dc vinagre, an nicsmo:_ 15
caixas de palitos, .1 Domingo! Hei*
tas- as ditas, a Josú Lino; 12 dita;,
11 Vieira Monteiro; 6 sacios de ro'1 s,
a Norl-òn Mcgaw; 5 d.tos. -i «Mar:*
nho Pinto: 2; caixas de palha, a .1.
Amaral; \6 ditas, a Albatio Vianna; 6
ditas, a Í''un:a Veado: «|S dilas a Al-
bano Vianna: 12 caixas de baga, a
Jl. 1. Ferreira; 3 caixas de doces, a
Kcrreir. '•¦"'¦ 2 barris Je terra, a
Gem-alvc.i Zenha.

ceva
/oitimes ¦
sacco. dc
ifi ordeiii:
dem: r.00 barri' .reli: .100 di! "

15!
ca::;as
ta*. ó ordem;
a M. Lafayette. ,, .
iR-«-!.l«,-«: mo ditos, a. S'«ra

ie conserva-., :i ordem
ad-i, á ordem; sto ill o?,

«lnr. de ¦•npulo, •'« or-
,. breu, a ( . Ol.s-
4 ordem: S caixas

Jc «v-iel, a Gcnaro Mhi: S-- d:tas. a
Vexaí.rc Uibeiro; ao dl-as a .1. An*

ícní, Teixeira: 5 fard-s «lc;nanei ¦.

ordem; 31 caixas tle na cl.
M ,!:-as. á ordem: ar* barri,

«á ordem: üi caixas dç oleo. :\
Universal: i.S barris de oleo.
panlra do («ar.; -3 ,*;iíXr'3. 

,!;„...
. II. Walter: 1? laias de er.,..;.
.-esmo: 

¦ barricas de tinta-, .1
dem: .«, dins, a nrikm; 4 ititJ
orilem: = 'litas, á or'
tintas, «^ ordem

r-.o

á ordem;
js dl' O CO»

¦:: p.
Com*

oleo,' a

issjoool _";

.oSooo

z bai ris de
Sn harneas 'le t'n*
C. C. !!...!;.ii!.. •¦"•!.

saecós de enxofre, â ordem; 2; ja'as
,1o _oda cáustica, á ordem: 15 duas,

S orlem: 3 c-.i-.-as de «nanelno. a !..

.anibcrti 5 barricas de barri ha, & ot
dnn: 10 

'caixas 
«Ic inrel nara to"te 

â ordem; 2 caixas de n-ninra
arati ca a P. R. Wco «oni -i barr-™»
de siaes. a Pereira Araujo; d caras
,t,, ..,-,.,,- a Bi-rdallo: 2 nui-rra^os
rl„ rn-.-r. 3 n.dmi! 2 Ca'XOS llC riíltM,
a Alberto C. .Vves: 4 c-ncas «le mer-
cailorlas, á Comnanbia C. i.nnin.1,
6- «Va,. a «P. S, Nie-V-n: ;' 

«¦
bfius «lc tuerrailnms.. \ ''• ,«"• 

'"¦
coliar: «* dilo'. a bana Vl*.cdo: 5
.,!..;,, ,i,, mercadores, a or.lem: ,>0
,llt.s á ordem: n v-lnmes ic me-ea-
darias a 1*. S. WL-ols-Mi: ** e-txas
de coto. a C. P Crn e-i: -1 «'-as.
,i T. Terc* n'vfira: ; «b'as, a C.m-
-,,..i,ia' c. 'Cl v«Ia"d: 3ra b.-rricas de
ci.vc-io. a Llt'z Bandeira; i.3«*o dl-
mesnío.
tas. na mesmo; 1.900 «litas _ ao

Pelo vapor francej "Champan . ao
1 lavre e esra'as — «Car_a r.cetvdai
;-, caixas de licores, a Deliihvm «. ec*
Ilio: 10 caixas de agitas, a h. L geyi
So caixas de vinho a \« r,son txms; -
caixas .!•: laiivariuas. a Pinlo I.ucena;
1 diia. a Stnssln Louçan; 10 cuias
dc aeu-«. a Silva Araujo: So barricas
de alvaiade, a Freitas Couto; 4 ea:*
x-.s de imicl nara cicarros, a Albano
Vianna; 5 caixas de napel para cigar*
ro_ á ordem; 3 «lilás, á or.lem; 2
ditas, á ordem; 3 ditas, n otdein; 3
d:la", á ordem; 2 dilas. á ordem; 4
dilas, a Manufnctitrn 1'. Veadq; 3
caixas de pelles, a Antônio P!nt«>;_ 100
décimos do vinho, a Ui;i-«j da^Crtiz!
;oo quintos e 150 ileeinios, a l-cruan-

I des Mutirão; 50 ditos, a Coelho Mar-
| tins; 50 ditos, .1 Teixc:.-a Ilorges; 50

di'o>. a Prisia: 150 quintos e 15a de-
cime;, an mesmo: ,.oo_ dcclnio.. e 200
décimos, a Oonça'ves Zenha; 50 quin-
to-, a _*llva Roavi-ta; 400 quintos, e
100 décimos, .1 Carlos T.ivci-a; lio
adimos, a Almeida Chaves; 100 quin-1
lo*., a Xorlin .Mcg-Av: 100 ditos, no
mesmo; im ditos, ao incsnío; tun ;de*
cimo3 dc vinlio, ao mesmo: 30 ditos, \
ao mesmo; 40 cjniti¦.**¦-, y 20 décimos.
a omesmo; 40 quinto?, 10 deç:n:os e
100 ditos, ao mesmo; 100 caixas de j
vinho, no mesmo; to_ dilas, no mçs- ¦
mo; aoo dilas, ao mesmo; 65 «riiu-
to.**. 70 déctmoj do vinho, a Ca-**
mira Pinto; 103 quintos, n J. A. d«"
Souza: e: qtiint03 e 7" décimos, a

1 I. Carrozedo; «a dilos, a Almeida
Tavarc': =.1 c.iix ¦«. a 1'. y Mvwrns
100 nuintns, a Tlnmic.á en oqmntr"!,
a Vieira Monteiro; "o nuíntos. a Oh»
veira L. Silva: 150' ditos, a Marnues
Fon.-eca; «co ditos, a Dias '.'.meida:

Co <!!•'_, a V. T. Fcrrera: 34 di-on.
a iPlacido lAIathcos; 130 ditos, a Gon-
cnlves Zenha; 26 dilo», a OS. Ver-
mra Irmão: 200 quintos, a Vieira
Sfnn»eÍro: 210 caixas d^ vinho, a !*!•¦-.
nevMeí Inniío: ..00 ditas, a -Corria
Rii-iro: 4:0 ditas, a Teixeira Tlorftrs;
50 barris de vinho, a T. Carrazedo;
iífF caixa!", a Azevedo Torres: r.too
ditai, a Gonçalves Zenha: a;o ditas,
a Ã'varo Urasil: 170 barris a Çasemi-
ro '.intoi 120 ditos, a Co:l!io Novaes;

MARÍTIMAS
VAPORliS USPlílt 'DOS

Porlos do norle, "Servido Dou*
Aiiisterdatii c e-cr... "Zcclnndia".
' , ,«!« :.« nerle. "1 .i.ul.v". . .
_fóva Vork e esc-... "American" .

Santos. "Mor-soró1' , . . • •
litR-s • -ra e (.ses., "pescado". . •
rado" • «

Nova Vorl: e eses . "St. (cri.ia
Xovn Vork, e ecs., "Vc.-ili' . .
Portos do Norte, "-M-aranhão". .
Portos do Norte, ".l.ivary". . . .
Porlos do Slll, "Avraorc". . . .

VA TI 11! KS A SAIR
P.io da Prata, ".'•.¦ebitiia". . .

iMontevidéo t eses.. "Sírio'... .
Pelotas c eses., Itaperuna . .
Uu» da Prata "Dcseailo". . . .

I .Amarração c eses. "Piridcus". .
1 Santos, "Piauhy1. . . .'¦ . • •
rAracíiju' e eses,, "Itai,í»va". . .
; Mr.cáo c eses., "Piraiiüy". . . .

Hicife c cacs-, "Itapulij'". . . .
, i.a.uuira c __¦.:..., "Anna".. • * *
' 'Portos d«> rui, "Italiiiu.i". . . •
I Portos do sul, "Ificolomy". . .

Mova l'orli c cícs., "R. Paulo'.'i 
t 1'ernambtico c esc*.. "iMoEsoró". ." ' P.'o da Prata, "Vcstris". . . .

Recife c esc:*.. "Itayema". , •
l.rpuna e eses., "Laiiiina". . . •
Porlos do Norte, '•lir.liia', . . .
Kio da Praia, "Dano"

LOíEiMS
Capital Federal

•Ilnsmno dos promios d i lo e-
r'n da C-ipItnl Ki>tlornl extrãhi-
. n om < do do/.ntiibro da I91G.
Plir.MIOS Dl.2.:0ii03 A 50.1.00»
1R75Ü vond. S. Paulo 25:ü0r...000
281)7 3:0--0_i_tlO
5-.I-.0 l:l!UO- MO |
ÜSôSTi 1:0 «llSnuO
77G03 ltUtiOSPO.

IM.KMIOS I.K 200-00!)
71571 33SSÍ 51050 7;:0'.U .0058
llOri/ 7ií O*. 51577 5iíl« !-• 18
um 54í:i;i moa 21101 a\w

1)01130 lfliSi 3!S'21 .7122
PÜKMIOS DI! 100.000

70002
10 09
.',•?.
1015.
5«l.l.
UU6G

3'/o:io
(Vi. 7

C1023
280Í9
C002S
2G'0IJ
X1*5*!*

7.33', Site.
SSB27 l*'5MH
i'.i«.).-i7 iiorii
73*i',t 61119
/iSOOt 21i'.'-i
4i'58i 5:ti27
«MMÀ-.OIÍ**

1S75Sas_6

2D.0
0Í07S
37'.ií0
10 07
ül.TiI
lü.014

200 ;i 1001

18751
2851

18701
2.01

..irimo
20fiUOO

12.000
8 min

Ivisos

181C0
2S58

im-._.I'.?.AS
1S7G0
2iTO

Cl-.N 1KNAS
I8*;uu

21IU0. . .,
indus ns números terminados

cm 5U tom .$''0.1
Todos ns iiuinor««s torininados

en 9 tèm 2^ excuptuando-su os
toiminuüos cin Su.

U iiscui do governo, Manoel Cos-
me Pinto,

O rl.n-cior-aRS.istentfc, flr, Wií/<?-
nio Olyntho dos Sanlos Pires, vice*
presidente,

O iliroctor-prcsiiientc, Alberto
Saraiva da i!onscca.

O escrivão, Firininò de Cantua-
tia.

ã TT Bi fi £i tt II ti H| hy 11 B I ft fl lf .1

ADVOGADOS

COUUI.IO — 1'sta repartição expe*
de inalas ntlos seguintes pai|iictcs:

Hoie :
Sirioi para Santos, portos do íit]

e Jlontevidéo. recehendo inioressos até
,ás íí lioras ua ntanliâ. c.-.rius liava o
interior iité ás 811a. i'.em coei .norle
duplo e para o exterior ate i« i <_
horas.

.l„(_rinia para Sanlos. Itai.ahy, Tm-
bituba e !(!«« Crande do Sul. i'ece-
lieiulo inioressos até 6s ,i lioras^ «ta
r.ia-liã, *ana_ nara o interior a:é ns
,< ila, idem cora uor-e duplo ate as 3
horas; ,

Siddons nara Dakar e Liverpool,
recebendo imDrcssos alé ao _ meiji:
í!i.!. cartr.s oarn o exterior at. a> i oa
larde. e obiectos nara recisirar
l.íó Ss ti óa ui?<nhã'À.-tlar.Jk. narn Santas c T!io da Pra*
va. recebendo imor-ssòs até|as 8 lioras
cia riia^hS cartas ''.tra o interior ase
ás í)i'\2. ideai eom norte di.tlo c
nnra c_ exterior até ás o.

Haitpainvitlc nara llavre. receben*
fio iním ossos até ás S horas ti_t_ ms*
nh.. cartas nara o interior ate as
81I2. idem eom ncric -íIudIo c para
o exierior ate rt-í 0.

Amani:5:
Pyríncos, 'n.^ra Victona e portos do

norte, recebendo imuressós até í.s_ «i
lioras ''.'>. manhã cartas para o intçncr
até ás ti ila. idem eoni i>orte duplo
a*.é :'.? " o «.hit-i-.s *tnra réfiisírár a'r-"
ás - ila noile de hoie.

Provence nara Halna. e Marscllin;
receliendo imoressos até ás R horas

! da nSinhã. cartas nara o interior ate
ás S 1'-!. idem cem oorte dunlo e pa-
ra o exterior até ás o e obiccjns pa-
ra reeislrar ate ás t dn noite de
hoie.

licitava, r.ar: C.d.o frio, Vtctorirj,
Caravêllas. tiiténs. Rilija _ e Aracain ,
rereítetKÍo imnrepsoi até á 1 hor-\ dn
t.iriie, cartas nara o interior até á

i|_. idem coin norte duplo até as
e obiectos para registrar até ao

meio-dia.
Itapuliv. "ara Victoria .li-.lin Jlv

ceió e Recife, recehendo ironrcsõos nte
ás s borus da ina nhã. eartas liara o
;..'_-*rio- até ás " t!_ idem com t>7rte
duplo até A» 6 c oh:cctos nara recis-
tiar alé ás 7 da nei'.* de hoie

MosSriró. oara Recife, recebendo
impressos até ao meio-dia. crrias na.
rr. o inlcricr ate á i il- «in tanie
i.icni com norte rtiinlo até n 1 e
obiectos oara rcnistrtr v.í Ss li «ta
marJiã.

RuaDR. AHALIO DA SII.VA
Urucuàyíinn 7. i° nndar,

DR. AI.ÒYSIO NEIVA — Advogado
— Rua da Quitanda i! —* Telephone
f*entrai 8.

DR. ARTHUR CHERUBIM—Advo*
pado — Adeanta custas. Escriptorio:
Carmo 71. Teleph. Noite -ifii.

DR. ARMANDO I. IAS — Escripto.
rio; 11 ás 5; rua 1" dc Marçi.
ti. 37.

DR. ALFREDO BERNARDES DA
SILVA Getricl Loureiro Bcrnar-
des. AUr-do Loureiro Bernardes,
Wladi: -:r Loureiro Bernardes —¦
Atlvocados. rua Buenos Aires 33.
Tel ?-.'•-."e 2;ifi.

DR_. CARVALHO DF. MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO —
Advosadi», Kua do Ilospicio it, -.7.
Tel. s.o.l, N-irtc.

DR JOÃO PEDRETRA DO COU-
TO FE:'.RAZ I.ETTO—lt- Buenos
Aire- 11. 12 Tel. ••-.. Nor ti*.

DR HEKBERT C. REICKAEDT —
Cau-sas eomtnerciacs e invc-.itarios.
Adcàirta cestas. Ufuguayaiiii •'*. tcl.
C, S3.1IÍ,—Resiilcnci..: 1*. de Bola-
iofío ;"|. "Pensão llagestic". Tel.
Sul ,.-,.

DR. MILTON ARRUDA —Processos
eiveis, commerciaes e 0rph--r.r_-.3i*
cos; de aposentadorias montepio *,
tem representantes nos Estados e em
Portugal e adeanta custas -- c.;C'.ct
11. 4. Tel. (.'. _;«''.'.

DR. ARTHUR DE VASCONCE!.-
LOS — Assistente de clinica ma*
dica da Faculdade. Cons.: Rosa.
rio 85 <das _ ás 5 lis.) Tel. Nor-
te 1114. Kes.: r. Voluntários d.\
Pátria eSii. Tel. Sul ifioç).

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
)C*p. molcsliás senhoras, creança*,
sypliills e ciiij, cm geral. Cons.:
S. José ,9 tphar. ás is-i|_). "•-¦..:
rua D. Caxias 6, (V. Isabel).

DR. CARLOS DE /.REITAS—Vrof.
«!.i l''ac. dl Balda. Esp, Mols.' das
Scnh., Partos, Vias urinarias. Co a*.
UruEuaynnn 21 (1 ás s—Tel, 40,
Cent.). Ues.: trav. ... Salvador 61.
Hád. Lobo. Tel. 102.1, Villa.

DR, C. BRAUNE — Longa pralica
dos lio.spi_i.r__ da Europa. Clinica
niedtái, Esp. coração ,e C-tomaRo.
Cons.: rua de S. José, 112, da 1

DR! CAETANO DA SILVA —Esp.
molesttkis pulmonares. 1'on-s. »rifti
Uruguayana 3$, das .1 ás .(. á-s ter-
ca., qttínt-ti o sabb-ados. Kcsld.
Ií. Jt úa Maio, 1-;.;.

DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) --
De volta dc oiin longa estadia n?,
Europa. Cons.: r. Marechal l**lo*
riano, 00. Tel, N. 1057. Esp. cm
vias urinarias, YyphÜtH e i*.'!Ie,
Cot-... das ro á:; ia c 3 «as -t.

DR. CIVIS GALVÀO — Clinica «ne-
dica, r-ypiiilis, vias urinarias, Exa-
mes dc* pus", escarros, urina, etc.
App. o 60^. . ííi.(, Cous. e res.:
r. Constituição 45, sobr. Te!. íiii
Centr..

10 'SiiUO I DR. F. ESPOSEL do IIosp, tl.'.fl
Alienados e «Ia fe. Casa. Assist.
üvre dòc. de clin. neurológica d.i
Eac. Espe. e;n doença*? nervo*
sas e riientaes. Asscinliléo, 113, á<
..-"s, 5,B5 c sab,, 1 h_ Tel. 5**35.
Rea. FlanieiiEO n. «__. Tcl. 563;,
Ceilti

DR. F-AVIO DE MOURA — Cli-
nica tnêdica, Esp.: mo-, do esto*
mayo c do fiy.Tdo, lies.: rua Uru*
fíiiay, afiü. Tel. «ojo, Vira.

DÜ. ÜARrIELD DE A'.MEIDA-
Dircctor do Hosp. S. Scba-.tiiiii.
Docente d.i Fac/, chefe do servi,
co da Liga ('. a Tulicrculdse.
Rc;.: 5. Salvador 22. Con..: 7
de Sctcmhro i;ií. Tcl. r.'i., Sul.

DR. GUILHERME EISEN-OHR,
trata da tuberculose por processo
cspccal tendo con,s«cgui.!õ o çur<t
radical em centena;-, d? doentes.
IVatica o processo de "Fornaliiü*»
Cons.: r. Gcuerril Camrfa r6.

DR. CAMA CERQUEIRA -- Cl.
medica de ailullos e de creanças.
f.y:.eco.orna c vias urinarias. Ues.:
H. íl. V. it C .;--c.l...... d: (Tcl.
S. 1684). Consultas «Ia* 12 ás 14
hs. Chamado? a rjualq-.cr hora.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con.
su!torio: rua da Assembléa, S,', ru
Fidei-.ci-i: It. Riarl«re'o. 33a.

DR. HENRIQUE ROCHA — Adjun-
cto do IIosp. da Misericórdia, As.
slstento da Polycl. das Creanças.
Com. das 11 ás 14 1«;. e chaínádo'
a tjualquer hora do dia ou da nel*
te, na U. S, I.uiz de Gonzaga td
(Pliarm. S. I.uiz).

DR. JCSF,' RICARDO — Clinica
geral, terças, quintas e -sabbados;
rua Sete de Selcmbro ,.S, das 4
ás «;. Res. 1 rua Darão de Mes.
quita 1.4. Tcl. 3601. Villa.

DH. LUIZ DE CASTRO — Clin.
mcil. cm geral. Esp. e:n mols. das
crcaiiça3 c no tratamento da tu-
borculo .e pulm >r.ar e anemias, em
(fcrnl. Cons. n á 1 c dis 3 ás 4,
Viíe. lt Branco 31.

DR. MARIO DF. GOUVEA — Cli*
nica medica, partos e mo!, dc se*
nhoras. Cons.: R. a-t de Maio 6t,

- •-. I

.exías-fcírás. Res.: r. Bõlln Vis*
I.- eu CE. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DS MELLO —
Consultas diárias Ut.ecj.to ás «n'.
fC!
Res.

Ou lu

R. RAMIRO MAGA1
Sta. Casa'; de Miseii
ç;s do puiuiâo, do t
rins. ('mr,,; rua Josc
í..; 11 hs., e rua Ur
..¦E-., s*a3 p sabbj

C11XICA MÍüDIOA
dr. Agenor varra — cônsul-

torio: rja S. José, 23, cona.: das
2 i> 3. ResÜencta: r*-:. do ü:3-
chue!««, as: tele"'-. ioj.|, Ccut.

DR. AGENOR PORTO — Proí. da
Faculdade. Cons. Hospicio 02, das
_ á* 5. Ues.: Marquez de Abrantes
13. Tel. iS3 Sul.

DP. A. MAC DOWE1.L. — (I'or. da
Foc. de Medicina). Mole-tias imer-
lias.—Appl. dos raios X. para o
diagnostico. Cons.: r. Hospicio ••.!.
dás 3 ás 5—Res.: S. Clemente 187.

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias iirinarin*«. Cens.
R. C. Itomíim 817 (Pli. Freire «le
Aguiar), das 8 ás 10 c Sdor. tuic*
lio. 47. '2 ás =. Rei.: r, C. Doía-

1 tira 793 Tel. 785, V.

 3 Im.).
rua Engenho de Dentro i8z.

OMNTO.*» .í::h!ca, ímoTiE»
T/.-.S DAS Sl_.VUOiI.-_,

SV1-IUL1S

DR. AMNÍBAL VARÕES — Mol.
das senhoras, pelle e trat. espec.
da syphilis. App. elct.tr. na* tnol.
nervoias. do nariz, garganta e ou-
viilus. L'01'.s.: Av. Gomes Iitire
no das ? áí 6 li--. Tcl. I2r>2 C,.

DR. JULTÒ XAVIER — Cliivca rr.t-
dica o •'.'-• mole-itiut de senhor*-*.
Rc*.: R• FJi.i da Cunha, 43. TeL
Vilta oío. '>.•!•• -;];a-:: dc 2 á* .; «
C-i-- 7 ás o h-í. da noite, :w K.
Barco de Mesquita c|I.

I.AI.ÍOI.ÍX.IA Cíil-VICA

DR. R. DUQUE ESTRADA _ Tel.
o..i Sul.

DR A W. CAMPEI-LO - Tel.
1713, V.
Const.! Ouitanda, 3. Tel. 5E06,, C,

¦?_W?*.Wft*r .._¦_—n
£_HBne3-â_ -.; J-Vi,-- ~ «_^ifcrfl=. . rií_-Í_wA. -
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NMRVOSAS

BB." HENRIQUE ROXO — Prof.
d» clinica da Fae. coiu freqüência
.los principaes ho.l. europeus.
Coiis.1 r. da Assembléa. 98. das.4
¦iq £1 2115., 4as. c ias. Ucs. V.
da Pátrio 355. Tel. Sul 824.

D» W 6CHILER -- Cous.: sas.,.as., r. Hospieio 83, (das
Ciisa dc Saude Dr. Ei-

: sabbados (das a as 3),
s sabbados 'das sas 3).

¦V1. .
4 as 5)
3.113. ...a:

Kes.: llamliina 40. Tel. 1143 S.

reli» o s.vpliilis — Curas pelo
"Ilailiiim" e 914—Estônia-
(•o, iiulniões o doenças uep.
vosus,

WR.lfi.rMAGAI.HAES — Mol. 
"dã

pelle e mucosas. ulccras caiiccro-
sas, minores filirosos; artliriti-m.,
.sypliilis e morpliéa; neurastlicnia,
«loençiu do' peito e dyspcpsi.n 7
Setembro 30, 9 i|_ e is 14 lis.
T. 408, C.

d* une d«,«J"Còs .-'._Co!*£
Druguayátia, i°s'. D?» » as 4- "»
S". Trãnclsco' X-vIer Jia.

DR. MASSON DA FONSECA -
Docente da Fac. de Med. e medi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana .17. da. 1
ás 5. Tel. 1043;' C. Res.: Laran-
jeir.i.1 3S-1- Tel. 5*5* C.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do
serviço de gynecologk da S. Casa
de Misericórdia. Cons.: Uruguaya-
nn 35. das 3 ás 5. Res.: Gal. Ca-
mara 12., sol). Tcl. 3CS7. Norte.

MOT.Hsri.lA9 DAS SE-ínORAS,
VAKTOS e VIAS UR-XAI.1AS

„Vlgri3KJNAmOS
VBfBR'ÍN-iRIÍ6;-';!ARÍÍSAdB,::.:ÍÍ&m

asi-iat. n.i Secc.o Vctcr. M. Ag',i-
ciilt. Esp. ifiüls, d.5 <&»• D!aS«.
miçrps, -átsmuiilsações. Exámci eo
sanstie. urina Cons.: rua da Pas-
tííi'í_cm 40. Chamados Tel. 2264, S,
(.Rotafoffrrtj

"MOLKSTIAS 00 ESTOMAÍJO,
PUIADO, IXTKST1XÓS K

XliUVOSAS

Dr. Cunha Cruz ij™i°
cmbiiaittiei:. Rj Carioca li. 31, 3
ás s. Tcl. Central 5695.

PÒEXÇAS DÕ" KSTOMA<iÕÍ
ÍXTIfi-TIXOS, FKJAOO li
NI.KVOSAS —_ IO-V AM li S
1-lÍLOS RAIOS 

j)R RENATO DE SOUZA _ LO-
PES  Eftp, Docente im V. de
Medicina; r. S. Josc. 30, das 2
:', 4 lis. (menos ás quartas-feiras)
Grátis aos pobres, as 12 lis.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE -
Cura licmorrii. íiícrinas, corr.mçn-
tos suspensão, etc. sem operação.
Nos casos indicados, evita a em
videz. Cons.: R. 7 de. Setembro
186. das o ás 11 e da 1 as 4. lei.
1.5.1- 

'/ -.•'-¦-.."'."

PARTOS E MOLÉSTIAS RA
MLI.HKR — TUMORES »0
VENTRE E DOS SEIOS

— 17.
.: ma

948).
Cíiríooll n. 47 (das 4

Tcl. Cent. 3-217.

DR. MAORITY SANTOS
docente da Faculdade. Res
Biii.liti-lo it. C47 .('ei- C.
Cons.: rua P**.»™
em deanleV.

l'Alt',r>S, MOLÉSTIAS DE
SI3.N .ORAS—TUMORES

NO VENTRE

lliuini nietlico-ciru-siea dos
ilis. Felix Nogueira e Jnl|o
Monteiro, íi rim Senador
iJllizcliiu -5.18, Tel. N. X18C.

,PR. FELIX NOGUEIRA — Ob.
panos e mol. de sculi.. bydrocclc,
estreit-. da urethra, listulas c cor-
rim. Trat. esp. ila sypliilis; appl.
dc "ck.o" e ".11". (11 á_ 2) He--,
liar. de S; S 'valor JU.

PR. IUI.IO MONTEIRO — .Med.
do 

'Hosp. d. S. 5clia-li.iu. Mol.
internas pulmão, cor.iuãf>, fígado,
estômago e rins. Mol. infcetiiosas
sypliilis; etc.) Das 2 ás 4 hs. Kcs.
rua de 'Liturtina 33.  

TRATAMENTO DA TU1JKR-
CI.ILO.SK .•ÜL.IOXAI. PELO
VX E U MOT HOI..VX A RTI FI-
CIAI,

(Processo do Forlaninl)
DU. EDGARD ABRANTES --Cons.

¦r. S. José n. 106 (2 ás ,1). 'lei.
C. 5.137. Rcsid-.: r. liarão de
FL-uuciiRo 11. 17. Tel. ____)___J______,_

Moléstias internas. Triitiinien-
lo iiioilerno da tubcrcitlosc.
ilo (liiiliftes, da syphiiis o
dy-speiislits..

DR. ARNA1 DO QUINTELLA —
Docente livre da Fae. de Mel.
Cons. R. Asscinblea, 28, tsreas,
(iniiilas c sabbados, ás 4 horas da
lorde. Kes. U. U. Cariou i3,
ciloi.i..-"!. "

Dra. Ephigenja Veiga-
MÒiosíia. de senhoras e partos.
Cons.: Asscmliléii 18. Ue.-.: rua
das I.nr. njuiris 11. 374.

DR. QUEIROZ BARROS — C0113.:
rua Primeiro dc Marco 18. da 1
ás 3 lioras. Residência: praia dc
Hòtàfoi.'o 19.1.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA -
Cons.: Assembléa, 28, cas-, ias. c
Cas., d-.;s 2 ás 4 lioras. Tcl. C,
1000. Ucs. Praia clc llot:ii._o 100.

MOIÃÍIST1IAS MS Sl-NHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAUJO t CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. di Mat. da S .nn
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa. Cons. r. Carioca úo, 1
ás 5 lis. Tcl. 2727, C. Res.: A-
lira Brandão 11. 9. Tcl. ...js. V.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMÍLIO ÜE-ONNE — Cirurgia.'

dentista. Diplomado, cnm longa
pratici. Preços e condições de pa*
Ifamento ao alcance de todos. Coni.
tlectro-dentarto. Alto da ConfeUa*
ria Japão. Ivst. do Meycr .""'Tcl'.
Villa 33 to.

DR MIRANDOLINO M. DE Ml.
SAN DA — Especialista etn extra-
cçoes sem dôr e tratamento de lis-
tidas. Dás 8 ás 17 horas, nos dias
uteis. Gonçalvçs Dias 23, sob., tcl.
5.660, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Dipjómmlo pcia 'Escola Livre
de Odontologia do Rio de Janci-
rò. com 10 arino-s de pratica. Cons.
r. Uruítuayain 11. 31 (tel. C.

Dr/rÀUL DE BARROS HENRI-
QUÊS — Cirg. Dentista, Dlploiiia-
do pela Fac. dc Med. ¦ e. 1'liar. do
Uio de Janeiro, com longa pratica.
Preços ao alcance de todos. Coni.:
r. General Polydoro 4(- £f>b. Das 8
ns 17 lis,.* uos di.iâ Dl eis.

DENTES ABALADOS — Pvorrbéa
nlveolar — O cirurgião dentista
Hugo Silva, applica a vacciita au-
toji.na dc Wrigbt. Cura radical e
perfeita consolidição doa dentes.
Quitanda Cli. i" and.

SPlSHBÍb HOTEL 
'-r 

.£^»

mm
 Ao

_ _ 3Ó8. tAvisnid»
Aío^ntta.-vá-S»' e'to5ÜU<-òV'"coi_ to** o' Conforto,

3«jtftis*)- a famílias de fino tra-
to'' Baiihos "de mar era frente. Dl;
rtecio do sr. Bento Porto e Sc-
nliar».

AS MELHORES PENSÕI^S

PENSÃO BRASILEIRA - K'Ja
Haddock Lobo 123, tel. 1.716 V:
a "20 minutos da cidade, bonde-
a toda hora, oííerccc boas accom-
modaçâes. a famílias e cavalheiros
de trataiuenlo"? ., 

"' 
, ,

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Fioriano 19J. T. 1834- C. Esta
rensão continua a otterecer .aos
srs. ' viajantes e cxmas. família:.
commodos ecintortavCIs cm condi-
çôe.s hveienicas.

MAJEST1C PENSÃO — V... Hv*>-
fogo 3.4. Tcl. 931. 5. 1'ibal—l.a-
ranjeiras 318 Tel. 5436, >_.'.•;-Opti-
ma3 accommndaçõcs para famílias e
cvallieiros de tratamento.

PENSÃO RIO BRAÜCO — (Palacc-
tc Fialho). Ex-litsiv.imc.-e .para
famílias c cavalheiros de distin-
cc.io. Tcl. 37,12: ma Fialho 20—
(Gloria — Cattete).

LBITERIAS

PARTEIRAS

LEITERIA CARIOCA — Casa es
pccial em leite, manteiga, creme <
coalhada.. Enire_a-se a domicilio
Tel.'íi246. C.! rua Carioca 39
Gonçalves Silva & C.

OS MELHORES CAFÉS

DR. FERRARI — Dc 1
rua da Assembléa 73-
.•S dc Setembro 128.

Res
horas,
lSnuI.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DR" MONCORVO — Director 
"fun-

dádor d,> Instituto de Assistência
á li.tancia do Uio de Janeiro. Che;
fe do Serviço dc Crenuças da Po-
licliiiicu. Especialista dc doenças
das crcauçiis c pelle. Cima.: rua
(I. Dias 41, ás 1.1 hs. Ues.: Mou-
ra Uri to n. 58.

JDH, PEDRO CUNHA — Da Fac.
clc Mciíic. e do Inst. de Assist.
á Inf. Cl. medica e das creanças.
Cons.: GÒnQiives Diias 4-tJ. Tcl'.
.1061 C, das 3 ás 5. Res.: S. Ral-
vador 7J. Cattete. T. if>3.3. Sul.

MOLÉSTIAS DE AIH'_/rOS,
DE CREANÇAS E SVIMIILIS

Í7Í-7 CARVALHO 
"cÃRDOSÕ" 

— Do
Hosp. de Miscriordia i^ do Jnst.
de As-sisí—icia á Infância. Cons. :
Assembléa 98 (4 ás 6 lis.). Kcs.:
ftlarc|'ic. dc AbraiUc./ 1.9. lei.
Sul irbi.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SYIMIILIS

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratico dos Hosp. da Em'., mcmb.
da A. clc Med. Siihs. 110 serv. dc
nic.ls. da oeile, dc Polycl., ee. C
.Rodrigo Silva, 5 (tel. 2271, C. U.
Av. Ali." -:-a. 172. T. S. 1 .OJ.

DR. F. TERRA — Prof. da Facul-
didc do Medicina, direclor do
Ilosp. dos Lázaros, R. Asscmblca
11. 10, dis 2 ás 4 libras.

DR. SILVA ARAUJO FILHO —
Assistente da Facilidade dc Medi-
cina. Una 7 de Setembro 38, as
3 lis. Tcl. C. 5511- He..: *¦>'"'•
oue;: dc Abrantcs 67.

PROI'. DU. ER; RABELLO — De
volta da F.urop:'. reabriu o con-
sultorio. Truta pelo raUium o.í tu-
mores c outras doenças< da pelle;
cons.: nu da Assembléa n. f?5.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

DRS. MOURA BRASIL c GABRIEL
DE ANDRADE — Coiisiiliorio:
hirço do Cari >ca, 8 (das 12 ás 4).
lòclos os dias.

DK. PAUIA FONSEQA - Consulto-
rio. r. Sete dc Setembro 141 (di3 2
to 5 hs. diiirbnuíiitc).

CLINTÓA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALI.AT — Db Hosp.
da Misericórdia. Com uutica dos
hosp. de lierlim c Paris. Cans. •
.'. da Carioca 30 (chs 3 ás 6 lis.)
Kcs.: Trav. Unibclina. 25, 'lei.

DÍ;.'"ANTENOR COSTA — (I'x-(iu-
xiliar do prof. Marioii, dc Paris,
(•.(•(lisciptilo ..do prof. Gaspcr, clc
.lierlim). Res. e cons.: Inválidos
= ., alé o meio dia. Tel. C, 3(170.
Preços modícos.

DR. ANTENOR COSTA — l--x-r.it-
sili.ir do prof. M.iri.m (de Paris),
es'iHíciptilo do prof. Caspcr (de
lierlim). Res. c cons.: Inválidos,
iii!, até o meio dia. lei. Central
3670. I.t*eço3 thóilicos.

DR. CARLOS WERNECK — (inir.
(.'uiò da Sn. Cou. Cirurgia ,.de
ndtillós c creanças; mol. das ,vin.
urinarias c ibs ícnhoras. Com. :
r. Ourives ..i dss 3 ¦'• 5 hs. h,
r, Senador Oaliiviano 11.

P'R.C"cAr-i;OS NOVAES —¦M.iijb.
di Ass. Francczn dc Urol.mia.
Trat. d.i bjciiorr. r.sudi e ciiro:-.f
cai estreit. c pro.sintitfs ehromcas
|ii.l.i. cbtrcntoii tlicriuo-ela ("ns.
Cons. r. Carioca S". das 12 ás 17,

DH. JOAQUIM MATTOS - po
Ilospit.il da S de. M.ilcsbns :de
senhoras, . vius urinorirts. . licimas,
bvdrocclcs tumores dos seios c dn
ventre: Rua RoíWsò Silva 11. 5.

1IR. NELSON MARCOS CAVA.L-
CAN 11 - Uos Hosp.: Miseneor-
dia e licnel. Port. (.nuripa. mpl.
ihs sciiboras e vias urinarias. Çou*.
30, Olirivcs, 3 "> 5 hs. Rea.:

Minocl Ji. 
"I". 1107. C.

OCULISTAS
DR. MARIO GiJES Assistente da

Faculdade. Cbiisuttorio': r. 7 (ic Se-
lembro 11. 38, chi 3 ás 5 lis. Tel.
('. 5.-,io. Rcsid: Barão Flamengo
ij. il'tl. S. i.^9.

CLIXIOA CIERAL. TRATA-
MENTO ESPECIAL DA

BLEXOItHHAGlA
DR. III-DEGARDO DE N0I10-

NHA — Cons." Sete de Se.tem1 Irb
99 (sob.), ás 2.»s, 4 "s e li.is das•• ás j . Kes : Gonçalves Crespo
25 (Tcl. Villa 15S1.)

MME. HELENA DIAS PARODI —
Parteira iòrináda pelas Fac. dc
Medicina de llucnos Aires c Ro
de Janeiro. Kcs. c cons.: rua
Mirt|ucz de Olinda n. 33. Bola-
fogo.

pfíÃRMAClÃS o DROGARIAS i

PHAi-MÃCIA E DROGARIA PT'
GAIA — l.ilioratorio de produetos
chímicos c pjiariií. F. CAÍA. Coni-
pleto soriiiiiciito de drogas. Sc-
ceio de hòmo-opathia. R." Senador
ICimcbio 2.1S. Te'.. 11.8 N.

PHARMACIA E 1)ROSARIA SAN
TOS — Conde Uomfim 4.6. "rs..
Josti Kicardo, das 9 ás ii. Almei-
da Pires de i ás a. Arscno nui-
noi. para os traços. Cyanti, Gonol
e Blciiõ-thiinato. para «onorrliéa.

PHARMACIA ALLIANÇA — De
lsaia. I-i Alves. Laranjeiras 131.
Tcl. C. 2141. Cons.: drs. Sou-
za Caivalbo (9 ás 10); C. Sam-
paio Corrêa (10 áj ir); A. da
Cunha e Mello (13 ás 14). Dcp.
do NERVIIOL. Para pliosphatu-

ra, neurãstlictiia.
PHARMACIA CRESPO — Comje

Itoniiini .-50 T. A179. V. Cons.:
dr. Ccuufícho Crespo, 9 ás ií; dr.
P. de Souza, 8 ás o ria m. c 4
ás 5; dr. Ü11..1M1 Silva, das 7 íil
8 n.i dr. S. I' Lima 2 ás 3.

PHARMACIA CAPELI.ETI — Hu-
maytá' 140. T. io-iS S. Compl.
sorl. de drosas e produclo* pliarin.
Cons. Drs.: Emygdio ¦:Cabral (9
ás to) c Santos Cunha (10 ís li).
õrati" aos pobres.

PHARMACIA LARANJEIRAS —
Tcl. 5734, Laranjeiras 453. Cons.
Drs. Leopoldo do Prado. (. á«
io); Souza Carvalho tio ás u).
Fabrica e dcp. do "rantóforinio",
para tosses, rcííriados, "Coipiclu-

PHASMACIiA HOMOEOPATIIA—
S. Francisco de Assis, de Alrino
ltnrroso g, C. R-n S. Francisco
Xí.vicr 400. Primus. purs res Vi-
za e' combate a prisão de ventre,
2$. Dr. Américo Tavares (das 8
ns 9).Consultas pratis.

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M. Capdcti) — R. Had. I.obo

204, T. V. 13S7. Fali. do Cnrbo-
vi.irato de llorucs, do Elisit de
Citro-vieirato c Depurían. Cons.:
dos drs. A. Alves c M. Aulr.in,
Olhou Pillléntol e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES -Es-
taliclccida cm iSSó. R. Canele o.
Ti... 41x.fi C. Cons.: Drs. M. Na-
varro (9 á* 10)1 K. Freire (11 ás
121; llcmllca (1 h.); L. Marand
(2 ás 3). . Oarantida ihanlptibiiâo
do rcccttiiariô medico.

CAFE' IDEAL — Senipre puro. A
venda nas casas de primeira or-
dem. Deposito â rua d,i Saude,
142 o 150. Tel. None 7°7.

IMPORTADORES
T. FERREiRA 01 U. — 1'raça Tira-

dentes 27. Tcl. C. 698. Molha-
do^ finos e únicos importadores do
acreditado vinho "Rio Dão".

APPARELHOS ELKCTRICOg

DETECTO R clc nrrómbainentps e a=-
«;i!to"- Apparellio automático, ip-
provado pelo Club dc Engenharia.
Vcnilcm.se cm pC(|Ucnns - flre. acóes;
no edificio do "Jornal do (.om-
mercio", Io andar, sala 14, Das 12
is 4 hs. Volchan s Pailhp.'loterias

AO TRIUMPHO DA AVENIDA —
llillicies dc lo'cria. ICslatnpilhns de
toilns os valores. Cartões pqaííte*.
Avenida Central 49 (poria larsá).
Tcl. --.909 Arlliur A. Mendes.

CENTRO TURF1STA — Ouvidor.
1S5. Anostas sobre corridas e lu
lbèlc. 

' 
de loicri.is. Filial ca-a

Cliar.tecler: Ouvidor 139. Parames
Scüni S Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rápida,
nas loterias c offerece nniorçs vau-
laccns no publico-, R. Ouvidor .11.
iji, R. Quitanda 79 e 15 de -.o-
vcinbio 50 (S- ,pj;u]oA ,GRUTA DE S. JOÃO — A casa
1111- -.mis vantagens offerece a seus
frtguczcs. sila á Estruda Real de
Sanlu Cruz 3120. Filmes: tnula
do Engenho Novo, 2, e • infigno,
rua Manoel Victorino So (II. D:n-
tro). Me loüo Palut.

MOVEIS DE ARTE
T.ESTAURAMSE e fuzein-se

veis de quidçiiicr estylo;
11. 49. 1. rimo.

Tel.

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS', NARIZ o GARGANTA

DlT 1ÍÍLARI0 DI! GOuVítÀ *-i Dal"Universidades de I\iris c lU.del-
berg. 1'rof. da Fnc. do Kio dc
Janeiro. Cons. Assembléa 2íi (das*í ás 4 boras), ás sa*., «jas. c fjns.
feirns. Tcl. i9i7. C. Res.: Praia
Í"lnm'e!-.,.o 110. (Tol 321 Cl

DR. R. DAVID DE SANSON j —
Çpnsiillònõ: R. Asscmblca z(t, dos
2 ás 5 horas,'ás lerças, 'quintas c
sábliiidos. Tel. C. in.'". R«.': r.
Pcrui.-a da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS 12 DOCA

DR." ÊÚIUCÕ DE LEMOS, iiro^.H-
tor lív. da Faculdade dc McdVt.
tia dò Rio, com ao annos de prati*
ca. Cura tr.:rr,ntida e rápida do
Ozcna ({elide, nasal), por proces-
^a novo. Coní.: rua d.i As.cm|.tí'A
C',i, sobrado dis 12 á? .ç da lar.lc.

JIOLIvSTIAS DA (i..l.(i.\NTA,
NAi.SK K OUVIDOS

IIOMOEOPATiriA

PÍÍARMACIA HOMOEOPATHICA
— Dc Araujo Nobrega e C.

,Co^np'.eto sçrtiinento de drogas \xo-
mocopiuh. recebidas 'direct. Esp.
.pli.irm "Niiiiplic.i Virilis". para a
cura 'da impotência; V. Pátria jo.

"esPECI 
A í;i DÃ DES TI! :Vttv

MACUÍ-iTlCAS
EUPLINA — Formula de Orlando

Raiigcl. Nn loilettc das senhoras
náo tem rival. l.-.vsc no 1-nnlio:
como deu!:ificip; nas fci-i íi. . c
mol. da' pctle; era garcarejo c cm
inhnlacOc^i '

GUARANESIA — Mols. do cito-
mãgô, intestinos e coração; "Gua*
ranesia". Um cálice ao deitar, ao
levantar, ás refeições, evita mui-

,(os suífrimcr.tas. Nas pliarmaciaá o
drosarias. Dcp. Campos lícitos e

C°. UrUgúayàna 35.
SYPHILIS •- Cura definitiva, seria,

sem iuje-Ç-o. pelo Siginarsolj drs-
linado a revolucionar n tlicrapeu-
tica. Cada caixa 00 comprimidos.
Ii-.formacõcs: E. C. Vatitelct; 22,

i iu; i" dc Mr.rt;o.
DEUMOPHENOL _ Dc S. dc Ma-

ctdo Soarei. o"i"...._ nr* ulccras.
eczcm.11:, empinácns, darlhros c na
lavagens evita 111 moléstias syplali-
ticas. Pharui. Macedo Soares. Sc-
nador líu?.ebÍo n. ti,..

DESIFECTANTES?
c I..SECTICIDAS

'Vi.

Dr. F
Io iinpa. urinailo.
10 t.i ás 5 l^s.)
166 (Tc!. 311-2,

DR. AVELINO
com praiica do
Vicnna'; Coii<í
das ,t 6. T.

DE OLIVKWA,
1 IFasp. rfe flerlim
r. Ürtiguayana 2t.

40, C. Ues.: Sinta

G; Faulhaber -
Cirurgia c mols.
Cons.: Carioca
Res.: Riachuelo
Ccnt.). _ *P\1.T0S. 

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CltEAN-
ÇAS'z"l)R 

BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: R. Assembléa
74 (das .1 1I2 ás 5 hs.). Res.: rua
li;iy llarbosa n 15S.

DRA. M. DE MACEDO, coro lon.
pratica, trata de iodas as do-

itifc, hemorrliav-ias, sivjpcn.
 etc. Cliitmd.: Tcl. 2;;. \ ...

ás 5."--fcir.is, crnils nos pobres.
lon".. : r .Io Thcitro 19. 1" and.,
d-1 2 ás' s. Rc-id.: Ibiiuruna 107,
(aitt. C. JMcgrc).

ClIiniGlA GERAL, MOIiES-
TIAS DAS SENHOKAS,

VIAS URINARIAS

Dr. Bonifácio da Costa j-Coos. e re-id.: Avenida Gomes |
1'rcirc 127

DU. CASTRIOTO PINHEIRO —
l.x-Assis tente da clinica do Prof,
Urbaiilscliiicch, de Vicim.i, Rua
St-te de Se^ciunvo. £j, d;ia 2 á.i 4
borus.

DUS. PECKOLT E PECKOLT FI-
J_IíO — l.spccjalistas: ouvidos, na-
ri^, íjárganta, vias «rinariás e ore-
rações. Cons. rua Sele dc Seiini-
bro '..'. 1" andir, de i ás 5. Res.
r. líelis dt Cindia 29.

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O 1'UTMIN'AMTE NACIO-
NAL, dc applfciçüo rápida c mui-
to barata. Muiiissiraos attestados
de fiuei-.deiros c da Lcopoldltn
Kaihvay C». Limited; run. Quiiim-
d.i 120. 3" andar. Uio.. Sociedade
Ãupnyma Fulminante Naciptia].

LIVRARIAS

LIV •ÁRIA ALVCS. livros collcglpca
.cãileniicòs. Uua do Ouvidor In.
. Rio ile Ta neiro — S. 1'aülb,

S. Edito, 41.

«a
ucas

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ K OUVIDOS—CURA
DA GÁGUISZ

DR. ..UGUSTO LINHARES --
Chefe dc clinica na PüHclihica. Ks-
assí-ílente dós Profs. Killinn, Gutz-
mnnn e Hrultl. .Curn da ra;;uuz
Cproc. Gutznunn, du lierlim); rua
Uniguayaha ,.;, ás ;i hs.

MÒLESíriAS.DA GAÜOANTA,
NARIZ E OUVIDOS. I!U0N*.
00..3SÓ1MIAGOSCO..IÁ

PR.

. C. 429.1. «-ou-
c da lanle.

NABUCÒ nE GOUVftA- —
di Fac. de Med;i_'iu.

Chefe do serviço cirúrgico do Mos;».
ria r-MitU*. K. i° ¦!'' Mnn;o, ro,
ilns , ás f,. Tcl. Sn'. Cen-.nl.

DU. 0*OK10 MASCARENIIAS —
l'\irnr.ido c laureado pela l'"aculdi-

<!.* ilo Med. de 1'aris. cx-mteruo
dos Hosp. de l';r:.s. Cons.: Av.
Uio Uranco 257, s" t ás .1. Tcl.
rijo. Ucs. V. da Pitria 11. 220.

Dl! l.lrÃO HE AQUINO — Ua
Acad. d; Med. do Ho;., da G-in-
ltn. Ucs.: Costa Raslos 45. 1*.
::f(l, t'. Cuns.: Cicn. Cimara n(J,
de 1 á.. 3 (excepto nar. 4.as fei-
rasl; o nos -sahhadoR d;ts .* ;'i> 5.

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. d.i I*. dc
Stcil. Ex-assist. do Prof. Urii-fc-cr
(llicslau) e do Prof. Killion (Ilçr-
lim), Uruguayana 25, 1 .í.s 3 1I2.
i'. .17'..: C. Kcs.: Rlisscl io, (T.
.1750 ('¦¦)

Dr. Castello Branco -r-
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34-

"MOM5STIÂS 
DÃ ROCCA.B

E SEUS ANNEXÒS

ESCOLAS, CURSOS
E GV-INAS103

ÊTÍÊRNATÕ boaventura í—
Director Dr. Os\val<Io Hoavetitijni.
Cursòfl dc prcparatoíipp, priuwrio
c fccuml/Tio. Aulas diurnaí e «o-
oturnas. Docentes: Drs.: João Iü-
beiro. Hastfio Uuck, Oliveira Wíc-
peres Álvaro ICspinheíra, Ar tinir
Tliiré e Meu les de Aguiar. Piófs.
do 1'edio _?*!—Dr. Miguel Tcnorio

,'de Albuquerque, execute da ;K.
lli!ilar--l'rof. Dr.nit Horta, da E.
Normal —Prof Cuido Monforl —
Dr». J. Miistransioli c Oswaldo
llpavcnliiro. Av.lr.5 praticas dc phy-
sica c òliiiuica e historia natural.
Assembléa, 22 —- Itio.

ESCOLA DE HUMANIDADES —
Av. Rio Uranco 133, 2". Dtrec-or
Alphcu Portella l'. Alves secr.,
Vroncisco Malliciros. Corpo dõçon*
te de 1* oídcm. .Mens. 20$, 2;$,
,iu$ .15$ c -u .(mo.rprnt _% 3rTr»_rr>TnD j)]7 COM"iiERCIO 

— Õr-tio do ensino tc-
chmc6*profissÍonaí da Aís. dus
Empr. no Commercio. Rua Gon-
C.ilvci Dias 40. Curiós de guar-
ua-livros e de contalolistas.

O DEPUTADO ^AllÇlOiq DE

"A Rua", de hontem, sob o titulo
"Os escândalos da Companhia de
Loterias Nacionaeç." reproduz pa-
lavras do sr, 

'Mauricio 
de Lacer-

da, proferidas cni. sessão dá Ca-
nutra dos Deputados, sobre essa
Companhia, de i|ue sou presidente,
c sobre a minha individ^lidade.

Taes palavras, auri.uidas a
s. cx.,sc foram por elle protmn-
ciadas, não constituem senão in-
verdades.

Não sou c nunca fui commer-
ciante failido, como nunca estive
envolvido cm estellionatos.

Se s. cx. attciicles.se a que da
tribuna do Parlamento não é licito
a nenhum dc seus membros ferir
a reputação alheia sem provas, te-
ria certamente documentado cada
uma clc suas insultitosas assei ;ões
com uma certidão judi ial, extrai-
da dos atttoí do próce_.q cm quo
cu ttnli.i sido declarado fallido ou
condenui-do, proiuincii.Jo ou se-

quer accusado de estellionato ou
de outro quali|iier crime. Seria.
iiièio seguro de con.undir-1.1e.

S. ex. porém, não procedeu as-
sim, como faria quem sc não qui-
zesso ver desmenli-lo.

Por isso eu daqui o repto a

que 
'produza essa;.prova, -.lixando

ao 4pitblieo que .0 julgue se cila
não fúr apresentada.

O que posso asseverar, por meu
lado, í que fui procurado, cm mi-
nha sala de trabalho, por ur.i in-
dividtiò moço, IJcijn trajado e pai-
rador, a quem vi pela primeira
vil- e que. depois de cii;_orrcr so-
br. o prestii;io 

"do verbo inflam-
mado do eloqüente rçprcs.çntaiue
fluminense", declarou que, se eu
ihe ilei.se cincoenta cornos de réis
nenhum discurso.mais teria o des-
agrado de ler sobre as Loterias.

E' excusado cli:-cr que rcpclli
esse indivíduo c que estou bem
convencido de que elle não nie fa-
lon autorizado pelo dr. Mauricio
de Lacerda; mas tenho motivo

para presumir q'.'.e'a minha recusa
levou o e;pecula-!or a fornecer ao
deputado fltimiiiense informações
falsas sobre mim e sobre a Com-

panhia.
O despeito 6 máo conselheiro.
Quanto á Companhia, tenho a

ailegar o seguinte: De i de dezem-
bro de iQij a 31 dc outubro do
corrente anno, ella paçou, dc
sortes grandes, de dezeseis até mil
contos, a elevada quantia de cinco
mil novecentos c oitenta e um eon-
tos de réis (5..S1 :ooo$) não in-
cltiindo os prêmios menores, a
contar dc dez contos, que attin-

giram a dois mil contos de réis,
o que consta da relação largamen-
te divulgada e distribuída, ha

pouco tempo, nesta capital e pelos
Estados, contendo os nomes da-
(luciles a quem foram pagos esses

prêmios.
I Entre elles estão incluídos o de

Tel.—I mil contos ila Loteria do Natal,
i cujo bilhete foi vendido na Cabia

C0I-CH0AB1A |á importante firma Souza Teixci-

7.77-1 ra & C. e o de quinhentos coutos,

que coube aos srs. IlilJebrauilo
Crissitf.ua c José. Dento í'orto, re-
siden es çm S, Paulo.

Esses algarismos.':.-representam a
melhor defesa qttu eu poderia ar-
ticiilar cm favor da aceusada c
sorvem para demonstrar a inani-
dade e a iinprocedeiicia da aceusa-

ção.
Raros são os liabilamcs desta

cidade que ignoram que as extra-
cçõ.-s se realizam publicamente,
assistidas pelo íi-cal do governo e

por iiinumeras pessoas, c que mais
de tupa vez as' machínas Ficnet,

pelas quaes ellas se fazem, tpm
si.lo examinadas por engenheiros,
designados pelo Ministério da Fa-
zenda, á requisição do alludido
fiscal cni dias c horas inespe-
rados.

Consulte s. cx. os laudos desses

profissionais, oue attes-am - ""—-

feito fitnccionamcnto das referidas
tnachinas, e £*lii encoiitiara -. .. í
completa resposta á sua infundada
argtiicão,

Explicados csr.cs pontos ataca-
do_ pelo dr, Mauricio. cabe-jnc
lastimar que um representante da
Naçilo, aprovcitando'sc dc suas |
imniiiniiladcs, empregue seu limpo;
cm libcllos e campanha de diffa-l.
mação contra unia sociedade ano-1 ——

nyma que concorre com enorme
sominá para o Thesouro e com
avtiltados beneficios para institui-
ções pias desta Capital e dc todos
os Estados da União, 6" tem a seu
serviço um numero considerável

A COMPANHIA AGRO
FAUMIi MEBCAXTIIi
FABRICA EM ALAGUAS

pôde fornecer fio de algodão para
as industrias dc meias, rendas,
etc. etc. _:¦.'. ,'.'

Para quaesquer informações, dl-
rigir-se aos Agentes RICHARO
WIUCHELLO & C.'i 112, rua Pn-
rneiro de Marco. Rio de Janeiro-

mm » Iti»
MK1_1__-. MAÍSOS 

"

,. MANlCUTiS
Para senhoras c cavalheiros —

Quiiátida. -'4.

A "lEmulsão de Scott", pelo bem
que faz. e o bello gosto que tem,
é para as creanças o melhor re-
niedio. "Altesto que cm minha
clinica tenho empregado a "Emul-

são de Scott" vantajosamente nos
casos dc lympliatistiio. tuberculose
e racbilisino. As creanças. princi-
palinente. acomtncttidas destas mo-
lestias encontram nesse preparado
um rccõnstittiiníe poderoso, que
por sua digcslibilidacle é facilmeii-
tc tolerado pelos estômagos das
mesmas, pois tiiie não causa a mais
ligeira perturbação gástrica ou in;
testinàl. Dou o presente em fc
do meu gráo."Dr. Cavalcanti dc Albuquerque.

"Recife. Pernambuco."
gEe^BKHBWB-Jãg-B-BWa-S-

ISÜi
A* 1'RAÇA

Zoiiaín & Colieíi. icstabelecídos
com Fabrica de Roupas Brancas,
á avenida Cornes Freire 11. io A,
declaram á praça e a quem inier-
essar possa oue nesta data ret.i-
roti.se na firma ii'c"iiia o sócio
Joigc Zotiain, livre e desembaraçado
palio de seu capital c lucros, con-
tinu.ndo o aclivo c |... sivo, á
cargo do sócio Rapliael Cobeni

Uio de laneiro, 5 de dezembro
dc 1016 — Y.ouain & Cohcn.

Confirmo as declarações supra.
Rio de Janeiro.—Jorge 7.otf-n.

M 1 a.73

Sociedade Mutua de Seguros e Pecúlios

RUA URUGUA YANA, 47--RIO
1'ECUIiIOS 1)A SÉRIE DE 10 CONTOS

Aiiolico n. 173» resgtitmln cm 19 tio sitomliro tto 1010
gõclo (lUIeniilo— D. MARIA AII»EXOl'R.
lKMi.n.liiriii — ANTÔNIO ÍÚfíiiK ARDEXOUR.
liurnliiSiMle — AI',P.\RKC1 l).\ DO NORTE — S. l'AUI-0.
rioiMii-iiilor — DR. lEOPOtDO GUARANÁ' DE FARIA

ROCHA.

Anolioe n. 2140, resgntniln .m 11 tle ontnhro de 1916.
Sócio fnllociili» — I). PCKVAMNA 51. SIQUEIRA NEVES
lViie.iriii.io — JOSÉ' CAIÍTANO ALVES NL.ES.
LociilliIiHlt" — RIO l)E JANEIRO.
Procurador — O BEXEEI01AR10.

Apólice 8ÍÍ0, resgntndn em 'i7 tle .outubro d(> 1910.
Soíii. I'a!li-iidt> — ÜRIAS 1)K PAULA G05IES;
líem-ficlniliis — PMDRO E SIÍ15ASTEAO PAULA CO-

MI.S (iiienoi'i's).
Localliliitli- — UKREDOURO — S. PAULO.
Proctiiwlor — FRANCISCO DE PAULA GOSTES.

Apólice n. 2970, re«'iiitiid i eni 3 de novbiiihrõ do 1916
Sócio .nlic.iiío — ARÍSTIDES DE ARRUDA PRADO.
Beiielifliiriii — D. ANNA COMES PRADO.
Loialidiule — S. PAULO (Ciinltul) .
Vioinrmlor — B11ASIL1ANIS0IIE BANK FUR DEU-

TSCHLAND.

AnolirQ n. 2375, résgnthtlii pm S tle noveniliro do 1010.
SÓelo fiillocido—DANIEL M I1ÍCELI.INO DE OLIVEIRA
BeiíefleirtvioJ— DOMINGO-; 

*0S SANTOS PINTO.
ijociiiitiittio::— auAhJüriXGUETA- — s. paulo.
Piiicuitiilor — O BENEFICIÁRIO.

Apólice ii, 200, resiriitnda em 20 de novembro de 1910
Sò.íii fiillei-itlo — ,U'h'n MAYKR.
neiíelkliirio — D. VTCTALINA FRANÇA \IAVER.
liboiiíldiuli CAMPINAS .— S. PAULO.
Procurador — 1)15. FRANCISCO CARVALHO SOARES

BRA-íRAO

run
mo-

Are.il

MOVEIS E TAPEÇARIAS ;¦.

ALBERTO -Z&ÕtÍÍXEÍrA cx-inlcrev
sidos da CASA DOU\; Aniiiulo-
res c ostbladorcs. Moveis de fnn;
tasia. Tcl. Cent. 5042: rua do
Cai-ctc. _|6. ¦ ,

D. MONTEIRO & C.» - A™?£0.-
res c K.tot.idorcs. Tcl. 19'^. Ccnt.
U. da Quitanda, c. c 31.

~MÕ"VÊ1S~Ã" 
PRESTAÇÕES

CÃSÃ"VKI-GA — 1'r.incisco Veiga.&"-._ 
Grande Fabrica de Moveis.

Condições vantajosas. Preços
l*,ilirica. Auciide a ciijtn.ido.J

.doiiíieilio; rua Senador Euzchio
22_. Avenida do Man
ÍJ.M 21;
MOVEIS E

da

CASA MACEDO - % S.'Girisliv
vão S75. T- .«"'3?.4. V. Co.M«o
sortimento de moveis, esly.o. c l,.u-
tiislá e artigos de colchoati.-.. kç-J
forinam-íi) colchões. Preços modi
COS.

Mobílias modernas"ua Carioca
Casa Martins ti

AS PRINCIPAES GARAGES
IDEAL GARAGE

'. ileph ii Central.
R. SILVEIRA MARTINS N. no

Cattete.

ASSOCIAÇÃO REXIÍF1CI.XTI.
DÒ PESSOAL ARTÍSTICO
DA MARINHA

SEDK SOCIAL: Rl'A DA QUI-
TANDA, ti)6. S0I1RAD0

Dc òrilcin do sr. presidente, con-
vicio os srs. soc:os qailes h reuni-
rcn;-sc cni assembléa cer.il cxira-
ordinária, sabbado] 9 do corrente,

; js 15 horas.
I Ordem do dia: substituição dos

H-lis-os 22 e 2! por outros apre-
sentados, e auditivo ao a'rligo 5°
J05 .stiiiutos sociaes.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro
de 1916. — Moysés Cândido Dias,
1» secretario. 

(J 
1445)

(TRATO DE SANTA CRUZ
FIJSTA DE X. S.' DA CON-

CKIÇ..0
Terá lojar no dia 10 do corren-

te, a festa da lixcelsà Virgctn da
Conceição, na matriz deste cura-
'o, obedecendo ao seguinte pro-
üianiuia:

A's s horas, alvorada.
A's 11, missa solcnne cantada

pelo rcvm.o. patlre Sieble, viçtario
deste Curato. e seiuião ao Evan-
Ki-llio, pelo ilisiincto Qrnthtr --acro,
o revmo. sr. conego Rezende.

A's 17 horas, sairá percorrendo
as Principaes ruas Imponente pro-
cissão ç ao rccollu.--sc será en-
toado o "Te-Dcuni".

líxtcriornientí serão or.anizados
bellos festciòs como sejam: retreta,
por duas exccHéhtès bandas'; lei-
lão cie prepdas, etc, etc: — A
adiniiiistraçaO. M 154c.

XIÜTÃ X D A D IF RÊXÊ FT CE N TE
do íiíioRTõsn víirrvit

SAO SERASTIÃO
ESTAÇÃO PREFEITO UENTO

RIBEIRO
Convido todos os irmãos ouiics

a se reunirem domingo, 10 du cor-
reno, ás 3 horas da tarde para
assistirem á nomeação da ccsiimis-
são de contas. Vaco sciente a to-
dos os irmãos ini.-ialorcs. e funda-
dores virem utiitar-sc até o dia
2^ do.cnnYU.í», pnrn não ocrdâv^in
os direitos nue têm. Caso não pós-
sam vir á secrciiiria, mandem por
escripto cina! o motivo por que não
puderam quitar-, e, ficando; a imzo
da directoria nava (Uliberár

1'ECULIOS DA SíiRIE DE 30 CONTOS

Ànò.-cçs 11. S22, rcspitndn em -1 «le seteinliro du 1910.
Soilo fitlloeido — RAPIIVEL PARROTA.
iicneficinriii — I»- LECTI/IA PARROTA.
Localiiliide — RIO DE -IlXETRO.
Procurador — A BENEFICIARIA.

Apólice 11. 3652, vesgatn-it em 1» <le ontiiliro de 1916.
Sócio fnlletiilo — D. lIEXlliQUÈTA CORTÉZ SIAXO.
i.piicficlui.ió — MIGUEL SIAXO.
liocaliiliitle — MOCOÇA — S. PAULO.
ProcurtVdrtr — 15AXC0 MKUCANTII. DO RIO DE JA-

XEIRO.

(Voóllch 11. 36-iS, icsRatndn 0111 22de noveniliro ile 1916

Soeío fnlletiilo — D. ISMiviX (.L.»««ER.
lloneliiirlo — DR. ARRA-HÀM GLASSER.
ioüíiild-tdp — PONTA GlíOSRÁ — PAPvAX.V.
Vriictiriiilor — O 1JEXKFICIART0.

Apólice n. 518, resffntPilii em 25 de noveniliro de 1916

Sócio failecido — DEOLIVOO ANTÔNIO COSTA.
IS.iiefiúiiírlii — 1>. MARIA 00 NASCIMENTO PEREI-

RA DE >IEI;LO. ..".».._,
T.oralidiiile — ITAMRE' 1)0 MATTO DEXTRO-MIXAS.
Procurador — Plininiiiccudco EÍíPEXOB AUGUSTO DE

OLIVEIRA.

\m\m\ Ordem Terceira
d8 S. Francisco da

Penitencia
Domingo. 10 d<» i-orren^e. »

Ailtiiliiistr..çi.o destn Venera-
vel Ordem fnrá celebrar em
sua Egreja, com a maior poiu-
pa a festa de sua Ercelsa Pa-
tlroeiro, a Inimiic.iliula Con-
rclçiio dé Nossa Senlioi-n, en-
trando ;ís 10 .2 horas a mis-
sa sol.mio, ua qual offinln.rA
o Rviiiij; Sr. Frei Diogo Frei»
tas, digno Ciiiniiilssario da Ve»
nera.vei Ordem.

Ao Fianucllio siililr» ú tri-
bumi sagrada o distlucto in-e-
giidor o l-vuio. Paili-e lli-iul-
que do Magiilliãc.i, que fnrii o
histórico ila Virgem 1111 ma-
culnda.

A orchestra sob a direcção fl
regência ilo coiili'ecido pvo-
fessoi- ,João Rtiymúndò Rodri-
gues fní-A ciicrutiir o seguinte
lirograúiiiia:

Ônvertiíro "Le Gròix d'Ar»
pent*', do miiestro Atlolp. ller-
iikmiii; lutrciit tia missa Citiitb
Chão, ségtilndo-se a missa
N. S. do Sincori-o, do 111,'ies.
tro Mfiíioe! jcmqtiliii Maria;
(¦i-iHliiitl, do muòstro Raiihiiel
Coelho Mni'li:itlo:"Avo Mnrlu",
do nihestro Flegleti; 

"Credo",

do maestro G. Cancone, e ao
bl'1'ei'torlo "Canto ('Iu"ío","Síiii-

| tus llojicdictiis" o "Anitiis Dei"
do maestro G. Cancone.

De ordem, pois, do caríssimo
' Irmão Ministro, convido os

nossos irmãos e fieis devotos
'¦ ti assistirem a essa festividn-

dé, em louvor ú Virgem liiiina-
| eiilada Xossii"Senhora da Con-
cèleãô.

Secretnria da Ordem, 7 do
dezembro de 1916.

Pelo Secretario,
JO..O RIÍ.E.RO FÍORXÁN-

DÉS COELHO.

AKSOCIA(Ut) DE S. M. DE
XICTUEROY

Sede: íi; DU S j.iAO N. 01
escriptorio: KUA SETE DK SE-

TEM BRO 57
Convido os srs. associados cm

atraio a sc quitarem ale o dia 18
¦Io corrente, afim de não serem
privados dos scu:: direitos socú.c-s.
— O t° secretario, João Roelta
Lopes.

ÜXÍÃO DOS ATIRAROEHS
DO IIRASIL

SOCIEDADE N. (, —QUA RTI." I
CrliNERAC

De ordem lio sr. presidente <-¦_•?.•
ta Sociedade, convido os srs. so-
cios dc maior edade e quilos a ."í
reunirem em Assciiiblca floral líx-
iraorilinaiia. no dia S do corrciiíc,
ás so horas, afim de tratarem de
assuínntos iirRuríics e de altos iii-
teresses sociaes.

Uio dc laneiro, 7 de dezembro
de 1016. — O secretario. //..•.1.1/11.
Scliiibách. R i55J

GARAGE SUISSA — Avenida Sal-
vador de Sá, 6. Iiccclie auiomove s
cm estadia c fa_ todo c qttalfijicr
concerto jvirn o que dispõe ue mo*
delàr 'oítietnã mecânica.

GARAGE zRWB-
TEIil-PliÒNES C. 820 e 13SG

Senador Danüas 11 =.

rajSçoi_rnÊDío
AXTIOAL DO DR. MACHADO

E' o melhor remédio, p.o- :ia
gástrica, para curar a syplulis.
ií' de gosto agradável o não tem
dieta. Vcndc-se cm qualquer phar-
macia.

de ae-
Iti aporoviidácõrdo com a nossa

110 din 1 dc.lc mez. — Cfli7oí (.0-
mes Estevcs 1" secretario. J 1658

A' PRAÇA
Declaro ler cniiiprado nesta da-

Ia .no sr. Raul José Alves d.i Sil-
va.' o iicrocío de cliarularia, á ave-
nida Cume; Ereire 11. iii. Quem
se Itiléar credor, queira aVircscntar
suas contas 110 Drnzo dc S dias.

Uio, 2 Ac de-Ctnliro de loití.—
Elias Mi-ticl.

Confirmo a declarar-a. supra.—
Raul José Alves da Silva,

J 1IÍ05

R. S.

mi—IU IftllJ If» II I

CT/PB OVMVASTICO
PORTUOIEZ

Domihao. 10 de dezembro dcioi.
A's co c 1I.1 cm ponto_

Recita òrftanicada nela Escola
Dramática, com o concurso da Kf-
cola clc Musica o off eidp *.y
-<¦;-. sócio? c suas cxmas. fami-
lias. — Humberto Taborda, 1"
secretario.

A melhor o fl «mis fllepnntft d.
prcporóçóos Jt* <dto de ligado do

bHC.tlf.ati ed
Vir,..» do O' VIvlon a Flgadol ».
O Honor Uo Vinho Vlvl.n é iõo
ngrndftvel que ate

cnnhçaso lornorn con.
ptms.Sjstrittitietiii

próprio. [11 gosto. I
'..t.IMBiW

F0RJ11C1I-A AII.I.I.VO
O unico exterminador das -for-

nicas, Mcrino & llauvy, rua do
Ouvidor n. 163.

de empregados, que. delia retiram
os t-.teios de subsistênciai

E basta.

ALnn'n.0 Saraiva da Eohssca.
Rio de Janeiro, 7 dc dezembro

de 101.,

ASSOO! .<") 1.0 J.iOS E"»n»RE-
Ó,\OOS NO OÒMMEDOIO

i)í) RIO DB JANEIRO
Kuinrcstimn dc Sno:oojiSooo
l'\!',\Ml.'..\TO DE JUROS

Comniunico aos srs. Viossujdo-
res dc títulos deste eninrestimo,
j«iras TI a I oue do dia o .1 1(1
do corrente, das ic ás 1- horas,
si-rá fei':i na '.hesonraria dera
Associação o p.qametitd dos juros
vencidos cm 10 de iuiiho p. pas-
satlo. ...

Rio de Janeiro, S de ttezembro
Ae thtfi. — Samuel de Oliveira,
Io tlicsaursiro.

.vxsxJtrrvíKr^T.tamrsaKmTtKi-^S-x^

PECCLIOS DA SióRIE DE 30 CONTOS

Apólice n. 3-142, resçratiiiLt^m C de oululiio ile líítG.
Soelo fnlleeitlo — DANIKL MARCELTAXO DE OLI-

VPlRÁ
Ilenefieiàrins —DD. MARIA P. FRANÇA GUIMARÃES

o MARIA TH1.REVH HAXOEL.
Iiotnliilaile — OUARATINGUETA' —• S, PAULO.
rrociirador — DR. ANTÔNIO .TOSE' TEIXEIRA MA-

CHADO.

Anoíicô n. 2722, rbsgiifntlii em 20 «lc outul.iro de 191G.
Sócio fnllceiilo — D. IZAi.EL CÂNDIDA TEIXEIRA

(i ALVA O.
Renefliiiirio — ANTÔNIO PERES DE NORONHA CAL-

VA O.
Jiiu-iliiliitle — SANTOS — S. PAULO.
Procurador — EDUARDO CLERCK & O.

Anolice n. 3"51, rcsitntU.dn em 23 de noveniliro ile 1010
Soelo fnlleciilo — D. ISlIKMA (.DAS?ER.
l!t.i'c(icl'ni'iii — l>R- ADRVIfAM (iLAKSER.
l.ocnlidmlo — PONTA ORní..... — PARANÁ',
Procurador — O HENEPICIARIO.

PECÚLIOS DA Sí-RIE DE 50 CONTOS

Apólices SC.SS, resetutada cm 13 de noveniliro (le 1016.

Sbclo falleeitlo — EMÍLIO CORRftA DE EP.KITAS.
Voíicficiitrin -- n. EMILIA MORA DE FREITAS.
Localidade — ARARAQUARA — S. PAULO.
Procurador — DR. JUSTIXO DE MATTOS P1TCMR0.

Apólice 11. 20, ressntnda em 22 do noveniliro dc 101G.
Soelo failecido — ISMENlA GLASSE. ..
Ilenefieliirio — OR. A RR IA GLASSER.
í.ociilidtide — PONTA GROSSA — PARAXA'4
Procurador — O REXEPiClARrO.

Anolice n. 2-1G2, resgatada cm SS de noveniliro do 101G
Sócio failecido — ÃXTO.ViO RIRE1RÒ PE SOUZA.
lleneficiiirin — D. RITA LOPES.

locnlidndc — FRANCA — S. PAULO.
Procuradoi JOÃO RIAWALUO COUTINHO & O.

""" "''"" """aviso

UNIÃO HENEFrCENTE DA FA-

EKICA DE CARTUCHOS

M\mM
DEI!AM HINTEM

Antigo ....
Miiãürhò ..
niiri
Saliculo..
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ÒS1 Totir 1
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$91
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tlescht-So

Propji^aiida
70S

Uio 7-12 -1«;-.. R 1705

BOOIEDADE REXEKICENTK
DOS EMPREGADOS

NO COMMERCIO DE CAPE'
Por urdem do conselho, direclor,

comnuihlco aos srs- associados. c|tie
su acha convocada paia domingo,;
to do corrente, ás .12 lioras, na.
¦=édc provisória, a .primeira assem-
bica fferal ordinária, Pari. a ki-|
uira do rclaíoriu annual e presta-
cio de coiiías. i" "Ein virtude da importância dc-
ta assembléa,. peço a presença -
todos os sócios.

Rio 8 de dekctnUM de .o.t...'¦Joaquim losé da Costa Rego,
cretario. 1. 1--19

Dc ordem do sr. presidente,
chamo a attenção de quem. inter-
essar possa, que esta Sottiedáde,
fará acquisicão do instruineutal uc-
cesa.irio papa a òrgaiiização de su 1
banda de liiiisica, recebendo as pio-
po.-as 111 'sole social, á rua Mu-
nicipal, .1. 16, no Ucnieiigo, das íS
ás 10 horas, as segundas, quartas
c quiniàs.feiras.

Sédc social ,7 de dezembro de
1016. — O 1° sicretaiio. Diogenes
Chaves de Souza. 11 i-i...

RiO-
284

12-'.U6 S 107.

OURO
•ílharitcs e joins anttgas, com-

j>ram-so n.i. rua 7 de Setembro,
1 ].*, Jo.iilicria Diümiihtiua; paga*
se bem. (M 5175

Tara tiicdii
a-se uma, á

SALA
o oti aílv
rua Uru;

do, alti.
Uiay.Hi.i 11. 8.

Mou)(U

AGENTE
Precisa-se para uma nova pen-

são; trata-se co:u o dr. Ribeiro, á
S. José toíi, sobrado. J i_gj

Dá-se almoço ás 1.: .e. preço 70_hf)oo. Praia
familia.

jantar At
da Lapi

J 1.1.1
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quando mais n.
cansado.

.0 scjtii

AUBERTIE — Ciriirisião-dciuista —
ivspcctaltsin — Rum i ; oo Xovt m-
bro .ri. Teleph. i-.t» — S. Paulo.

DR. J. TELI.ES — Especialista cm
r .\.-..;.; ila boca. Cons.: dr.s 7',- :.i lis. K, l.ucidio Lago ió —
-M.;. r.

nXGIENE ALIMENTAR

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES. PARTOS

URA. ANTONIETTA MORPURGO
Med, c lllrtiiuia.

Ii.'

DR. CASTRO PEIXOTO
do scrvMío (lc [xirtds tl.i

c
v
C ins.

üO. Res.

tu liuroií.'
losé jo

ei.es, d
— CÍici
Polvclin•1 t:a.a

dd. l.o!.

ANA1.YSHS CLINICAS E
MICllOSCOPIA

i Í)R. ALFREDO Á. DE ANURADÊ
— I*:uí_ da cspcciulíd. i._i Fac. dc

! ilpíl. do Inst. Pasícur c!li I'aris.
j Trabaibos .p;ir,i diagnostico .ined,,
I n nnly-.es cliiuúc-isr cxait.es mie: os-¦ copicuo. etc. l*ru'fi[unvaiiii n, 7.
i DK. HENRIQUE ARAGÃO c AR
1 T11UR MOSES .'.— laboratório:1 nia tii* U)-:i:io 134, próximo á

avenida Uio Uranco. Tel. 4.;So.
Tel. d.- reslil. u•-.!, S.. c S 19S.
1'*n. Üe uritw, escarro, fezeá. Reác.
de \V;;<?eriiii.im, cu*.

DR. RII\'A ARAUJO (PAULO)-
Sypíníir.: oi-i — Cq5. Mo!, infe-
etnosas: vàcc. de Wright, An. dc

CAMACHO
t_ wnli^tiíi*

dc dc Bom

RÍ.A

CR.
tos
Co
V"

DR. CO
d.i Matem
c da A.«.
C. do Hr

CRESPO —
dc senhor •.

ni ir?- Tc'..

r . urin.
pliili

(typbo, mataria, sy-

5AL DE MACAU — Aos doentes do
cstouuiço só ó pcrinitlido usar
como ingrediente nos seus alimen*
to?, pela sua pureza e especial
confccçilo, o "Sal de Macau", do
Coir.i»1. Coimucrcio e Navcj.icão."xixtírarias ~

RIO BTINTURARIA
Av. Mem de Sã
nit_dininmetitc aos
l-l. Central. 49.11.
pa c .entrega
iiois de pago

tANCO —
co. Atlcnde im-
char.iadoa r-.-!o

para liuícar rou-
nas residências» dc-

i trabalha.

\U0 v._

iscraveli Ciiititulo

tomar-so tio

IiEILOElROS

ALBERTO
pulilico ¦
pteto 78.
rua
ia 1

IGI ESIAS — I elloeiro
liscpptòrio: íua tios-

Tcl. Norte 1701. Rêíid.:
Iíaddocl! I.ot.o 2Í9. (Tel. Vil-

dc M.:

DA VEIGA —
!. dc do K ¦'¦-¦
At-.x. M. di Est.

I. Còtis : 11

Ex;
I N.
imes de

(ás .1 lis.) Res.: lt. Mon
cre 7' t — Santa T]ic_,-?',-i.

tli. DACIAKO GOULART

PR d;

Cre

Rua II.

Ini-.eii-bl* de '¦* í

:_í
3tiJ.: r. ¦

hs, T. i
. Lobo

sangue,
DR. KAUi. RO-

MIET.
•dlc.il

1. E A' MEIDA -
d-i« l"--nii,is. f.'on=u!
Hospício 11. 1» Ue
Palmeiras ;•! (Bota

t--l*.RCUI-ANO PINHEIRO -
lli,.:..»!_5 cia-t fcliliowi

. C.WSIIÜT: A-; |C á^ 1-. Cnic: et •¦-! : -.. Res.: rr'Mulo-.' ..1.
tAMDAO — Cor:'-. !¦-: As tere

CHA. Ouvidor, ¦¦•. Tel. N*. un.

AXALY-iliS Oi: PIÍ1XÃS 
~

Ã. AFRAMÍÕ PEIXOTO. MASÍÕ
BELLETF. o BLAKE SAKT'AII-
HA — Ar.-.l<-?c completa -Tf. Lc-
baratorio Chimicr de ana.yiesj ma

1.3. Tel •betem, ro
Ci

SufVÍÇÒS tltOtll.fOS
ticos, llOlltáflOí
ilotnlcllio

phnriitttccn-
c visitas .1

MOOlSTAS

AU COSTUME TAILLEUR —
da Carioca 6, i° andar. Tcl. t;
3'tcC. Èswhelccimcnto dc pritaci
ra ordem. Especialidade em cb^tu
mcs de SEDA. Cae;..:;o Grotter.1

Rua

JÓIAS, RELÓGIOS
CTOS 1)13 AR

OB.E.
T..

MANOEL TEIXEIRA — Joalllcna
ti relojearia. i'.:v.pra 011:0, prata,
c pedras finai. 0-'f. de ourives c
relojòeito. Concertos garantidos de
joías v. relógios. Undri^o S'.'.\'.i 40,
perto dn r. 7 dc Setembro'.

CEN TRO

ÜO'
(Vi

'.•V.i

MEDICO
ilní c hoir
.«idade 11:01

ll!iíj;.-ir:.
Ernesto I'os
|í, ÍOI,

— D

il

Tel. C.

:co5,
llias de re-
Mensalidade,
llranlc Pin-

H, Krei Ca-
í8.

iPR.
>.. I).

LINCOLN
Acid. d- ¦

tia Misericórdia.
j_.nr.jra 116. (•
,j6n. He..: li
.íT*:. Villa .u*'

TRA'iV.,JlBXT0 OA CUTJS
DI ARAUJO —

. C lt( H( -.]..
t*on=.: riu Gil,

S< .11. Tcl. N*.
-locfc i obo 41S.

PHILODERMA dc Samuel de M.i-
cedo Soares fa. de?app.ireccr-conj-
nletaniente 05 cravei, espinlia.;

i .,:,n-.._ c sirdós. C::v.e. -S. Loção
I jf.aoo. R. Senador Eutebio 123.

GRANDKS BOTEIS

HOTEL AVENIDA — Õ mais iívT
port ante do I_t«..-:1. Accominòda*
ções para 500 pessoas. Confortável.
Diiliuolo. Central. íírvico Ae ele-
vadõrcs di.-. e noite, cr.Jercco te-
le Miliico AvenMa.

HOTEL METRÓPOLE — Conlor-
uvcl c luxuoso 110 salulcrrimu
Kr.irro das Laranjeiras, a _:>> rainii*
tos d'> centro d.i cidade; rua das
! ara'RÍe*'ras o. 510*

ENGLISil HOTEL — R. Cattete,
i;6. Tcl. I". 200S. Coraplctamen-
te rciorir.ado, dispõe de conforta.-
veis aposentos. 11-.1 chácara. So

.s. ía:.-.;:i.i» e «..valhclrc*. Vw^os
redaiidos,

bolsa dc ca.a. Não é pelo que elle lia tle imitar; mas,
eenão para lhe carregar a espingarda, quando estiver

lí des.-cti a coirir pela escada dc mão,
O dono da iliospctlaria tiniia adormecido, cncpstr.do ao ba

pa---:nr Jan-Jot c c.-;e não julgou conveniente accordal-o.
Km l.itevc se approxintou de Üaguerrc.
Apenas tiniia dado alguns passos, na direcção do

C5Í0 parou, deixando-o appro.\iinar-se. i
Espcra-nicl Está beml 'E' nniiito 'bem educado!

I. quando estava próximo! ,
Bom dia, meu senhor, disse die. Sou ttm «tt creado.
iBom dia. (hio me quer?
Não tenho trabaitho. O senhor não quereria por aca;

.cu serviço, para llie carregar a bolsa, de caça.
Não, não tenho precisão de ninguem.
Podia servir-lhe para bater o matto.
lá lhe disse que nâo; caco sósinho.l disse Dagucrre com aspereza.
Queira desculpar. Não qu-nia ofíeildel-o. Nao posso la;:cr_ de cao,

porque de outro modo o__erecia--Íie os uixtts serviços... alas nao tenlio
faro!...

!¦'. foi-se. Xão havia nada que fazer, Dagucrre acautelava-sç.

Jan-Jot foi-se assobraitdo, depois de o ter cupiprimen
logar de voltar para a in ••.-pelaria, tomou a.direcção da fi
nho, passeando ao sol, cu:u a'' niãos nas algibeiras.

— Tenho encontrado, pensava elle, diversas vezes
re caçãtwlo na floresta de llalatte. E' para lá qüe vae
precedei-».

Unicamente, para ficar certo dc qtte não andava cam
que Daguerrc seguia sempre na me.ma direcção. parava cie vez
v aproveitava qualquc pretexto para óihar para traz
conversur com os canLo.nvirtfs que varriam a estrada,

cia pelli
gahlüõit

cstendeu-Sí
:i íesta.

«obre o fundo que ainda estava negro. Depois o branco
ás azas dó nariz, que a cólera f.v.ia estremecer. Depois

Cluii-C.loii ria com a maior franqueza.
•E por entre as gárga-hadás. tomando difficikticnte a respiração, djzia:

(ira. -caí que wta.nios com genle conhecida! Ora, ahi está um nariz qu
nho. Parece-me que já tive o prazer dc o encontrar em qual-

me lia de di/.c-r on.d.e encontrei eu o se.

domieço o scu na1-

do.
es: a,

Beaufort
Daguerr

litlto

Ma;

o Dái
. Ba;;

rriiríí.

em
-.an-

errado e
qu;i

Paia isso punhas
cine alinhavam as

üc
ido
: a
ar-

a

P
c
S
K
s
Cd

dao me e estranho,
quer parte.

Dc cá o meu chapéo.
Com uma condição: é que

ilariz.
Urna vez. •duas vezes: dê ci o 'meu c'„_ap.o.
Desculfie, sr. carvoéiro, eu sei o que é cort.

ri..... quero reatar relações com c!le.

Pinson, que perdera a paciência, atirou-se sobre ClotrClott, (Empenho*
se .uma luta entre ambos. Se bem que o tocador de realejo não tivesse senão
uni fcraço, era destro e robusto como o agente. Começado neio chapéo, o cóm-
bate animava-se. Havia 'entre eiles o ódio de do;: homens que presenteio que
são ambos boas pessoas mas que tentam ptejudicar-so reciprocamente noi
seus projectos.

Perderam o cquiíibrio e rolaram em um fosso lamacento..
A lata ami-açáva eternizar-se, quando, de repente, ouviram alraz tieliei

de dois cavallos. trotando cadeuciadamente.I'-
a ti ::iipo <!nque í:>e;se..ti

dem na roupa, dois policiaes d.e Cret
onde tiuliàiTi ido rondar, citavam perto
severo.

Boni, murmuròti GlotrClou... Aqui temos
Voct.5 estão on.liriatrados e vão ¦dormir na i

lie::..-... isso !i:es perriiittirá explicarem-se em ou

levantar e de pòr uni pouco dc of
que saiam da floresta d'Halatte,

de.lcs e contemplavam-os com olhv

uma complicação,
stação, disse utn des po1-
ra parte, que não seja--

ca i_m'n..va Dagucrre.

a »:¦?. ra cto

Depois de
Já! não

1 dos pés.

Pela planicie, sempre lentamente,
Scgtte-me. A coisa vae bem!

Quando Cloti-Clou cheeott á floresta escondeil-fe..
Mas esperou muito' tempo. Dagucrre teria adiviuiiado

tocador de realejo?
'Xão. inás tinha contado demasiadamente com as suas forças,

ter caminhado por .'-paço de unia hora, foi obrigado a sentar-se
tinha fôlego. Eiciirccia-.w-11'c a vista, e o chão faUava-í.ie_ dcoai..

-- Ah! estou muito fraco ainda, disse clk- de si para st.
Esperou muito .t.n.po na estrada, assentado a beira do .osso. Kjom

cotovelos nos jc.lhos e a cabeça entre as mãos, meditara. iRevo.tav.vse
contra a falta lie forças. Sentia raiva contra a inércia a que ainda o cou-
cemnava a ferida que havia recebido.

Entretanto; - .preciso que ou árabe com isto. Ficar em França coni
esse medico d.amnudo, é um perigo dc morte para mim. Lm acaso iode
deitar-me a perder. E elle ontregar.iir.c-á á justiça sem remorsos! Quem
sabe se me está visiando nesta occàsiãi»? Elle prcvcmu-mcl... Ah! unho!
diabo! E' preciso deixar a Fr.mes.. Mas iCuip.v;;,) parlir sem essa fortuna
de Valogne.-, ainda <jue isso n\e custasse a vida..i

os

os iC'.;s«-í.-í -ílu cstnvdíts.
—- Nós ::ão estamos bebad

voeiro.
Não, xenhor, á Jaxe do

Pinson tinha-se íevant;td,o c
tiniia-lite encontrado o nariz e
pela dtuva.

Estava uni pitteo mais su;
ithccivel.

Se fòr o agente de polici
conduzir á estação.

Com grande surpresa sua,
da raposa apanhada no laço.

_)-.! ,1- Jan-Jot •ao e v. _a.le, sr. car-

xeo o juro.
óm o chapéo na ca.ocç-
liaviaülic reparado os t

-j do que antes da luta

a do outro dia, 'pci

A lama do fosso
tragos commeftidos

mas sempre desço-

Jan-Jot, não se deix»

o carvoe.ro conservava o ar enveíj--

Vamos, sigani-nos, disse o ipoUcial,.
~ Mas era para brincar tine lutavanvos,

Pois bem, será por brincadeira que
í.uda de repiicas, e andem dahi.

E, com efíeito, não havia réplicas que
«iizer o seu nome, mostrar o seu cartão c estava livre.

Mas elle fazia empenho de guardar o .incógnito deante dc Glòu-Glon,
Tanvo peor para elle, pensava o a.;"ti:e. E' uni m/o dc me dei-

embaraçar -de-lê e de lhe desvanecer as desconfianças; Dormirei na es'aç-ft

xenhor ppiixial,..
vocês d.orndrãa na estação.

fazer, Para Pinson, bà_:avl

m

-_..
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«POTÊNCIA!!!
SOVA POSSUE QUEM DESCONHECER AS EFFICA-

Ü ZES E RESTA ORA DOR AS
GOTTAS DO DR. MEiNDEL

AVISOS MARÍTIMOS
_________K__k__b**-S_É__ _%WEKKmm^m^^^^^^^m^m^mmm^mmm^m^^

LLOYD BRASILEIRO
Praça Servu lo Dourado

(ENTRE OUVIDOR K ROSÁRIO)

LINHA. DO SUL
O PAQUETE

3IR10

BANCO LOTERIGC
r..' Rosário 74 e R. Ouvidor 75"O PONTO"

.30 - R. OUVIDOR - -3-
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

BAHIA
Sairá quarta-feira, 13 «'o

corrente ás 12 horas, paru Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Recíe,
Cabedello, Natal, Cca.-á, Mara-
nhSo, Pará, Santarém, Óbidos,
Itacoíitiárii e Manáos,

UNIIaT-MERICANA
O PAQUETE

SM
Sairi no di.i 11 do correu-

te, _S 14 horas, Para Nova
York, escalando em Uahia,
Recife. Pará c San Juaii.

Sairá hoje, sexta-feira, S do
corrente, ás 12 horas, para
Santos, Paranaguá, Antonina,
São Francisc., Itajahy, bio-
i-iaiio-.oüs, Kio Grande c Mon-
tevidéo. _

LINHA OE 8ERGIPH
O PAQUETE

JAVARY
Sairá quinta-feira, 21 do

corrente, is 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Carayçl-
Ue, P. Areia, Illieos, Ilàlna,
Aracaju, Penedo, Maceió »
Recife.

AVISO — As pcssi.as que
queiram ir a bordo do- paque-
tes levar 011 receber passagei-
ros deverão solicitar cartões
de ingresso,
fego.

na Secção do tra-

ÍAO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE L

NATAL I
MIL CONTOS m

Os pedidos do interior .devem
scr acompanhados «ie mais .00
réis nara o porte «lo correio.
Habilit-c-vos nesta feliz casa.
R. SACHET, 14 — Francisco

& Comp.
«_.__>_-)—---'•—--__¦_

i° andar á Avenida
Rio Branco

Aluga-se o primeiro andar á
avenida Rio Branco n. 16, lado
da sombra, próprio para escripto-
rio commercial. Está limpo -e <s
muilo arejado. Trata-se no andar
térreo. ••« J

SELLOS
Vende-se tuna collecção Portu-

gal e colônias, perto de 6.000 fran-
ros, muito barato. Uua da Alfan-
dega 8«j. il___J

PHARMACIA
Vende-se uma boa, bem montadr,

coui comniodos para familia. In-
formações com Virgilio, ni rua da
Assembléa 34. 1- 134-=

De^ol "Kzarro"

NEÜRASTHENIA
Eu soffri- horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje.
aeho-me pcrfoitaiuente boa, graças
a. um remédio que uma casualida-
dc me fer. conhecer. Em íigradeci-
mento indicarei aos que soffrem
das coitse«|iiencias desie mal, co-
mo sejiiir.: anemia, moléstias ner-
vosas, palpitações do coração, etc.,
como pode.ni recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C, á cai-
xa do Correio n. 335- Rio de Ja-
neiro.

ÍMU PSA li__i EiiLlZ
1.6-lt-A DO OUVIDOR-106 .

Filial i pr»_a 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro

C0MM1SS.ES e descontos
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagos
no mesmo dia ia extracçüo.
FERNANDES & C.a

Tel, :<.i. Norte

•**-**^^**^^^^^^^^^^^^^^^^™TTr^^^^^^^^M_____________________________________^^

Agava
A Hora
A Real
Garantia

291
451
011
391

Hoje ás 3 horas _J_l6o8

ÒLÓPES
é quem dá a fortuna mais rapi*
da nas loterias e ofíerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 15-i
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.""Ã~Capital

926

Americana
869

Ri0.-7_-l_--l.l- J 1837

A Loterica
778

-Q.Onio, 7-1

A Favorita
183

Rio 7-12-.16.

J 1713

J 1069

Caridade
628

1 1671

DENTADURAS
jfi^^1^^ i

Pensão Mineira
15, AVEN.UA CENTRAI*, 15

— Sobrado —
Dirigida pela sua pro-
prietàrla, muito se
reoommenda pelos

\ magnláooe aposentos' que possuo, o pela ex-
eeesiva modioidaâe
em meus preços.Exeeliente ooalnha,
bom tratamento elme
90 ou jantar, K500
Olarias do 4$ 8$ o 6$

liojo às., horas
Hjo-.-1'.-.I.. J 1690

Lo.eriç? da Noite
369

Hoje ás 7 Iioras
JU.i—7—l-í—010 1097

...i__

I. iUUItt
901

nio—7—12--1ÍH. n noi

A Fortuna
nio 7-ie-

814
-910, J 105.

,«0 QUADRO»
Resultado dn liou tora:

Antigo. .
Moiiorno
Hio. . . .
Stil lendo.

Veado
Avestruz
C.lCllÒÍTO
Tüiira

Fluminense
1386

J 1073

Operaria
7926

J 1074

nio*

Variantes
-28-91- 91..-.ii

-7- 12-916 ,1 1675

SIML;Mas
__b_n-

ca-íG.
são os

quo tèm p_go miiis prêmios
c i"iuc nutis vantagens of-
..recom a seus freguezes
Largo dò S. Franeiseo dc
l-atila, 30. A casa mais an-
liga neste gênero, S i .53

<\ eu...e.'cu<> ii._ie«i. ie dentaduras
obedece a um PROCESSO INTEI.
RAMENTE NOVO, de forma a ha-
ver perfeita imitação dos dentes na.
turaes, além da belleza, solidez e
garantia do trabalho. ESTE NOVO
PROCESSO concorre para que a
pronuncia das palavras bcjb clara e
a mastigação completa. No consulto-
rio do ESPECIALISTA DR. SIL-
VINO MATTOS, ha uma bella e
custosa exposição do trabalhos den-
tarfcr-, cujas explicações são dadas na
oceasião sem nenhum compromisso
para o visitante, poi- não se cobram
consultas. Pede-se, portanto, a todo
aquelle que desejar trabalhos de tal
natureza, o favor de primeiramente
vir examinar o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos

C 
recos estão ao alcance de toda a
olsa e cujo cffeito é deveras agra-

davel.
3, IlUA UBUGUAYANA, 3

Conto da run da Carioca
(li 1591)

CONHECIDO HA so ANNu_
1..11.I.1 intallivcl e 1NOFFE.NSIVA

cm cinco minutos dos cabellos, em
qual-ii-i:. parte do corpo, Vidro j$,
pelo Correio, 4$(.oo, ... CUIDADO
COM OS IMITADORES. A' venda
em iodas -i4. ph.irmaciai» e drogarias
c 110 deposito geral. Drogaria l.odr.*
gues, â rua Gonçalves, Dias n, 59.

Pedir sã DEPILOL PIZARRO.
(S 811)

PHARMACIA
Compra-se uma nos subúrbios

da Leopoldina. Resposia com pre-
ço. Lopes, Itamby, E. do Rio.

J 1676

Cofres Americanos
Nova York, não temem o con-

corrente, vendem-se baratissimos;
á rua S. 1'edro 1811, V ao 1,. do
Capim. J lf'6-

Cura radical
Da GONORRHEA CHIÍÒNI-

CA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-sc o tratamento. Tra-
tamcnlo da syphilis. App. Í06 •
<)t4. Vaccinas de Wnglit. Assem-
bléa u. das S ás 11 c t_ ás iR.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás
IO. — Dr. Pedro MigaiLnès.

U 54 93
"LA HACIENDA"
Revista mensal, illustrada, fobre

Agricultura, Aviciiltura, Criaçío dc
Gado e Industrias Rurai-s.

AGENTES GERAES
Ulysses de Oliveira

Caixa Postal 4G8—Rio de Janeiro.

Rua dos Ourives n. 89

Office Clerk and Ty-
pew riter

Required at once, spcakitig En-
glish and Portu. uese ílueiilly. Sa-
lary to slart _oo$ooó to _5o?ooo.
Rcply statinir age, offiee expeiien-
eu, ale, 10 «M. K,, this paprr.
_-_- J___6S7

Terreno para fabrica
Compra-se um, apropriado para

tal fim com cerca de 5.000 até
7.000 metros quadrados. Oífcrtas
com as indica.ijes necessárias co-
mo sejam: logar* lopograpliia do
terreno, condições de transporte
(via inarilima ou terrestre) agua,
mattas, dualidade do solo e mais
detalhes .1 redacção desla {olha,
sob: "terreno fabrica". 1145 J

GAMBUQUIRA
4-1-"PENSÃO íifâ-íN_>_.

MIMAR"-.
Bons commodos arejados c as-

seiados com luz electrica, diária,
5$ e 6$ooo. Carlos Pinto & C.

CARROÇA

Moveis ¦
"''"¦ §1

M Prestações I
I Entiee» na .' picsia.ão WÊ !
I sem fiador, c em melhore, En lltllft 1

B VER PARA^CRER p| IJIlilfH
I 73, Senador Euzebio, .3 WÊ \
I 79, Senador Euzebio, 79 Ma :

___. 86, VISCONDE DE U_
ITAUNA. 86 ¦¦ i

gg Tel. 3.854, Norte Bflj'

Precisa-se comprar uma carro*
ça, dc duas rodas, com ou sem
animal, que carregue Ooo kilos;
trata-se na rua Sete de Setembro
n. 4-, sobrado, de 1 ás 3. nora6
da tarde. R 1203

vende-se no deposito: Pliannacia ____. oliveira - Praça Tiradentes n. 9 (Entre os theatros S. José e Maison)
Agentes geraes: J. R0DRIG0E8 4C- Gnnçaives Dias 61"~CAFÉ 

BOM GOSTO
Cada kilo, eooi brinde «le lou-ra,

CO"*', «tc, por i$iool! Caíé ou
Mattc com um kilo. assuear branco,
por i$5ool! Manteiga, copo, i$iool
íi" na Avenida Passos, si; perto da
praçu Tiradcntes. M 5<)",liiiiii
1 ll.VDADA EM 1003 — PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO

iiisti.tii.rio do Ensino Superior «lo Coin mercio, no
Rio d. Jüiicifo, qu-- confero «li|>loiiins do "enra-

«tor oftkinl" (liél Federal n. 1339, do 9 do Ja*
neiro «le 1905).

CURSO DE FERIâS
para luopnro do exume de «iilmissSo o matricula dlrcetu ua

segundii sírio do Curso G-ernl (Dezembro u Março)

Aulas diurnas e nocturnas
ENSINO E_..S_-_CI.\l..ll..\'i'l'. 1-tATICO—1'e.am inosiiectos.

R .Sp

COMMERCIO

As pessoas de cor
Consejuen. tornar os seus cabellos

Usos, por mais ondulados ou éncrespa-.
Jos quê sejam; com o I.ysodor quo r
intallivcl. A' venda em to.as as P".
.'umarias de i' ordem c na "A" Car.
rafa Gr.ndc". í rna UruRuayana 66,

Avenida Passos 106.
Pt.KF.STREI.1.0 _ FIM-O

Vidro 3$ooo. pelo Correio 4$ooo.
Nâo se acceita sellos nem es.

¦ampillias. Em Nictheroy, droga-
ria Barccllos. M 11.3

l S, João d'EI-Rey -

Quarto mobilado
Aluga-se um, _m casa de família

de tratamento, predio acabado dc
construir agora, com todo o moder-
no conforto, entrada complctamen-
te independente, á rua Gonzaga
llastos n. 86, uão tem outros in-
ciilinos. J Kj?1.

Variíin.cs
../,—.',:! -00-50—25

l\io, 7—1-— tiic lt 1703
______ ii 11 ii ni ———__,..._

A Cruzeiro
137

nio, .-i.-.no. s 1G70

Áo-uiíi de Ouro
190

23_7_.i_.15
Rio—7—13—01(5

Carteira perdida
Perdeu-se entre a Confeitaria

Colombo e o ponto dos bondes de
Botafogo, contendo mais de nove-
centos mil réis; „y.ei_, a. achoii fi
quizer entregar será re"_.1mp"éii'sa-
do, á rua Pedro Américo io.i, ou
Gonçalves Dias 15, consultório.

1741

2o:ooo$ooo

Artigos 1I0 Norte do
Brasil

A «-asa Ir. o«.-tua, aberta receu- j
temente nesta capital, «lispãe de.
um grande c bellissimo sortimen-
to em renda, lubyrinthos e anpli-
cações, ludo feito á mão,, a tccos
conimodativi)..: Rim Sete de Se-
tcinliro ii". iS, próximo á rua da
Quitanda. Teli-pb. Central, 5.196-
Rio de Janeiro. 1170 R"PANELLÃS 

DE PEDRA"
"MINEIRAS"

DELICIOSA COMIDA
Obtem-si cozinhando-a nas afa-

madas panelas de, pedra . minet-;
ras. Deposito; Bazar Villaça, á
rua Krei Caneca 11, 126. Louças
c trens de cozinha, por menos 20
por cento «ue nas outras casas.

(.90 
S)

CALCADO
Kua Urugúàyuna n. 148 — Calça-

do |iara homens* senhoras c crcin-
ças. Ksta ca-sa é ft que melhor serve
e mais barato vende, por isso con*
vem visilar este estabelecimento;

J 1-4

•_¦

FOLHINHAS PARA 1917
CASA TAVARES

Tem grande sortimento de fo-
lhin-lms estrangeiras, saldos, a pre-
ço» b„._t.__jm__. . Kollinhas de
tíndos padro-â" variado» a prcçfls
sem competidor. Ver. para crer.
Rua Camcrino, ..8, Rio. (1041 J

Para ser feliz
basta escrever á redacção do
"Brasil E-oterico" ,ruo Tupy,
n. 1 — S. Paulo, menciona...
do seus males e o que dese-
jam obter. Escrevam hoje rnco-
mo, o mundo .erá vosso.

Ternos a prestações
Adolpho Kang & C.

Anna 66. T. N. 1756.
K. Santa

C_^_-_PI--.,

CÂMARA
Moendo sempre

Homoeopattiicos videntes
A todos que sofficm de qual-

quer moléstia, esta sociedade bc-
neficente fornece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa posial
n. 1.027, Kio dc Janeiro. S.-llo
para a resposta. J 5*. '

Frev-isa-se de nm sócio para uma
casa commercial situada no melhor
nonto desta capital; ncocio de
muito futuro c cm plena prosperi-
dade. Trala-se com Arlindo Silvei-
ra, Casa Mme. Couloii. rua Gon-
cal ves Dias s7. J 1732

AVISO
J. Telles & C fabricantes .dos

cofres iiiarea registradn — Trium-
pho — acecitam encominendas dc
cofres encouraçados e portas for-
tes, Abrem, concertam, reformam,
c pintam sofres de todas as pro-
cedencias, rua da Sande n. ".
oroximo á praça Maná. R 17.5

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias c cavalheiros
dc tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssores, ventiladores -c cozinha
de 1* ordem.

End. Tclegr. "Grandliotel'.

üEPILOJj
SACCOS DE PAPEL

-.-ib.ii-.-i qualquer qi.-iiitiil.nle —
Consultem «« nosso; preços que cn-
contrarão vanta_.riis.

 IJ. SOUZA & C. —
51, Rim «la Misericórdia, 51
Telciilione Central n. U169(K .436)

FRUTAS.
Compra-se maracujá, figo,

pecego, marmcllo, maiiga
etc. Rua D. Manoel,
nhia de Conservas.

caju,
goiaba,

Compa-
fcíi*M__----_-íü^

Faz desappapocer co o -so-
guninçiiS- rapidez os cab.l-

los supérfluos do ROSTO.
COLLO, BR ' ÇOS.olc. Infnl-
liv. 1 c nhsolutiUiií-nte inof-

f.nsivo. Vidro, «r.$ÜÜ0. Pelo
Correio, 5j.00O.

N. lí. — Dcvolvo-so íi
imporliuicia não dando
resultado.

Di-posito gor.il: Phãrinaoia
Tavares, Priiçii Tiradcnto.
íi. 0,—Rio do Janeiro.

G&PAS PARA
BUIOBILIAS

9 peças 60$ e 7 $000
63, RUA DA CARIOCA, 63

Telepliono. -971.

*^*_i7_-S_---___J_l_í_J '-finíílMACIA

fâfflmm.
f rt^^^Tnw
1 f\ T|(_f/lV/M<.U-'l0

|_^_^_4f 

*_>* . «"-"•_*
^_5_Á__J_P^ XHsotmàm;
^-SB-T €t«* Pr-*--**_ • C^^-*Tuo pi MNEiao

Central
Moveis a prestações

17, SENADO!. ÉUZEBtO, 17
Teleph. 457S;'fí.

Querem v.v. eex. comprar moveis
cm boas condições, e por preços
baratissimos, visitem a nos.i i.isa,
que enirega na primeira preslação
e sem fiador.

Veiutem-sc «-xcclleiilcs propr.ie-
d.-ules. Informações «om R. Binis.
Paralliyba do S-ul — Estado do .Rio
— lí. l', C.

DIVIDAS
Cempra-se á rita do Rosário,

n. 148, sala 2, 1* andar, das 2 as
4 Iioras da tarde, dc-cumentos de
divida. R -•"6

AS PESSOAS QUE PRECISAM DE IODO
Doent.s de ASTHMA. TUBERCULOSE. ESCROFULAS. SYPHILIS,

ECZEMA CHRONICO, ARTHRITISMO, etc., devem preíenr o

LUXIODIUM . . . . ( ampólail (injecçòcs in_ilorcs).i
A melhor combinac3o de iodo e pho»phoro orgânico» oeraL

THARMACIA
DEPOSITO
BRITO — RUA S. JOSÉ' 11:—Rio

APOSENTO OURO
Para casal ou cavalheiro de lra-1 Prata, platina, compra-se, assim

tamento em casa de familia de como.cautelas ilo Moine dc Soe-
todo conforto .óptima. pensão; tra- corro, a casa que melhor paga.
vessa Cruz Lima, 37, R 11761 Rua Urugunyana 154. 710 J

armazéns,Para tiçougues, cervejarias,
1-Mtorias fruetas, residências, etc.
Fabricante - x*.fiumor. Rua Vasco da Gama 166

botequins,
etc.

Caixas de papelão
Precisa-se de pessoa habilitada

para dirigir uma fabrica de caixas,
Exige-se competência absoluta e
perfeito conhecedor d. seu offieio.
Trata-se na rua dos Ourives n. 69,
i" andar. (J 1J84)

BELLO ARMAZEM
Aluga-se na rua Eüas da Silva

11. _oi, em frenle i IS. Quintino
Uocayiiva, 110 melhor ponto, aca-
bado «le coníi ruir c com seis !>or-
Ias dc aço. Trata-se na rua Viial

70, rre.o mo-Jico (-R 917

DNHEIRO DINHEIRO
Antiga Casn K. Samuel Iloduiauu

Fundada em 1881
DE

M. GOMES & C
Emprestam sobre penhores de oiiro, prata .brilhantes,

pedras preciosas e compram c vendem jóias
13 - TRAVESSA BO ROSÁRIO - 13

ALUGA-SE
A pessoa .te irananiento, dois

quarlos, juntos, cm casa muito so-
cegada, imico inquilino, com lod.13
ns connnodidadc.. Avenida Gome*
Freire, i.\a A, a" andar. (S940

PIANO PLEYEL
Vende-se um, modelo 5, comple-

taniemc telormado, preço, dc oc
c.-isiãú (i.oo$oool, garantido, ¦ na
Casa Viuva Guerreiro, rua Seie
de tícttuibro 11, 1.9. M 1*165

_______HS_——L U

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrio d?

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspectoria de
Hygiene «. premiado com mcdalh»
de ouro na Exposição Nacional «Jo
1908. Esle maravilhoso pcilora.
cura radicalmente bronchite.., ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
tlima, tosse, tísica piiluinuar, dòree
de peilo, pneumonias, .osse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la.
ry.nge, deíluxo asthniarico, etc.
Vidro, i$..oo. — Depósitos; Dro-
garias Pacheco, rua dos Andrada*
11. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 c 31; ú rua Sete de
Setembro, 81 e 90. e á rua da A»-
sembléa n. .14. PabrU-a: Pharma-
cia Santos Silva, run Ur. Aiisti-
des l.ob, n. _.., teiephone 1.400,
Villa.

NICTHEROY
Vendem-se dois chalets pe.

quenos, com bons comniodos e
optimos terrenos, construcção nov»
t- moderna, pela metade do seu
valor, em virtude dc precisar o .eu
proprietário retirar-se com urgen-
cia; negocio urgente c decidido.
Cartas neste jornal _ Coelho Per-
reira. (S1628)

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Áppro.idíis .e _>remia..las .-om
medalha dc oura. Curam: prisão
de ventre, dôrcs de cabeça, vomi-
tos, doenças «lo fígado, rins •
rlieiMiiatismo. Não produzem co-
iicas. Preço, i$soo.

Doposilos: Drogaria Pacheco,
rua dos Andradas, 45; a rua Sete
de Seicnil.ro ns. 81 e 90. Pabri-
ca: Phi.rmacia Santos Silva, rua
Dr. Ai.stides Lobo n. 220, Te-
leohone n. 1.400. Villa.

Consultório medico
Aluga-se um, espaçoso, com dois

comp.uiimentos c jancllas para 11
rua Gonçalves Dias. Largo da
Carioca 24, 1° andar. (J 1612)

XAROPE AUSTRINr._ll.TE «1.
QUINA, CASCAIUIiHA e

SIMARU11A

Fornuilii de R, «lo Hiito, «lt
ri.iiiiiincin H11sp1.il, iipprova.
dn pelíi Iiisnectorin dc Hy-
_iciie.
Kcfli- tatlo »pclos mais uhalÍs;vJo_i

medico- contra «is afíccçües Jo tu-
.o ir.is(ro*i...esti..:.l, principalmente
contra _i_ dianlicn. rebeldes ucouipãu
nh;vda** dc eólicas, dysentertas ,_ nifr-
schterites, tliarrliéaa da _lcnli.Sc. «
das convalescenças das fclircs 'gr»*
ves c das moleslias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhos-ts curai.
Alodü dc usar : VL-jn_.se no vidro.

PKKCO, .i$o«io. llciiositn ¦- Uro*
garia Pacheco, rua dos Andr.idüs 45.
rabrica. pliannacia Santos .Silva, A
rua Pr. Aristides I.óIki -'29. T_-*
1.400, villa. Rio «le .a.ciro.

ÃC*ENTÉS~*" ¦''
Activos c diligentes, precisam-»»

no Instituto Commercial,
Ouvidor 7J.

rua do
(J>6>5)

Pomada de R. L. de Brito
(..NTl-lllSRPKTlCA) ¦

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivel nas cnipigens, dar»
th ros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coniicliõcs, cczrniiis, juiinos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$500. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n, 43, c Sete de Setembro 81.

(S 13.19
-v—

MENINA
Precisa-se dc uma menina activa

até 13 annos, para ajudante d.
caix-ira de um pe.1ue.10 Bazar.
Rua Goyaz 390, Piedade.

(R 157S)

MMb. V1EITAS ain-
da inóra na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob.

UTERINAéé o uni-
co ia-

medio quo oura l-XOHIí;.
:ilt,.NC:-S e o Corrlmonto
Uas í-jenho.a.s.

Vende-se nus prineipaes
phiintiuciiis e na Drogaria
Araujo Freitas &C.

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UKOFOKMINA cura a insu ificlcncia renal, os cyslltcs, pj-etites,

neplirites, ur_tliriies# catarrho da be xiga, ii.fl.nuiiwi^Ho do prusuta. Dis*
solve ad arêas c os calculõâ de uc ido uríco c «ratos.

tias boas pliarmacias - Ru a V de Março 17-Dsposito

(139 S)

APARTAMENTO
Aluga-... um a..idar térreo, com-

plctiunente i.'¦•Jcpeiide.ilte, bem 1110-
bilado, com iodo o conforto 1110-
demo, s& a pes. .a de _i'itiide ira-
ti-.mento, ciüre Cattete c Wtiinen-
go. Carta ú .redacção, para M, M.

(1470 J

COSTUREIRAS

Mr. ROMANELLI
Professor cstrangc.ro, lia 7 an-

nos mora ria p.aça da Kepublica
11. S.i, esquina Senhor «los Passos,
attende a sua numerosa clientela
das o -as 11 da manhã c da i ho-
ra ás 6 da tarde, dias feriados atí
.. horas, tratando com a mcE-.v.a
intenção como sempre. Praça cia
Republica Si, sobr..do, esi|iuna
Senhor «los Passos. O •*'!¦: J

SITIO

Prceisa-se «le prrfi-.iias cor-p.nhci .
ras c saieiras — C-a.a Nascimento. |
Ouvidor, 167. (S-iosi com

Em S. Goucalo, veiide-se um
sitio com b.i.i casa, construcção
moderna, grande lerreno plano c
arborizado com arvores triiiiícras.
Informações, ma do Ouvidor i6_,

. Soares.

212 lOMU-.TIM 1)0 "COnRBlO DA MANHÃ' O l-BAÜEUO DB JAN-JOT — J-^B- MAKV «-»

.u

le que sou um verdadeiro carvoeiro,
11 fiah .a nviiiio curai 'ada na cabeça.

uns varaes Jo curriul-.o c iodos quatro

Jan-Jot

mram rí.a C5ir,..«a

in-

duas palavras ao
cano;
liild

apre

¦pensava elle. AIurucí un. quarto
nw puzereni na rua, que hei <lc

c -«' nao ficar convoncitw «i.- •'_!• sou um vti-.i.i.ie:-.'.. i....*..--. - porque
tem a de

Agarre
do Creil.

l-ins.-n não deixava «le praguejar contra
—• Que tal aclia esta graxmla, xenltor imtjetcol
:.'/«.irí.Veii estava desorientado, _
¦Xa estação, o carvoeiro declarou chamar-se Mctiron. Deu todas

ioriuaç-es que lhe i-xiitiraiii. Apalparitm-o. Não Uio encontraram nada de
suspeito.

, No dia sc-guinlc puzcraiii-os cm iibi-rdadc..
.l'.ni 11:11 intervalio, Pinson havia consegiiulo dizer

tirfim 1-lie entregado o seu cartão, .em (íue (dou-Olou visse, mas insi-s-
em partilliar a sorte do tocador de realejo.

lí lau-Ioí, desorientado, repetia;
.'Era"um rerdadeiro carvoeiro... era car-,-oeiro a valer!

lí na occiisião _e se separarem:
- Vamos lá, camarada não fique mal comungo, eu pago uma garraia.

.Ve.fi/ não caio eu! Airora inesnro .i'->J da prixãol Agradcxtdo, re-
spondeti o outro. . ,

lí recomeçou na sua vida de costume, .tocando a campainha
goatulo:Carvão! carvão! ._

O tocador de realeio tomou a direcção da A.««wo dos Caçadores.
Como M-r«i eu r-ecebido agora?

lionteni, o dormi hoje íóra deile...
ía.er?

Felizmente, pae Antônio era tini bom diabo, habituado ás irregulanda-
des dos seus freguezes o tratando mais vezes com ws caçadores furtivos da
floresta de H.alatte do que com caçadores sérios.

Püz-se a rir. vendo Gloii-Glou -de orelha calda.
Você dormiu na estação?

-- Foi engano... unia simples briga amigável com o carvoeiro.
lí' verdade, eu viu-o passar entre os policiacs. lionteni, á noite.-

Faço-lhe os meus cumpri.íventos... Por üm de «.-.ma.-, isso .lá com o se-
nhor... A propósito, trouxeram homem uns objectos que estão lá r.o _cu
quarto. Obriga.!;.). Xão se inquiete comungo, se nao me vir
mal e tenho vontade de lazer nina boa somneca.

Como (lui.er. Nào será *. barulho dos meus freguezes que o aa de
incot-nodar. Hoje ainda nào entrou aqui ninguém.

Venda ou alugue isto.
Ah! *«¦ en encontrasse a quem... resmungou pae .Antônio.

Gloirdlou subiu para o seu gabinete e arranjou-o como pôdi
mentia dizendo que tinha vontade de dormir, norqtte, apenas fechou
appro.vimoit-se logo da íraueira.

A hospedaria ciava no alto, em um logar chamado a
Dali avistava-fc para bastante longe, alé á floresta. Mas a floresta, não eni.
¦aquella «oceasião, o que preoecupava Jan-Jot. Tinha os olhos dirigidos para
__ «_a<_ «m que se adiava Dag-uerre.

Através as arvores dislingiria bem os jardins até -á casa, de maneira qut
j_M_na_to iioavcssc clariJadc Glon-Glon poderia observar {aciknmi.e os mo-

de Daguerrc. Seria impossível a este sair de easa e dos jardins
visto pelo tocador de realejo. ...ru,, „, D-,-..... c(>mo pensava GlouGlou, se J.».i-

vniK.it.-.
sem ser

(1 mesmo não suecederia da noite, e,
guerre tinha interesíc -em não ser visto,
escolheria para sair.

eria cum certeza a noite que elle

da casa,
ue

porque
dellc.

. O campo estava inundado

la na planície, quer do lado

- Dc noite, pensou Jan-Jot, tenho que ápproximar-me d
. outro cr.-odo o sr- Daguerrc poderia escapar-se facilmente.

.Arrastou o realejo nara junto da trapcira c as*ui...m-se cm ctnin
-- lí' agradável não ter que fazer... principalmente quan-Jo nao

esiá liabiluado a isso.
Naquella manhã o sol raiava brilhantemente

de luz.
A-o longe ouviatn-.se alguns -tiros de espingar

dc Vcrncitil, quer tia floresta de Malatte. .
Dc repente, os olhos de Gtoit-Gloii fixaram-se mim .leternuna.lo ponto.

Jan-Jot inclinou a cabeça e poz a mão per cima dos olitos, para concentrar
... raios ',1a luz e -preservar-se do sol.

Dir-se-ia q-.ie é o próprio Daguerrc. murmurou elle.
Com effeito, um homem acabava dc sair .la casa e passeava lentamente

pelas alamedas. O que causava a incerteza lipOloirGlon eram as an-ores,
que lhe occuhavatn a cada momento o vulto daquelle liomeni, e
muito curtos os intcrvntlos durante os quaes lhe era perinittido vel

_e é elle, e se ficar r.o jardim, não tenho nada que ver coa.i isso

Ouro a 1$850 a gramma
PLATINA A 8$oo.

pr.it.i, Imlliaiitcs c (lentes úc «lentii*
duras velhas a $500 caün um, qual-
quer qtiontitiíi-le; Av. Central 105,(J.13 

S)Casa dc Catrl.io.

EMPREGADA
Precisa-se di- '.uua menina acti-

va, de cor branca, até 14 annos,
para leve serviço de pequeno lia-
zar; rua Goyaz n. 390, Piedade.

(S 1053)

PÍLULAS DE CÂFERANA Abreu
-Sòbrilitio

--U*.-<\i.l
_sozõt-.fe.-Maleltas

Pelircrt pulut-tros
lutcrniittciiícs

No.vr:il|fia_
Multo cuidado cum BB lmllnç«",os e rnlslUcaçíies

ümeos depositários, Bragan.a üid & C-il. üo Ho.piGio _
THEREZOPOLIS

Aiu__-s. em coma a casa e cha-
cara i rua Provincial 445. Várzea,
lendo a casi seis bons q-.-.arioi e
ioda sas dependências precisas,
toda mobilida, latrina c .'.«ua em
casa, .rrand- pomar co.n fruta per.-
deiile; trata o proprietário, :'. rua
Uar.in de Mesquita, iji<i. Rio, An-
dnrahy. .t.t

> serem
1-0.

;••-•

descer. Dormi

de

_ra»
a porta,

lintrusilhada.

o meu papel so começa quando elle sair de asa e entrar na planície.
1'assou-., .'.isim um quarto de hora.
Nada.

Talvez que tenha visto .mal, pensou Jan-Jot.
Decorreram ainda alguns minutos. GlowGfffu deitava cada vez mais a

cabeça para íóra da trapeira, como se esperasse diminuir assim o espaço
«¦a. o separava da cisa <i.e Beaufort.

Ali! etl-o ali, murmurou elle.
Com eífoit'.', o portão de ferro acabava de sc abrir e o homem appa-

1 ceia.
d)e?ta vez o tocador de realejo teve tem,... para o examinar.
iNão se tinha enganado. Era realmente Daguerrc, que ficou por muito

tempo na frente do portão. e encostado a elle, olhando para a direita e para
a esquerda, procurando naturalmente ver se alguém o vigiava. Porventura
«>staria muito fraco e já cansado talvez pelo 'trajecto <la casa até o portão?
Como se sabe, «Mc tinha perdido muito sangue e o próprio dr. Gerardo ti-
nha dito que era necessária uma energia sobrchumana aquelle miserável,
para estar assim de pé, ao cabo de tão poucos dias,

(Jan-Jot observava e estava febril.
—¦ Que irá elle fazer?
Daguerrc estava vestido de caçador; trajava blusa ingleza segura a

cinta por uma correia, calça mettida dentro «ic polainas e tinha uma espin-
gania ao hom-.bro.

Depois ée ter ficado muito tempo a contemplar o campo, poz-se a ca-
miniio.

Vias Urinarias
S.v.tüilis e niüicstitts «lo

senhoras

M, CAETANO JOVINE
pela Facilidade de

e Nápoles e h.ibi-
titulos da do Uio

Formado
Medicina
lilailo po:
de janeiro '

Cura especial e rápida de
estreitamentos urcthracs (sem
uperaçãú), ijo.iorrhcas chroni-
cas, cysliics, hydrocelcs, 111-
mores, impoieneia. Consultas

das o ás n e das 2 is 5 —
l.ar_. da Carioca, 10, sob.

PLANTAS
Vendem-se pr.ra pomares e jardim

por p.eços muito barato, na cbaca-
ra do Jovino, na rua Torres llom-ni
il. 64, esquina (lc Visconde de
Abaelé, «111 Villa Isabel. ijG.

BOM EMPREGO
Só sc obtém sendo guarda li-

vros diplomado pelo Instituto
Commercial. Rua do Ouvidor, 73.

L_l6i_
MOTO |INDIAN"

Vende-se um perfeito . 
'de 

.Io
II. P., coin pi...rol, hlaxoncte,
nicdiclor «le velocidades e acces-
sorios. Ver a rua da Constituição
n. 36, loja. 16.-3

GONORRHEAS

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE

BRI.TTP
Approvada c premiada cmn meda*

lha de ouro nas exposições
de hygiene

Uxcelleiitc preparado da antiga
Pharmacia Ra^iàil, «-.nipregado
eom suecesso nas empiiiücns, co-
inioliões, (. ieiras, dai^liros, acn«í,
pannos, iispereza c iniiação da
cutis, niRi.s, suores f ei idos e to-
das as moléstia, epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua .los Andradas, 45; á rua 1*
de Março 10 <• 31, e á rua Sele
de Setembro, íii e- «jfi. Fabrica;
Phar1.1a.cia Sanlos Siilva. ú rua
Dr. Aristides Lobo 2._, tclcpbo-
ne, 1400. Villa.

CASA NO LEME
Vende-se por preço Je occ_i-.ãG

e necessidade urgente unia boa e
modesta na rua Gustavo Sampaio,
coin frenle lambem para a avenida
Atlântica. Trata-se directamente
com o proprietário na rua dos Ou-
rives 59, das _ ás 4 da tar-le.

R 1514

tii;;:!iBRi'ai;;i'_-'iiii:irni!.n!ii«._K::i|.'íiii.

IA CUIU DA 1i

cura infallivel cr.i
sem ardor, usando

*j rhol". Oarante-se
j* completa com uni s.
,.j Vidro, 3,000, pelo
y. ..Í500- Deposito
èj Phiiriitacia Tavares

Tiradentes,
Janeiro,

UJ

3 diaí,'Coiior*
1 cura

fiasco.
Correio
Kcal *

praça
Kio de

Venda de uma propriedade
Vende-se j.or preço moiiioo,' ci.i

uma esquina das ruas de Cambe-
quira (Minas), unia propriedade
constando «le 11111 terreno com 48
metros Je frente e _6 «lc fundo,
todo fechado a muro de tijolos,
bom pomar já formado e duas
casas boas e bem conservadas,
sendo uma propria para familia,
com tres quartos espaçosos, duas
solas c unia cozinha, c outra pro-
pri.i para negocio, cem bom cbni-
iiioiio c boa armação, dois quar-
tos e unia sala. Trata-se ua mes-
ma villa, com o sr, João Gonçal-
ves. lt ,,5-1''

E. F. Central do Brasil
O brim KAKY e SARJA AZUL,

são de superior qualidade, que se
emprega nos fardamentos para esta
Estrada, com confecção superior e
preços reduzidos.
RUA SENADOR EUZEBIO N. 10

(li 1588)

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
D:'. J. J. Vieira Pilho, funda,

dor e director «lo Instituto Dermo-
therapico .io Porio (Portugal) —
Tratamento das doença, da pelle
c syphUinc.is.Appl.cação tios ag*_n-
tis •physíco-naltiraes (electricida-
de, raio X, radiiim, caiu-, etc),
no tra lamento das moléstias curo-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. 95, das a ás 4 lio-
ras.

Ora esta! irá caçar? disse GlowClott.
!Üagner.-e caminhava lentamente, muito lentamente mesmo, parando

q_asi a cacb passo, para verificar se era seguido.
__. Mas .este homem «J .ve *¦.*". uc-essidade Ue alguém. i_ue lhe carregue _

1 SYPHILIS e
SÉ--.__, Ensina-sc a todos um meio J
fl (1p saber se tem syphilis jj|
S adquirida 011 hereditária, in-a
9 terna ou externa e como f_

podem cural-a facilmente fefacilmente
TH cm todas as . manifestações _!
¦ e períodos. Escrever! Cai* §|
M xa Correio, 16S6, enviando H
B scllo para resposta. Wj
mmmÊíimmmmmmmm

PETROPOLIS
Aluga-se ou vende-se uma cs

plendida casa perfeitamente mobi-
lada, com banhos de agua fria e
quente, e ccon o maior conforto
para familia ds tratamento, a 10
minutos da estação. Para tratar
com o sr. Domingos Costa, á ave-
nida Quinze de Novembro, casa
Barraj-at. R 1504

Casa em Petropoiis
Vende-se _i inagnifica casa mo-

bilada da rua Thereza n. 153,
consi rui.la com to.lo o conforto
moderno, _ tio centro de uma
bella chácara; trata-se á rna Mu-
n.icipal ii. 13. M i(í.-i

Prensa de enfardar
Compra-se, offerta caixa do cor-

rcio ij97. Rio. M i6i.

OURO VELHO
praia e. platina, còmpra-sc . na
Joallteria llrasil. I,ari,o da Carioca
11, 6. (S lüjo)

PLOMBAGINA
Vende-se uma partida. Trala-s-,uma .

Ias u ás 1.' horas,
philo Oitoni i..7.

na rua Thco-
R 1-1.

Caminhão Saurer
Vcnd.«n-se _ de 5 toneladas nor

módico preço. Praia dc S. Chris-
tovão 11. uo.

Moléstias das gailinhas
A gosma, o gôgo, :i corysa, e *.

rlieiimátismo das galliuhas, e dn
oulras espécies de aves, 1Í10 cot.i*
balido., com segurança rido Cory-
sol.

Com o uro deste preparado as
gallinhas engordam e a postura
aiigmenta. Preço, 2S50C. pelo Cor-
veio 3.500. .Não se acceita setlos
nem cslampilhas.

Em todas as drogaii.-.s e pliar-
macia.-, ;'. rua Uriigiiayatia (.fi, Pc-
rístrcllo & Pilho e Avenida Pas-
sos 106, Em Nictheroy, drogaria
Barccllos. M m.

CASA EM BOIIn.O

PIANO-PIANOLA
Vende-se um piano-pianola da

Comp. Auto Piano de Nova York,
com 75 musicas para o mesm.
havendo muitas operas «5 selccõc.
m.isicaes dos melhores autores, e
Trata-se no Boulevard -_8 dc Se-]8
_Kiil.ro _-*, lAaruiasia.: il 1 .14

VIGOR CAPILAR
de MORGADO

Unico tônico (]•¦_: !az. voltar, os
calícllo. brancos, ú sua primitivn c-^r,
extingue a caspn, evita a quódn. e
promove o rápido crescimento, hn-
contra*.,, á venda p..i Garrafa Oraii*
«le, _):u_aria A-.11.0 Ereita.. Oari-
rov, .Iroga.ia Barcelb3. Preço il-.-
ves S8; Assemblfa *, e cm Nicthc-
cada vidro, 3$oo.!. (J 1.47)

CREOSGENOL
Moderno traUimcnío das Tos.--.-
Broucliites. Kua «la Quitanda
jo, sjbrado. Vidto _$ooo.

H45 J

Compra-sc uma casa
lia de tratamento, tin
ruas transversaes ã dç.a
rios «la Pátria, qnç lenha
biiavel ou de sobrad-o,
quatro ou cinco quar-.oi
rios, safeis de visitas c
e todas as indispeosav
delicias dc primeira ordt
nha jardim c quinta,!, qi' . ..
lada ou de terreno ao .'.do. Nego-
cio directo e sério. Carlas com
lodw r.s infi^rnuiçâes. paia J. Tor-
res, — P_>_ D, Marianna, 113.

(1-133 J

:ra ía-ni*-
.una dilS
Voln-n i«i-

porão -,'"-
.110 lenha

riormito-
dc jantarr; depen-
:i, que te-

seja iso-

Dentes - Dentaduras
COMPRAM-SE

quija_I._Cr trabalho velho e jà
servido da boca. llons p:c;.js. A»
sembléa n. 16, loja lon;. . 

'
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_*sVENDAS B9 LEI|p

jpTNHOREíF
ÜO DE PENHORES

l'!.\[ is Dli l.i.Zl-..u...-.u Oi. 191." 
Ji Liberal f_ C.

/?.,-(!• Luiz de Camões, (ío.
Pt- Iodai ar. cautelas vencidas,

podendo o-, srs. mutuários refor-
ínrtír ou rcsgatal-as até á -hora do
leilão. (J ¦»-..

LEILÃO DE PEIÜ10RES
Km 16 do Pozemliro de 191C
L. GONTHIER & C"

ÍIEXI.Y & ARMANDO, .
siiecossores

CASA FUNDADA EM 1867
45, II. M.1S5 I-E CAMÕES, -iT

paicra leilão do-, penhora. venci-
dos c avisem aos tra. mu.uar.os (|tie
.iodem reformar ou resgatar as suas
••autclai ate á véspera do leilão.

Quercis ter tinia Tb ella, C^a/facll c.irn. ?
USAI.

POMADA AMERICANA
elimina a cuspa, dá brilho o evita a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS _PEF.FUMA.FtI AS

A CKNXIADÜR, prensa de um
__. moço Ap. i;o:s armo., ijuc tc-
nha .bua./ relações na 4>:fcÓ*i. jiaraagenciar annur.cins para uniu revista;
cnmmissão i!c 30"." ou ordenado.
Carta, a A, 1.., caixa do correio n.
H37. («._; S) .

IMPLORANDO Á CARIDADE
ANGELA PECOI-ARO. viuva, cem

*6 annos ele .edade, completamente
i.éga e nn.alytica:

ANNA EMILIA ROSA, pobre vc
Ihinha, cnm 70 annos de edade;

AMANCIA, viuva. co:n 63 aim.s
ér «il.i*.;*., q'iasi cepa.

ANNA DO AMARAL, viuva, eégi
• «Iiim elisa. tlucnlc c sen ninguém
vara sua companhia, recolhida a um
quarto;

CARLOTA, pobre -élhiníin sem rc-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
•eni' c 6.*m nmpaio da iami!i:i;

BNTSBVArA. rua Senhor dc Alat-
»_l!níio» _.|, (Incute impos-iibilitada
4t trabalhar, tendo duas lillus, sendo
ana tiilicrcniosaí

FP.ANCISCA DA CONCEIÇÃO
IARP.OS, cega de ninhos olhos e
.rijada;
JOAQUIM ÍERREIRA CHAVES,

Btrei-auo sem recursos;
LUIZA, fiuva, com oito filhos'

{.eiiorcs;
SOARES, fiu.a, velha sem poder

MARIA EUGENIA, pobre velha
em o menor recurso para a nua sub-
istencia-,

SANTOS, viuvo, com f.8 .-.iinos de
idade, gravemente docnle Oe moléstias
ncúraveis;

THEREZA. pobro cósutliha sem
.tixillu d'1 níngiicm;

LjVXIPl-EGA.SÊ 
uma senliora. cotn

J unia filha moça.; a moça para
d.ima du eompnnliin e alguns servi-
ços leves o a senhora para arruma-
deira c r..ai_> alguns rorviços, <|tto re
combinar, deseja faniilia dc tratamen-
to: queai precisar escreva pnra a
redacção desta folha, por lavor, a
iniciaes C. V. Vieira. (i_3-S.J

TPM.rREaADA- rrcci~i.rc de uma
Vi para tudo serviço dc casa, tle
pequena família; faz-se qui-afio de
pcssii.1 seria se-in compromissos et quedurma nt. emprego, Quem estiver
te.ii coniliçõçr., di.-ij.i-.-c .1 rua ]|. d.
Hera Retiro n. 244 — lvilg. Ncvo

f 1-1-3 U)

PRKC1SA-SE 
• dc costureiras com

pratlov ¦' dc roupas du creança;;
11a fabrica, á rua da Alfândega 113,

(i4f.a D) S

1>1._~X1SA-SI. 
de uma modista que

execute qualrrucr ilgtiriuo, i.ara
trabalhar em casa. Carvalho de __á
11. 25, procurar u sr. liar roa.

(o.;. D) T

PRECISA-SE 
dc uma copeira e

que ciu.lii cai demaist serviço:,
leve;; á rua do Carmo n, .',•„ 2"
andar. (169" D) 11

iOREGTS.AsSE de t.m moiünu pira
X servente de phartnacin'; rua Dr.
Carmo Nctto 11. 58. t.ii.38 li) J

1>UECISA-SE 
d'.- uma boa ajuda...-

lc para chapéos de tcrJiora. Bi-
riyir-sc a rua Gonçalves Pias 11. s.i.

.<'f_8. I» )

ODPEttEÇE.SE 
iu-.! Tap-.r. portu-

Rue*-, dc rs annos, para morar
fora; prefere no mmmerrio, I.á iian-
ca de sua colulticta; largo do ltoa-
rio n. ie), botequim, f 1...S7 D).

^ Casas e commodtts, csnlro

.HECISA-SE tle iiui.i creada parari.
sem filhos; prefere-f-c branca; ã nia
Felippe Camarão n, ijo — Mar.i-
can... (__s D) J

ALUGA-SE 
por 33... o predio tia

rua dc S. .li.rtje 11. 7.S: cliavci 11
rua da Ilosiiicio, 750; trata-se nn
fiu:np. de Administração Garantida,
Quitanda, 68. (.69 K) S

A LUG.MM-SE casinhas com bens
i_.còmtnòdoi; 11:1 run du líiiwhit.iio
11. iirr. avenida. Aluguei. ..?S iiagus
adbantadamcnlc. 05.1 E) J

ALUGA-SE 
por i3aS mensaes o «o-

brado da.rua do Senado n. 49".
chaves á mesma rua n. 51 c trata-se
na nia ú i Alfatidefía ri'. ")S,. co:u o
sr. Maia. tclepliime 1S.0 Norte.

(•.-•ia li) R

A 
LUG.VM-SE líons commodos rara
moçoa soltciroí*., coai ua clcctrica;,

in ri.ii Marechal ' Floriam. Peixoto
.1. 17-'. (5S.0 E) J

A LUGA-Í
ÜXiit SuS.

LUGA-SE, nelo barati-Simp alasuel
o nredio di rea Preaidontc

IJarrow 4"; tem <\iln quartos, duas
salas e mais •d.epc;idr-.-..ia.. e quintal; a
chave no at). por favor. (**3t*t R) J

ALUGA-Sl* 
a loja da rua rreteito

llaratu n, 7_; trala-sc ua porta-
ria da Villa Ruy Barbosa, (.-''jl!) J

* LTjT,.\M-SLv boa mia de frente e
-/¦Viv.n quarto, a «jwssoa dc todo res-
IKÚto: avenida Games Freire u. .129,sobrado; . (920 lí) .1

A LUGA-SE n boa casa da rua Fran.
^Vcisco Mu:atnrio n. 2(1; está aherta
das 11 horas da manhã ás 4 da tarde.

(114' 10 J
.4 LUGAM-SE 2 salas ile frente.

jL^inatas nu separadas, cpm entrada
indeneud.nte. na avenidj (Vomcs l/rei-
ru n. oi. Gcbraido. <i66«; lv) J

* LUGAM-SE duas boas salas de
--.Afronte. n-mliiU-bs com ou snn
nensio; rua Marechal Floriano Pcixo-
to iC. pjbrado. (i.iG5 15) M

NA ^
secoão ni. pnopRiE-*; DADES

DA "SOL
Uua do Ouvidor*. 80

O:-, beanintes tueiliui:
BOTAFOGO — I.úi t-f-tide

de Irajá 4tií cnm lua* -accom.
Tiiòd-Çúéa para famllll,«e trr.la-
incuto luz felectnca, «c. Alu-
ijitcl iS6S_c.o. '.;

ROCHA—Riu. Vniuura. ios.
com maanilicas accJiiíuit.,tu?ocs
para faitília dc tratummlo,
auintal. luz clcctrica- etc. Alu-
cuel irnSooo. ... '*" i,'S. flIltlaTOVAO ^— Rua
Gt.iier.il losé Oliristiiifi., 4.1; çorii
boa- ncioimnodacocs nara fami-
lia tle trnt-tu-tlto, 1..: eleetri-
ca. ctailde quintal. c'r. AhlRUCl

CAMISÂBIÂ frâhgezh Roupas brancas parasenhoras e homens,
koupas da cama, mjsa,
camisas Bertholet o
outras.

133-AVENIDARJO BRANC0-1W3 cJ,&J£t*om
(*_3__C-C___lS_",__'H._í__.____) Unho, cretone, atoa-

Toclos os artiefos clesta casa são vantajosamente Ikado.conhecidos nSo somente pela sua sixpeiioiiauclo como Punhos e colarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc, etc.

lia ile traf.tii-llto, 1"= eleetri- ¦,
ca. craiide quintal. C'r._AlliRUel ¦

Bi 27ÒS000, . __, D!
H PIEDADE — R-.-.i •'VJSiS e.ir-B'

neiro aó. inn vastaj tçrrçmo. Ue B
do murailc i.roDtio i..i_.i-Jiurta, ¦
eli.ic.ira de flores, etc M

ALUGAM-SE 
salas ele irente. para

cscriptftrios; r.a -rua ..runci.o d.:
•Marco n. eo. ¦" andar, WPXyjt. o.do
Ouvidor. __^ l'*'3-'t 

"'¦' '
"Ã~H:G.\"s"li 

lima È.1~I % 
"frenle, 

a
Aca.;:.' sem filhos .ou.-,|-_ -ficeo.i do
comiiii reio, . com --I seni ncnsao: na
r::.i da C.triüca x'->- ' 'M?*! '.) K|

I A LUGAM-SK diíaa amplas salas ele
! A\.frc:ite. sendo uni co.n linda vis-

tr. para o mar. cm casa de ueqttcna'] familia de tratamento, á rua i0" de
Março r. ic-o (_" andar). (105.: I")S

V LUCA-SE. r-nr 65$, um bom npo-
xxsento do frente, a maços do com-
n-ifrcio iJtl a casal oue traba'ü_* fura";
iu rua da Asscnibléi. a"i, 2".

(io;a lv) S
~A 

LÜ.GA.SU uni. boa sala de írc"!i!
xVfcjj tm ;ua Uruguayana 'tJ.;. sa*
i.r.-idü. (1.14a li) J

A I.L*t*A-Stí optima quarto para 'pes-
XaLsoa d-j comniercio: na rua úo Jíia-cliuelo, 15. sobravii- ' 14:1 K) J

A Í.UGÃ:SÍÍ; na rua da Assembka
J.\t> 2 itndar. dividido cm. ? silas, s
quartos, e-jpa. cozinha c Iwntii-iro: Ira-
ta-se 110 raeimo predio, daslb a?,s tt'
tarde.

'(.9;j 
15) ,M.

Gonorrhéa
cttr.i-sc cm Giliéts com

. IlÍ.ÇÇÍ3 IfflO ,
_.n:_ 1 d« Setembro, ISO

amla:

A T/UGA--!•- na rua^do Senn-
-tü«ro ,2.3, bons ,.n|0H'nd;is
pnra fniiiili.. <oin cinco quiil'-
tos. ln~ eleetrieti o ;is coiiiino-
diiltidos iii-eossi._-.iis. Aluguel ! familia; irnta-sc lia loia
niensuJ _.!,) lTOIüOOt^ \fo m I 

, ... ..A»::^~7>--a s.da . im.
VCS estão no arilliweni, -*1. X-.(iuart» dc frente, com ou sem

2-19 M) 13 mobília, com ousem pensão: avenida
Men de Si mo. .17.10 15) .1

ALI
X_da rua Thennliilt) Ottoni fi... coin
cráii-Scs accDiniuodações próprias para- -¦ lihii Kl.M

A I.UGA-SE n ciisn da traves-
•^sn Sorocaba -16 o trata-se
na run do Kosario 112; as
chaves na mesma. (,115-1) U

ALUGA-.SE. 
nor i.oS, a caia da

rna General IVdydor,. i-aS-A. lio-
tafoi-o, com tres quartos, -duas salas,foiíúo 'de lenha c «az, com banheira
e aquecedor: chaves neít.*:d.?_c tratar
na rua da Alfaudcca i_i. (:rool'.ll

A LIJI.,A-S1Í ura nredio, oecupado
XXoor fartnilia cstranoeíra, o _:" .-.ii-larcom hons commodos pira casal ou
.etiufjn familia ntte uão tenhacreanças: oraia do l**Íamcní;o. próximoa Silveira Martins; tratas.: na rua dotattetc rqo. (u-,j G) I

VI.bG.V-SE um hom auatlo mobi-a'.\ l:-...lo, cm casa de íamilia. a cava-ni*.!ro dc. tratomeuto; a casa tem todo¦conforto moderno c é na rua C.ivva-lho llionteito 11. 10. Cattete.
(itiSn G, J

UMAS SEOCAS
A MA dc leite, portugueza rom lei-
í'V te dc 7 dias, tendo perdido eeii
íliiO' .oífurccc-sc para crinr mna eic-
mçii. 0ucm prccíwir dtrijn-sc ú rua
Io Carmo a. 17, Inínrma-sc.

(1115 A) J

Jil-F.ClSA-.il.': dc uma anitt socea,
L dc condueta afiança. Ortlonad»
..)>ooo. (iij'f.5 A) M

ÕKECISiA-SlS dc uma menina de
l i,. a 1- annos, pnra ama secca;
i rua taf.tro Alves ti. 90 — .Mcyer.

pitTCCl SA-S.l? (lc uma ama seeci c
L rerviços leves, maior dc ifi nn-
.:-j-*, ú rua Itapiru' 11, 401. casa V.

<•>_=_ A) 3-——_- — » •»
|')1!I".CLSA-SE de uma aula secca
I dc i- a 15 ..i-.tios; rua Itut-r.n;
V.rC3 11. ,',o(i, sobrado. (1309 A) J

jnziRimrGs elÉfeis
i LUC.A'.'S1í uma moça, para czi-

-Xuliar c l.iy.r.r nara pequena familia,
.ti lavar e _tiaomm.tr ró; tua Joarjulm
Silva 11. oo. ouarto io, í.nna.

(lC.! 1!) J

IlItECISA-SÍ tie qma óorinheirn. r.a
t rua de. Carmo n, 4.1, 2" andar.

~Ü_1 üi.
„.>REGISiASE de saia .nztnhcira, á
tt nn Visconde de Hai-.nii 11. 10,-.
cado. fi.J! Ri J

3~*T_A.

"' 'li * 
:

•Iuyõii A LUGA-SK uma maíTiiifica sa',1 mo-
-"S-bílada, á uraça dos Governattorcs
n, 3. O.-.. E) J

haverá durante este mez uma eriraordinaria venda a
preços reduzidos, para d mfnuiçcO tío seu colossal
stock de roupas brancas a ba anço em 31 do corrente.

Chamamos a attenção para os tamanhos folgados
das camisas e ceroulas do nosso fabrico.

Aproveitem todos a opportunidade de fazer seu
sortimento no

ST, da l{ua da Carioca 87
Vendas em primeira mão - « Não tem filiaes

F.ii cotn nue n; cabellos
brancos fiquem pretos, não;
qui-iiita, «ão ntaiicliál á ptille. |•A Juvcnuúl- Alõdtnilre (!es-|
envolve o crescimento do ca-.-
In Un ò oüUi.av.è a «arpa com-
Ires .-iiiplicaefics. ¦•

Vcndc-sc em, todas ns per-
fiihiárias, pli.-.rmaci.i-j e droga-
rias. — Preço .'Soco'.' I

A l.UGA.M.slí. scnaraiios. ítala de
__"ÍLfrente e ouarto. mbldlitidos. com- ou
cem pensão, c.sit de. familia:. General
e.naara -6 csnuiita Avenida. (;o» j___J

A LUGA.SE o e" antlar do predio
XVda rua -.do. Kosario, õíli Tiata-sç
na • «1»'. ¦ 

')- ¦ -r.i.uE) .1

A LUGA.SE' uma srande'. ^i pro-
_"%,, ri.i para. 

'nen>Jo. ¦ ojf familia de
l.-iiiSMticnto com tvito nuartos, tl.lias
r.-.las, arando cozinha, banheiros, jar-
dini, eic; na. rua dos InVahdos, 103.

;' (14031E) J

ALUGA-SE 
uin quarto, cotn pensão.,

tí ra*>a_res cm casn dc familia. a
rua Hoiuicio sj. 2" and. (t'7_4E)J

ALUGA.SE 
o i" pavimento a?so-

ibi-.id.iilo. da rui di Rezende n 77.
com 2 salas, a nuartos. b.inhVtra des-
Densa. 

'ejiilondiila cozkiha e íiuintal;
oltianil 380S: está aberto das 11 a_
s horr-3 e trata-se no cinema Meai.

(1-.- '•! I

V I,t'v..\_.[-Slv cnsns liyfrlenichg. na*^Tera BOdiicna ftimKia. na Villa Giu-
ria 222. rua Santo Amaro, Canele ;.ilUíritcl 61S000. (ifiSo G) I

A LUÇ..--M-SI. uma boa s.-.l.i e ttm
j_Ü.(iuaflT). com pensão, cm caca _ dc
familia; mia llotafo^o .ioo. (04SG)M

I.UGA-SIC e-.-arto' mobilado, claroA LUGA-f
*_kc areiad
tr.crcjo; rua do Cattcte 130. a" andar:

(uSi C) .1

lll
Cura rápida com o

P-.-TOl.AL MA 1XIIO
líua 7 (to s__ei__l.ro, l***tl

A LUG \-Slv unia rala de fr.-nt,-. com
-CVelfct-ii-idaiU-. mobilada ou não. em
casa dc familia; rua Voluntários da
Pátria -co. (*.n G) J

A 
LUGA-SK um nuarto de frente,
mobilado, com electricidade. cm ca-
de ''imilia franceza;

Df.tt.i ;X.
.. Corrca
(71- G) J

4 LUCAM-SU lima sala c. diiarto**t3-por <jo$. o um qunrto por ,15$;não se fator muitas creanças; na rua
do Cattcte u. 1 = (i6_tt G) R

* T.UGA-SK nor 170$, o sobrado *«la
_t~Vrua do Cattcte n. 41; cliavea na
loja. íir.o GV J _em

* LUGA-Sli a pessoas de tratamen.
-_*_kto. uma rjip.içosa sala dc Crente,
cm casn de família, -próximo aos ba-
nhos de mar: na rua Uuarauo de Ma-
cedo 11. 36. (i4.*.i Cl J

^4 HiG A-SI. cm Botafogo, ti rua
-tVil). Marianna n. 2:'}. canto de
General Polydoro, uma c;i$.i para pc-
numa familia, tem caz e clcctricida*
dc. Aluguel 140.; cliaves uo arma.

(93» G) S

Saude, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SB una cata, eom ehiisA_lfinarK.fi, uma Pa In; cozinha. Rron-d?, f.uintal; alútiuct 71$; na rua Sa*r.ih n. 11 ji; ,t; cliavc*! no ti, n;; trata*.te na rua Umetia. au_i n. aa, caca deMme,¦-; Campas. (i.i;.| 1) J
\ I.l.OAM-.ít*, nnr i*ruços baratos,Xilioaa cau.:?, com dt.is iiiiartui:, duas

Balas _¦ bom auintal; tnforma-r.e .á rua.
Cardoso Mat inlio n. r. escriolori-ij
1'raia ¦ Purmnaa  (oi-, 11 M

A LUC.A.M.Slv, par preen-, baratos,__~V.tioafi cni-iit, cnm tres tpiartos. du.itfiamn o Íj."::i miint.il; iufoiina*.ic ;. rua
Cãrvloso Marinho n. ;\ escriptorio,
1'rala formosa. (o.t.i 1. M

A lI;UCíA*Sl*_ uma ..nn cr.^a co-n doía-t-Liiíiarto», tlu.vi salas, cozinha c
Brande tiuint::!. _Uukuc1, oo$; na rui
llauritj-, ü'. caca 1\'; trata-se nu i.|.

(¦5~. n j

A LUGAJt-Sli. ""r j65, "S e 7e'S-
jíS-auarlas mobilados, com roupa de
cama. serviço c luz cloctrica; av.', Ivio
Ur.ii.co ti -'" audiir. '""'"______ "

A LUCA-'-'" "in espaçoso nuai-to.
i_-hcm rreiado. com a sieadas de
frente; rua Acre ní' sobrado.

(17.1.1 L) J

A l.UGAM-S-l. bons quartos; totlos
&,e.,r.n ianrü.s co.n oy sem paiisão
á rua tia Carioca a'. O 71» u) .1

.» LUGAM-SÜ 2 cratidc» salas, c-.n
M\i° lindar, pira cí.iriptcrin: Gene.
ral Gamara fc'J, '«qui:.a avenida Len-
trai. fi--'r '"

,„ .. ¦ ¦ -- - - ¦ i - -"n .i

Roa opivTtun.-Infle para as pessoas intolli-
sentes e açtlvt-9. So V. S. quer vencer difficuiaiu.es
(..'tvitlii, gaiihitr muilo dinheiro em negócios, ter cora-
irein o audácia; boa voz, olhnr magnético o tiúraonte, vcu-
ecr o dominar vossos inimigos, ganhar sympatliins. ro-
cuperar a suíiilc c ser fo.liz em amores o cm relações de

totiii a espécie, cscrnva-mo mime-
diatnmeiue, enviando j.,'100 em sol-
los novos do (.OIT.:Í0 e pedindo
o livro TALISMAN DE PE-

DUAS 1)12 CEVAIl. onde conlieccrcis as virtudes das
maravilhosas Pedras do Ccvnr. Rscrova para: Sr.
Aristóteles) Itália — ltua Senhor dos Passos u.
98, sobrado — Caixa do Correio 60J., Rio.

PRECISA-SE 
du . uma v.to.a paraiodos 03 serviço*., qúc seja limpa

c séria, na rua • Geuornl Câmara n,
66. . (i.i._4 C) í

ííltF.fl.SA-HE de tuna co?inhcirn.
L Ttaat-se ua rua Acre n. t/-, «oJ
brade,. (173-^ '») .T

O.RKCTSÀ-S1. de uma creada por.
1 lugucza, pa.a cozinhar c serviços

,"iC um casal; dormindo-' cni casn;
rua Unchucto 105. ""obi

PUKCISA-SE 
de hoa» njudantes dc

corpinhou, l\i?n-."- liem; r.*a \ i-
coute dc Sou ira! cx-Bcmblna', n. 110.

1:58 D) J

T>RIÇCISA_tf;SE de desir.laeleirM;
Jr. na lahi-ca dc cigarros rinau', it
nm Maieciial Vlorilino Peixoto i-íj*

(1:9a D) n

11II.1.C1SA-SK ili! 11,-risiaa para 1:
X lei-- laranjeira, ua un General
lVdra n. (tiC-9 D) .

1 .1 i..6a. .M-pR1.ci..ASE perfeitas corpínhcii
?.¦..'o tm t I -t •'•»'" officinas dc vestidos do Pa

______ «üj-át; tr.iv. S. -'ranciscp de lV.ul

ímWÊmWéSSBm^ *'' ! '" J
1 DOIS 1 ¦II.ICÜS DP.STB I pH-WlSA-Sf. dc uma menina para
I PÓPF.ROSO AKT1.AC1D0 I | 1 -em«09 eves de tim casal. r.:i

liVPFAM .... MAIS CRA- 11 General Polydoro :.. -f.t. (I40..C) _
,7.v """VI"J.Ç i

____.._ _riy, . . -..- , - -
roupas de creanças; Avenida lí-i'""

Branco 11 íoi, _-¦' onitar. dt;-' i>) ,,R

1>RF.CISA-SK 
de- um creado. na

rua Estacio Oc Sá n. ("*[.,
Oi.. I" J

ALUGA-Sl. 
..ir aaol. a lo.-a da rua

do Rezende a. j.-; chaves tio
». 4\', trata-se ua Comp. de Adiu:**
nisiraçá:. Garantida, Quitanda, í>_.

_ (i;_ IO_S

-A iiVGA-sii o confortável
i^jn-eiliò dn rttii ri-offlto Uti-
rttt» 45, qiinsi toncluitlo; tra-
fa-SQ na rui» Bnenos Aires 91,
soln-uÜo. (.T ma) is

AI.UG-\-SI. 
por 101$ o J.rcllio á rua

Dr. Ciiráio Nt-lt-o ai;<-'.\, loja; dia-
ves ao lado; trata-se un CnmnV de Ad-
ininlstr_i._ff Garantida, Quitanda, CS.

(-17- IO S

AIXC-A-SK 
:;i^r 40S o rpredio da rua

General feira, i_i>V; chaves no
local; Uala-sa na Comp. dc Admi-
histraçüo Garantida, Quitanda, C'l.

(177 li) S

| l-r... '•> ''V-.I.Ç IiT>Iè

1 Gwiranesta w 1 .
¦¦mw:M-Mm\mi ¦": ''MWSMM

1JRECISA-.S1- 
de uni» eoainlicira,

f\c.:: durma no empreso; na rua
(.cnernl ltt.ta it. .if, — fabrica das
Chita.-.. ('•.''.;: !'•) M

1"~_H.1£CISA-SE 
(lc i-.n.:» creada para

. rniinlinr c lavar alguma roupa:
rua Ar.í.ia IUic:::. ti. 511. (161J4 U) Jmu

VOUKCISA.se e -..ni aír.-.-.d.i para
coiinhar o lavar, para casa de

t:::;.i f.-.:.iili.i de _ pesoas, pottliR-ecza,
i'..i Vif.vun.iu do Itauna n, 211, ."o-
brado. (X6S3 Ui J

Í.l.EClSA.S.. 
dc unia h-ia co-inlicb

rã, rara c..~. de- familia, pessoa
seria c (;i.e durma eni casa dns pn-
trõt*5; p..!:a-'c KoSonn mensaes e c\i*
pcÍJi-íJe bons informações. Traia-pc
ná nia tio Ouvidor n. .S(>. Ii6_--'!',1M

ÍJUEC 
ISA-SE dc empregada para

cozinhar, lavar c mais serviços
leves; rua :S de Sclcmlirn ti. .mS—
Villa Isabel 0=35 M) K

PRECISA 
SE dc tuna coiiuhelra e

uma ama secca» á rua do Cnt*
teto n. 334, sob. (i-;e lll M

1>REC!SA-SE de um petnicuo de ia
l n i. anuo1:, para serviços de c-'>-
pa, ra cn-sa n. A>, rua Viuva J.acer*
da, larwti dos Leões. (1S79 D) J

,4 IA"GA-Si'. por nc$ o armarem A
jíXrua Ceiusral lVdra, 134: chaves
no íòcál; tra'.a***o v.\ Comp. dc Admi-
íüstrat-ão Garantida. Quitanda; 6S.

(i;fi li) S

ALUO 
\-.SK o andar lerreo da rua

I-.-cieito Il.traia, S6: trata-se na
Tonaria da Vilia l!'.:y Iiarliosa.

(ei.1.1 E) 3

AiLÜG-A-iSG 
uma sala bem iiioin-

lada, lem teleplione, .. rui Azc-
vedo Lima isf. err. frente .10 theatro
1'ÍieuU.

A LUGA-SE bom sobrado, para pc-
_t.__quena oeníão ou escriptorio, cs-
tando a bala da frente b'cip ilURndà.
no melhor ponto¦ dr»- rua 7-tle- S«'te:ii-
bro; módico alusuel; cartas aJo.-

("44 E) I

ALUCAM-SE 
eloii, bons quartos,

para uai (Jpaal sem filhos ou dois
ou tres 

'rapazes*, 
com .pensão.'-..ean_ cns-i

de familia; jia praça 15 de Novembro
n. 80. , (1682 E) J

(ir;.- iv. k n. ^7. t-attete.

4 LUGA.SE- o csiícndido i° andar
-_-da •• da Carioca s=! trata-se na
loja. (1684 E) T

A LUGA-SE o i° andar do prctlío
i-\.._i rua S. Tose: 10G. com tres
grandes salas proorío nara comnJiníiias
ou t-oeiedades; traia-se -na In ia. _(16H-, 12) J

U-lECl-iA-ST- tle «ma nioci-
•1 nha pnrn sorviçí.s levo» Ao
cnsn e njuilnv a cuidar de iimii
rreanen. Rim S. Clemente nn-
mero Í6S, cíib;i XV. ('.11640 C

A LUGA-SE um quarto de frente, a
Jt\ moços do commercio, casa de fa*
milia: ria avenida Henrique Vallada-
re.p. 23. __.____¦._Jí

. LUGMM-F.E sala c quarlo, com
_\o" sem mobilia a pessoas de tra-
lamento, casa dc familia c junto aos
banhos tle mar; na rua Corrêa Outra

(1.145 Kl S

PU~

Am^TlBBTTlüO MAC
(Succedaii00 di> I_.yi.ol <le M;»c .-o«<_;iill)

PABTOS ^_]-~r«**^sr^^
LAVAGENS^
CIF=íURC_tIA

ASEPs-IA fl?
casa .í, dc uma copeira 11
ra. (14-11 I-» J|

Marciana | MÍ

^>"?Js^S^^__^!^^5^______g_____g

SOTJGALL fl

\LUCA-SE'- 
o sohradb do prodio

n.-v) da ma S-tnador Eiuchin 78,
com duas sala.s, tres quartos, cozinha,
latrina, tcrr.1.0, luz ete.c!r'.ca. entras
da ludcnendcntc; lado di'.5»iiTjra. Mu-
citei 3Òõ$i trata-se na lojíi ilo inesii".

(}o:s 1.) J

iriffli:i__iiJa;-jariM
,..;-.. -I

H OS QUE SOPPRBM: DO j*
g ISSTÔMAGO DIIPFM USAR 1

I Gnarauqsia |
_~_f__ípii

» LUGAÀi-SU uma ho» sala de fren.
_M.tc c um quarlo, com ou sem pen-
são;, ua rua *_jcnad3r Dantas, ai.

- ¦¦ • -.; ¦ ¦ _j_i_-j_- •¦'•'•.J'

4 I,t;GAM-SF esplendida sala de
/*«-frcille c nuarto mobilados, coni ou

'nem nensão serviço, tetènhonò luz
electrica, casa dc familia: Qvncral
famarn í6, esqüiiia Avenida.

(it-6 V.) J

» LUGA-SE um l)..m tr.nrto. niob--
viciado, nara cis.il „e um oara sol-
ti-iro caia do íamilia; rui Senador
Dantas n IO. O.-'7 L) J

-. A LUGA-SE a'tiieilic»'h«'íioni con-
_A'sttltório, nó "c'ctilro;~"A' r:M Chrla
n....-.-. ___i4.-!5 E) J

ALUGAM-SR-j- 
Bati;. Üe , fre-nto e.

nuartes coin-' nio.j_'iaf nji rua do
Riachuclo 11. 8. «"H ii) J
__-_,——-.-.-.--.—-,-¦¦. - -fJm^Mmt -

A LUGAM-SE.: desde' •*(!. c 8i~*_
^Xtruartoi c. falas dc .frente, cora
ou _mii mobília, casa* wuito r.s *_a*
da; na praça úl-auá 11. ¦ "3,; a" andar.

¦«(9S1 ü) J
A LUGAM-SE salasr<sW&e,n)e, rara

.ílLfapiilia ou para csíripíorio, dois
ouartos- interiores; na^^çvoiiitli Hin
Il.-aneo n; s, i° andar.. (<&3. ti) J

• LUGA-SE uni bom, nuarto. com
«ttLiiinel.a nara o mar; rua do Ouvi*
dor 4, cobrado. (14-11' Kl K

ALUGA',pená-ta
-1.

\M-SE bons cc.mm.i.los,.coin
na rua da Ar.-icmhléa n.

aiNSir. (i47í E) S
,—, —

A LUGA-SE um nuarto, a senhor
Xl-distincto «^u a caiai, cm casa de
fcmiiia de tot!*j rcípr-ito; Ttm da A***
scmhl.a 104. a" andar...(i.tgG E) S

A LUGA-SE un nliarlo, a car.il oue
_r&_trnhnUiP fora ou a inoçor de tuuo
rcfíiieito; rua Senhor das Passos n.
.*_). irnt.vsc im Tintnraria Sinto An*
Itmiii. (wti LO S

im E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

cm Swita Thereza,
para família de tratamento, a ca-

sa da rua do Triiiinpli. n. ."'• "5
chaves eslão i ti:.:s:..a rua 11. 10 e
lra!a-se na .rua 1'riir.tiro ,dn Marco
n.. 87.  tia.io F) R

\LUGA-SK 
ivn;a 'bonita easi, cm'

Sar.ta Tliercza, á riia.-'.Aiirêa.>ini.i-
mero ir.,, com bons- c arej:itloi,-q.:ii-
uiivtiis todos com vcnaannas. fartada
c i-intada de novtr, bom quintal' c
jardim, banheira esmaltada. . lu: cie-
ctricr. & cara nova; ns rliavcs* uo
11'. ..:., tien-.do e trata-sa -ni-nt.i
il.ulz de Cnmftei n. 14, armazém ou
travessa Santa Christina «.

(021 I') J

4 LüGAiM-Slv especiaes qiiattbs ma-
.'-.hiladcd c dá se: j.eitsão, t_:iertti(1p,
.1 pessoa» elo tratamento; na rua do
Rczcnilti n. .0. ('135 V) ..'<
* LUGA-SE um macniiico comaiodo

^-imobilado a um senhor lie iratji-
iiienio; d rua da f.ara 60. (930 F)M

A I,CG.\M-SR dnas lindas sa*
-^-liis, sendo «ma do frente, c
um quarto, mobilados, a gen-
to do respeito, cni casa de fa»
milin cstran.fclVa. próximo
nos banhos do mar; na rua
Dr. CowOa Outra 71, sobrado.

(J 1121) G

AI,UGA-ííl_. 
a familia de tratamen*

to, »¦ casa moderna dn rua liarão
dc lüimliy ji, muito próxima á praia
de Hoiafofio; chaves na mcínio fraiain. .Cli; .143» (.,) J

".. 
iLUGAiít-SE a¦ S_$. 100. c 110$,

X_l.oas casas, na villa. Amanda de
Uanos; na rua Vicente dc Souza
n. 53. I! ela fogo. (i;tiC G) R

A LUGA-SE o nwetiifie. sobr:
-Tida rua Jos-i dc Alencar 43, a

sobrado
sa-

Ias, 3 quartos, falrta, cozinha, bom
quintal, io»_: trai.Tite na rua Frei
Caneca 83, sobrado, com o sr. 'M.v
cinda. fúoa G) J

ALUCAM-SE 
cn casa e íamilia,-

dois quartos, a u-n casal sem fi-
lho:i ou a mocos solteiros: 111 rua
do Cattete, 139. tiaoaG) R

A 
LUG.VM-SE as casas da rua An-
drade Pertence 11. 19, Cattcte c

rua Ulivcira EausU il. 6. títjtn.
foco. ¦ (1197 G) R-

ALUGAM-SE 
uni quarto c uma

sala dc frente; na rua das La-
ranjeiras ... 5_. (ii.9 O) R

ALUGA-SE 
um bom quarto, cm «•

sa tle familia: ua rua Ilambiua,
1.9, Botafogo. (1357 G) l

ALUGA-Sl. 
nn casa de família.

Brande. sala de .rente, mobilada
1: ulti quarto, .perto dos' banhos de
mar; na rua I)r. Corrêa Dutra, 24.

(143IÍ C.) J

ALUGA-SE 
nm bom sobrado, muilo

areiado. â trave-pa SVtiniz 1'arrcto
n. 21, Rotafogo, com duas grandes
salas, auat.ro Imns quartos, cozinha,
,luz elcctricn, Imnhcira, etc. O -prédio
está inteiramente reformado. Chaves
tá «rata -de Dotafó.o 3C4. onde re
trata. (I..43 G) J

A LUGA-SE. por 1.0S, a casa da
¦CXrua (icncríil Mcnua liar reto ifi.V
VII; lraía*se na rua Alfaiulcga i».
Teixntn .Vt C. Im: GlM

ALUGA.SE, 
nn Alfa Tl.eri-zopolis.

um predi.i iiiohiladn: trata-se ua
ruu dc *S. Clcmento lio, Ilotafopo.

(.4.14 G) T

ALUGA-SE 
cm :as,i do família uma

boa sala, n casal sem -ittios ou a
pessoas de tratamento; na rua Ifcr-
reira Vianna 20. (uo3 G) R

AI.UGAM-Sl*. 
lioti;i aposentos, com

ou sem pensão, em • casa nova c
hem itistailada, comida -pura; na rua
Corria Dutra, 146. (1447 G) J

üít-e

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Kcnrnstlieitla,
Uspermntorrlifa.

Cnra certa, ratlical o rápida
Clinica elcctro-incdica, espe-
cinl do

Dr. Caetano Jovino
das Faculdades dn Medicina
de N.anoles e Rio ia Janeiro.
Das o ás '¦ 1 e das 2 ás ...

Iitirgo ilu Carioea 11. 10
soh-íido

PltECTSA-SE 
dc uni homem l.çm

disposto, para um .ervi.j arrls.
cado. Cartas a esta renacçao,;. soli
as iniciaes A. L. tut-lSl J

: A LUGA-SE c predi.
l)|{KriS.\-SI. (le 50 lllCllillOS _i_A„;erica 11. i.J7. com quatro quar
JL ipara vender na rua. das 5.; |«.. 

«rei 
^s^ ^m^''PRECISA-SE de uma boa eo.-.iiilud-1 horas ÚS 10 dn noite; podem

X ra que durma nu nluguel, á tua __-.in]iai* de 19.000 a Uí?000;

^^ 
"- <0=- _____!_._. rim Visconde do Ki~ llrnuco 

1>UKÇ1SA-SE dc uma cozinheira-j32, com o sr. Alves, das^llíj t imia-S

iiícsma rua, cstiuina da rua Viscon
de cc Sapucahy, Aluguel, uoj.ioo.

(6.11 lv) 1

unltctri".*
iv ode ira, que pn-;'-1. mitpi e

Ct-itrmít 110 i.'ii'.prc_v\ condueta nü :ii*
cada. Ordenado 40S0001 rua lt.--r.t-
ile Mesquita u. 224. (-1060 H)S

y>i.V*.ClSA-?l. de uma boa cosintici*
J ra que durma no nlupucl; rua
d.i riedade n. -ti — Uotatogo.

(¦mu tn J

T>UE€ISA-SE .'c uma cozinlicira dc
.1. cou ianca. paia cozinhar para
duas pessoas. Trata-se à r.-i S. Cte-
mente n. i-m. casa 3. (1476 11) J

ás - lioras. (J145») .«.

IJUECISA-SE 
de uma empregada

séria, para íciviços domesticosí
Avenida Gtnasa Freire ti. i.~i. sobra-
•Jo. (¦-'.-.; »' '

S >.<:¦". IS.\-SI'_ tia uma coziniieirn,
l. c*«*J cozinhe o trivial e d;.i.*ia

. - aluguei; rua liarão de Uniu Re.
tiro 11. .1.. (¦! 7 II)

GREADOS E CREÜ05S
A T t"'.i \-Sr, uma moça pnttu.;no?.r.

_rVpara copa, arrumadeira on ama
-. :..i: ca rua Nossa Senhora dc Co-
pacahvuia ^i~. hntcqiiíin, I nfión i]

T>K1_C1SA-SG de nat jartlmcuo e
i. i-'.r.-. raai.s scrviçcj dotncJtieos de
hotel; informa-se na rua o Carmo
ti. 59. café. (_____. "> J

TJH-ECISA SE cie -,:r.::i empregada
l para casn de familia; - para '"-

do serviço. Trata-se na rua V. Jt.o
Ur.iiico !.. .-.. sobrado, (íCao D) S

K uma esplendida sala cotn
pnforto, muito fresca, cpif

...filíilia a penvio, para cata ou ca
vailhciro de tratamento; Senador Dan
ta-j n. :.i.  (S63 E) M

_ LUCA-SE t>oni quarto nrcjailo.
-tXmobilatlò c .pensão, casa de fami-
iia, n cue:d ou nppazcs; tr:iia*_;c na ru
Evaristo da Veiga :_-, :" andar.

(911 h.) .'

4 l.UGA-SE por 5"$ um hom com-
¦_t~____modn com cosinha, entrada inde
pendente c ao lado, para cisai cem
creanças c luz clcctrica, querendo-
na I-.-.I Costa llastoi n. 10, ;----r:.
da rt.a di Kiaohuclo. (0-i K. .'

X>RIàCISA-SE dc um r.:o;o que sai- ALUGA-SE unia magnífica ~-,-.
JL va trabalhar alguma coisa e:u ' __ \ -..ra escriinorin -a officina, 110 .'
lians ivr.i tamancos; ra Joiié dos' andar do predio do largo de S. Fran.
Ucis n. 7C3 — Inhaúma. (i.-;;l))3 cisco do Paula .11. (1171 E) J

A LUCA-SE o predio da rua do |
1. ri"; irata-so na me.*iná :

•ua ri. .97. (135- E) J
K LUGAM-SE as ses. uin tes casas."~\oara familia:

íua General Pedra n. isc»*
parn necocío c familia. . igoíooo

íua Mana c Barros n. :;o,
diversas casas, na "Vil
Ia" IvMflrcnie". desde . .. ro:?ooo

lua José Clemente n 4? . i_:;íooo
íua Santo Christo dar. Mila-

f,r.!i n. 102, c 106, u. . g:?ooc
ua Santo Christo dos Mila-
_rre_s, a loja do n. io1) • uoíooo'ca do Cunha, o sobrado
d_ 11. G.* t_;-:$_oo

íua Viuva Cláudio n 321
prourio para «ccocio e
familia.  . . 130.'-oo

Kua dc S. Pedro, a loia do
n. 2S5 2_t.*iSooo
(osé Clemente n. -H. . . 96S000'.-¦idtira de foâo Homem (j>7 Í32S000
l.us. hoic Contra-Almirante

linptisKi das ..ovei 11. it, ;oa.coo
loco da Bola 11. tiS. . . _ ir_.$ooü*^. Pedro 11. e;i. loia, . ioiSooo' 1 .li! Maio 2S0 Í53S000
Míittcr-i n, t,*., casa II. . íuíooo
Mínndcea 2.;-, loja, para
ncjjocio i!jjSooo
Trata-se á rwz dc K. Pedro n 72.

cora Costa Ura,,.-. & C. (1353S) 'S

A LUGA-SE .1 c.-.sa ela rua João Cac-
ifXtauo n. 151, com bons commodos,
b-r.i quintal c luz clcctrica, condi-¦Jii.', fi;\:\r.T. ou deposito. 0.3in._í

It/GAM-SEna Ave !'__
fTftfíJ Ce-Htral lt. IS .4 I__)GA-SE mr i_a$, o nredio da

cnhirart/n Pone&rt Bff Im \ ^Vlarxó das Neves 11. 7. Paula Mat-sonraao, ronsaom f* l(,._ lu-do n,„i.,dn c0„, -._„__ e ponaa
ti Bi r 3, e319ánÍfíCOS.dc ferro. iK;ni:eiio iarjim. boa . varan-

_.- * t -m __.da.Vc sacadas, x quartos, saleta p..ra
ttUZkrtOS tie freUte» .hRbmniar. co?.iuha com 2 foirSes. sen-

,io 11111 a «az. lioa Imihcira com aque-
cõd.r a >'¦•-•-. chuveiro, illuminação ele-
clrica c .1 cai. muita acua, ai«>arclho
leliphonico'; póele rer vista a*qualquer
luira. ('"7! !ri h

e ""¦«-ante mente mobi-
lados e com (tmitõos
1oo£ 120ff e ÍSoS

R 401
» LUCA-SE um.1 hia sala de frea-

/Vtc.

A I.UGA-SE um bom quarto <le
__.frcr.ti, miiit-j fresco, própria para
um casal ou dois mocos, cm casa, de

Satit'Ann_i t;
com ei!lra,ja indepeiideiitc; rua . fnmin.; ..,,.iho„_ _ -

(1.0.1 li)

ALUGA-SE unia baa sala tle fren-
>TVtc. cai cac;. (],. fnnrilín, com oú
sem nensão. á rua Biien.s .Aires •"/'•
sobrarte. (ur,a K)S____________ ... fc ——,

i LUCjí-SI-, uni bom q.uarto mobi*
XjLlado, com pensão, n casal ou r_:*
eaz. .. rua \'..\ Quitanda 48, -•" andar.

 , "".i.08 li) S

A LUGA-SE nuarto de frenle, com
jCÍ.011 nem mobilia e. com pensão;
travessa tí. Francisco n. -6. :° andar.

¦ -..(1500 li) S

ALUGA-SE um quarto','simplcsmcn-Xite niobilado, com roupa c luz. nor
,l.*í;. c outro nor ;w$: i* Rrande; zer-
,:e nara dais moco_ su!tc:r-_is; ua run
Larga iSi, sobrado. fi)

* LUGA-SE poaVio. i.r.ra um
commercio; r.a

Cl

i ILLT.A-S1' 1-ia.i lavatlelra para ei-
_V-i .le familia dc tratamento; na
rua .Senador Octaviauo ;:. 147. Clm*
cara de 1'l.ues. (130? O H

/"VKFETí BClvSK um cngoniinsdor
1 / Sc fia dc tecido, dando lio.-:. ._>-

A. 11. r. ds-fi S) 1;

j*~"YFF1Uí__CE ?r mna moca portu-
^ / '.¦•m-.::\, para arrumadeira, parn
I..1.-1 mi rt'.---'"'-. -abe falar iliplej c
hc-nenhol; rui A-.-rca .-. 73 Santa
The.-e.a. t':;4S C) R

t^S. um bom-ijnap':; mocos (jo
ua .ia As.emb-tía

UC1071 E) S

slsõcõ_^c»_<3_«rôõcõc_õõ_õc~~i_^
O DEPURAT1VO E ANTI-RHEUMATíCO 8

svrnii.rs,
VLC1.U..S,

FERIDAS,
DORES,

l.~IPIGE\S,
o t-ni qnnlqncr moléstia de fmitlo cscrnplinloso, Iiovprlieo o sj-phllitico o uso do "TAYUV.V de S. João da |Burra" ó scuipre vantajoso. Stia acção favoreço o regular funcclonamento do ESTÔMAGO, FIGADO, 15ACÒ c IX* i
TKSTIXOK. — A' vendi» em qualquer plitirmacla c drogaria. -ARAUJO FREITAS -- O. —í:— IDO DE JANEIRO. ]_ceeoocc.KK.«>o-{i.-oc'gc~3ce^

-¦'.cs Luira
commodida*

Gloria.
(1-17 D J

Aos Industriaes e fabricantes
Pessoa que tem ..-criptorio montado c díspuc do algum capital,

d.j-cja scr. ncsla. capital, nRCtitii ev_ representante de qualquer fa-
litic:, o-.t inJustiia, pata ser o unico vendedor, pagando á vi.ua n
mercadoria que receber.

Adeanta dinheiro -bro caução dc qualquer mercadoria cn sobra
negócios .«'rios o viáveis.- COMPRA SALDOS. PAGANDO A' VISTA. - Dlrilam-sé a
C. PEREIRA, — ltUA DA CANDELÁRIA N. 26, sobrado-Rio
dc Janeiro. (i.ij .1)

AOS DOENTES
CURA RADICAL da ROíiorrbc»¦.-biônica ou recente, estreitamento da

urethra. cm poucos dias, por proces*aos modernos, sem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis e mo-
lestias da pelle. appl. 606 e 014. Vae-
cina aa'.Íp,onocociica. Pagamento
após a cura. Consultar, diárias, dal
S às ia c daa 2 ás 10 da noite. T.
C. soSt. Avenida Mem de Sá tis-

A T,UOA-SK uma boa casa com lui
_-.j-clcc.tricai na rua Cunha Harbos.
o. (.-,
mesnui

p.j, cbavc9 e^tão uo n. (•?.
rua. (tio 1) li

ALUCAM-SE unia sala de frente
_í'Xc commodo.i, a mo.03 c tatuilia;
na nia -oíjücI Pedro Alves, 51.
__ _. (i-.li D M

A LUGA-SE n ri-a da rua l'aru_ii
a~Í_:i. 63. morro da Pinto, forrada <¦pintada do novo. com porão habitavel
c quintal; trota-sc ua mesma, das 8
<is 10 li. da manhã. 18.19 1) J

A LUGA-SE para nefocio. a Ima I»
XVia 11. ao', da rua ele 'Santo Gliris-
10 dos Milaftrcs, já com armações e
•copa, para um bom botequim ou ten-
dinli.v. trata-se ua rua d.' S. 1'edro
n. 246. (135» D S

A'LUGA-SE 
por t.i-'S a casa n. J

da rua Vinte dc Março 11. S, pro-
pria -para família Rrande, qutilra
quartof". duaa salas c luz. _ ftqnd-
tias dc Vasconcellos, a casa é nòvn.

115.W d .1

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

AI.UGA.SE por iqo. mensaes •
-txeasa moderna para familia. dt
rua Itapiru' ti. Jjs; as chave* es*
tao na mesma c trata-so na rua Ge*
neral Gamara 11. Sa (1196 .1) R

ALUGA-SE. 
uma casa para fabrica

ou nefíocio; na ruj rvei Caneca
... ttf.. eslá al.crln. (1...1» ])K

\LUGA-SI. 
uma 'o.ia para qiv.ilqucr

iiceocto c ca^as na avenida da n:a
Waualhães n. ííí; Ir.iia-se no n. ei,
Catumby.: (11:1 .I) M

A-LtIGAVSl. a casa á rua Itapiru nu-
juLmcro .iS. com sala nuarto c^ ccr.i*
rl;a per 505000;
mcí-ma.

chaves estão nu
(-V5 >¦'') J

ALUCA-SE 
uma boa sala de fren.

tc, casa de familia. perto dos ba-
ulios; na rua SUvcins 'Martins, so;

(.as.. (*-) j.
a Lue

Àsala
1.1.TG.\M-SE (independentes), ama

nuarto. bem mobila d'-r». á
rua liarão dc Guaratiba 27 (Cattcte)-.

(ia33 f!) K

A LUGA-SE uin quarto a casal que
-f-ktrabalhc fora ou'uma ienhora só;
na rua Ypiranga 11. 9!'. -• 7-

(737 G) ]

AT.UGAM-Sn 
uma sala o dois qtt.ir«tes, no sobrailo da praia dc lio-

tafoj_.o n. .16.1; para ver c tratar 110
mesmo, com entrada independente.

(1409 G) R

i LUGA-SE por 53- mensael, na
JtAxwx Il.iara.ic de 'Macedo n, . um
pequeno cha et .para casal sem filhos
ou doía' moços __illeiros; trata-se no
n. ni. (1341 G) G

A fjUf-AM-SI. cnslntina n a
A:\veiiida «Ia Gloria, rna do
Cntteto 123. As chaves na cn-
st» 15. Tratn-so com 1'aiilo
Passos __ Comp,, run Santa
Luzia 11. 202. G

ALUGA-SE o predio da
xXgíido Zenha, r?: chave;

rua Sal-
rs nn ar*

niãzeih próximo; trata*sa »rj Comp.
dc Administração Garantida, Qui-
tnitda, 6S. (171 G) S

A r...V..\-?r.v pnr "130$ o predio a rua
__t!|.l)_onyfin^ Ccrqucira n. 'í-:; cba*
vea á rua Vn*tinuiios d*i Pátria, 447 í
trata-s*_ un Com-p. dc Ad ministrado•Garantida; Q-.iitíin(la, 08. (179G) S

ALUGA-SE 
por

negocio, i rua

A LUG.VM-SE; com ou íem mobilia.
Xj-sala (• quarto de frente, tendo
limita lt-.i, si-ntio inuito are ia d os, a
casaes ou pessoas de tratamento, cm
casa de pcuucria familia, cm írc.itc
ao palácio presidencial; rua do Cat;
t.tn i.ia, sobrado. (10.-7 G) S

A LUG.VM-SE especiaes cnmmo-Jos
Ü-mobilados, á r-.-..i Munda Novo 9=.
e-asa csiwei.il aar.i estrangeiros; esia
riu princi:.ia :í rua Marquei dc Olut

ou. n predio [r.ra
da PassaRctn, 07;

chaves iro u, 90: tnia-r; tia Comp.
de Adminístrpção Garantida, Quitanda
11. 6S, (174 G) S

A f.üOA-SE ror 12:$ o ;.rc-.!lo á rua
^_.!>. Marciana, no: «haver, no
n. '110-A; trata-se na Comp. de Ad*
nunistração 'Gafantida. Quitanda, 65.

(.3. G) S

\ 
LUGA-SE por ijaS o prc lio á rua
.Tiuinaytá, Co.V; chaves noa fun-

dos: trata-so na (>,n-.p. tle Adminis-
tração Garantida, Quitanda, (.8.

(.75 G) S

da, na praia (le Hotafogo. . naCC.) _________________ "¦ -

A r.t.T-A í**l'. por 220% o predi-i da
_HLrua \1ficondc Silva, Si; chaves na
rua Conde dc Irajá, 150; rritn-so na
Comp de -Administração G.TrantÍdn

(iM ('•)

.1 LUGA-SK quarto «nobilado, mde-
XJLpcndeutc, po.- .|.:f, cm casa de la-
milia franceza; na rua da Lapa. 57.

(131S 1) ^i

\ 1 UCA-SE um ouarto independeu-
i_Lt... C-.-.1 boa nensão.. tclcphonc, clc.
.1 ranar.es decentes: .1 rua \ isc. dç
ParanaRtiá 1- (Lana); . orc-o icos
para um. ou o.:J cara dtns. (11 ire* >j

CBLLYEIOIDM BSASIL
_-__io_K»nw«-»»««m__

empi-
jens.

renas, s.ardas,
pannos, comicliões, etc, des-
arrparecc...
do Honiacla Luzitana. Caixa
!_ooo. Deposito: Pliarmacia
.Tavares". Fraca Tiradentes
:-.. 62 (Largo do Rocio.

A 40.10 I

;1E.K_UJ-S
iirtliros,

:o
irapiilaniente usan-

DE 5. JQAG iSA BARRA

RHI.USIATISMO
AIÍTICüi-Alí,
Mlsrif.AlS. '

o CEIiEBHAT,,
AUTHniTIS.IO,

;'; HIOT.ESTIAS
.i DA 1'1-ÍjI.T!.
tt ERLTCOES,
?,*» "*

:¦: _>._nTin.'os,
eczemas;

V if.UGA-Sl.
-.'..-.•?, com
familia, a ta
,1a Giloria. 10

fjrandc quarta por

i decentes; na rua
(t.;75 l'i i

. LUGAM-SE duas lindas sntas-.ee
i\.frente-, cora belli vi»::., cam boa

Ia. c-leetrica c dctror.te (los
aa praia da I-'.t?-

(ir:o I-) J
f. !'"'¦'.l0'
(i l-.av.hos cie 1:
{.j-e-il 192.

T.SEC1SA-RE. á rui Emancipado.
.1. u. •! i, 5. rh-iitovão, dc utn*i j¦'¦niprc*_rad.a porturucra, séria c que
durma no aluguel. Taça*se bem,

(1.85 C) V,

"J>UECISA.SE dr uma creada pari
1. todo serviço» para casal; r.a nia
Ht-.ll lirm.ii.-.l ::. I. U342 1.) S

"OHECISA SE ,!e tuna menina bran-
l ci .-.:.iva para serviços Isvcs dc

vm barar; rua Goya__ n. ,*(>'> — Pie-
.'..'.•. íi:??. O It

T.~i-:n...\..
J. ds e ¦:•!

nnrS.-

umít crcaiin pir."1
inçaila Ordenado
de Petropoiis o.

(C53! C) .1
Wmtxr.-.-WT:

EMPRFGos mm
LA!;:':^"

1.K1.GISA-SE 
dc um cai:;ciro para

botequim, de is a 15 annos, n;i
riu oe S. Clemente n. ,153.

(16-41 D) M
-<

I>RECrSA-SE 
de uma rapariga,

para casa de vau caul, pira
serviços leves; rua Anlonio do.-
Santos ii. 8_. (.455 D) J
___ >¦¦ ¦—

i_.RECI.SA-S.- 
.'.; uma costureira

naodisía, pr.ra ensttut corte a
t:.:-a moça; rua Aisis P.uc:i.i n. 41-

(1433 D) .1

piiBCISA-SfA ra rua d
cthe.-oy.

tio seis
Neve. n.

;Ec li) J
krio
«et-

e serio ;,:.ri-sf i t
Setembro 103. loja. PRECISA-SE de mon:

Ir.ido a to:ea, na r, • para
A

(n.s S) JI fa-.-.legi n. i-í, (K-93 D) l

A LUGA-SE.,. predio a r-.-a S. Fran-
aÃ.cisca Xavier n ji^; ^ chaves es*
tão na padaria defronte, c trata-se á
rna -d- Ke;nrio li. :.;i. E-::eo Al-
lianca. <K)

i LUGA-Sd, o predio á r-.-a Terei-
JTjLrn Nunes n. ic-,r. as chaves es-
:ú.i r.o armazem da esquina, c trato-
.'.* á rua do KosRrio í*.. uò. Banco
Alliauw. (E)

... LUCA-SK o (.obrado da nredio a
jtj_.n_a da Quitanda u. 12; ar. chave,
estão r.a I. ia. c trata-se á r.i.. da Ko-
/.ria n, 146. Banco Alliança. (E)

' LUGA.SE o esplendido :' andar
__.da r-.n dc S. jep.': 3:. com tres
quartos, dras salas, terra.t.., ce.; ver
c tratar uo mcsiuo. cotn o. I-'. Pi-
nho. (i.l'i''' .) J

A LUGA-SE por i:cí a nova casa
-é"'..-..-.?! !.r.-.d::-i cem tre-s quartos,
tinas sala-, cozinha, quintal di rua
Getiertil Arn-ii *n. 229. tem dectri.
cidade, é logar ratulavel; para ver r._
chavea no partãn perto ao r.. ;:.-:
tratei oa ?roça ca Rcpu.llca n. ?."..

A t.TTGA*S*-. um quarto dc frente,
-fcjjfflobflado, setn pensão, f6 a cava-
üteiro :!e tr:.t-.uient_; na rua SenadorDamas n. u. (E)

ALUGAM.SE 
e.-,s:.i na avciíidn

Conceição Uastos; na rua Mcr.c-
res \";^:ra n. í_, auíún dr,.í luva*
idos. coai duas salas, dois quartos,

corinha, área c installáção eleetri*
ca; 3. chaves csi_ia no armarem dr.
frente; Uij-'K> K

Aí.
ta*se i;_t rua do

\*Sií o ermazetn
a Mcne.cs Vieira

IIos.ii

do prcVi

A I.IT.A-ÇE bm cs;rir:.-rln. r.a rua
x.__tio hospicio 120, 1" andar, de*
frome á praça Gonçalves Dia». Alu*
K«cl, 4o5oüo. Trala-sc na mesma rua
il. IM. O608 E) T

A LUCA-SE bom t;:-..-.:
-ttVde familia; na rua

*-, c^i casa

0/3;: L')"'R

A LUGA-SE uir.a sala de frente pa-
AS-ra m.-.ccs ou casal; icr.i t~-:Js ni
rotnmidtidcs e- lua electrica. e-ni casa
de família; rua Ccacral-ÍCâmara :75-

(ioS- 1.1 •-

4 LUGAM-SE. c:u casa de familia.
-ÕLdois quartos em conjiuunicnçao*
mobil-aías. com ou scra pensão, a ca*
va.__1.ir03 de iratanieutc *"* i'..

(i?;o li) S

Oaitel-, Laranjeiras,
Be.aíüf.o e Oawí

A TA.GA-SE uma casa rtiolii-
-tilntln por 300$, para pe-
otieiin familia; rim Pinheiro
Guimarães -IS, BotnfoRO.

(J 1124) G

_ l.UGA-SE a ca'a di travessa Fer-
Jt_.na_.-lc. 11. i,=: .- chaves eisti/>-.n&
re.x Car.i-ão Salornüo. canina -V. la-
tria. arnazem.  (-'- __J -

(NOME RI.CISTRADO)

CuEfa a inflam_i_ação e pus*-
yaçèes dos Q-hos

_E2_txi tocaias as pliariMLa-
cias o clrogr-si.nsü-3

* LUGA-SE n casa da rua Itapi-
__.ru 11. se, eom - sala.i. 2 quartos,
por iooSdoo; as chaveo á mesma ma
33, casa 4. (S14 M) 1

AT,UC'.\iM'SE 
sala e quarto de frçn-

ie. cim mobilia, a pessoas sírias
ou moços do commercio; Tia ma do
Riacliiiclo n. 8. (719 ") S

AI.UGA.SE 
em c.133 de faniilia, a ca-

sal sem fillios, metade de unia
casa: na rua Vlscondcssà de Piras-
r.ii.unca 42, jireço .,..$000. (no*(J)J

ALUG.-ViM.SE 
boas casinhas pinta-

daa do novo, com muita ^i;iia e
bom quintal; n.i rua Visconde ele Sa.
(tiicahy n. 310. (13.3 J) It

ALUGA-SE 
o predio tt-rreo. rom

electricidade, (!a rua Dr.'- It.drigij
dos Santos n 77* (''•I7<5 J) S

ALUGA-SE 
uma casa. por 4",, n»

rua va Paz (IS; para tralar. rua
D dc- rcirònolio d.i. (1521 J) ti

A LUGA-SE uma casa com quarlo •
_t*pabl, cozinha e .abi do jantar, apua
naíiccntí.', por .ííí mensaes; na tio*
vc-tr-a i-.i íínvarro ti. 200; Ínforma*se
iu nicc ia, 81, venda, po? favor.
__ («136 .1) s

ALUGA-SE 
o Predio <!a rua Mn-r-

íuicz de Pombal 6:; trata-se nn
n. .'o, com a salaa, 3 quaTtos irrandes
e nmis dependências. (1.20 ") 3

ALUGA-SE 
n casa da avenida Dona

-Anna IV. ú rua liarão de Ubá 7-I.
niuito fresca, com linda vista; a cha*
ve está ua casa I da avenida.

(!3.lfi .D J

A LUGA-SE .ara família, a bra ca-
__n_s. ,30 da rua ContrallVlinirante
11.-.;-tista dns Xcvcs, antiffa rua da
'Luz, próximo á avenida Uio Corri-
p.ido. (1,130 )) 5

A I.UCA-SK um botn quarto n mn.
aÍ.Ç'ií solteiros; na rua liarão d«
Itapagipe 34; (137o J) R

travcs:a Ma*
.y n. 3;; trata-se na

rua (le S. 1'ciiro n, iSS; as cliaves
na mrsma travessa 11. 43. (1583])R

A I;UGA-SJ-- um urande commodo
¦CXtiídcpciidcntc; rui 1>_*. Carmo Nct*
10 11. 312. r.ls.-t de faillilill. (1701 J)J

A LUGA.SE a casa ila traves - .
XJLrietta, Catumby n. ,ir; trata*se

A LUGAM-SE boas casinhas, a 85$
J\c qoS, próprias para familia rc*
eular. nínladas ç_ forradas d-* novo,
b.md-_ _Tc 100 ruis na rua Frei Ca*
iieci 254; trata-se na avenida Salva-
eh-.r dc S.i 114. (ti.11 .1) J

A LUGA-SE uin commo-d.1 indepen-
-ideiltc, e cora todo o assi-io; Cat-
ita ~3. esquina de Guaratiba. { Leme Copacabana e Leblon

A LUGAM-SE boas salas, na ru»
_i.j_.de Catumbv m*: irata*sc naaveni-
da Salvador de Sá II.I. (n.iS |) J

4 I.rGA-Sir, por ?o$o omensaes, uma
__~~V.hr.a casa com porão habitavsl e
muito terreno, lo^ar saudável; na rua
Navarro n. 19S; as chaves n:i rua
Itnoirj' go; t tratar no tartro *le Ca-
tmnby, esquina dc Coqueiros, arma*
zt-::i. (115- I) J

\ 1.-1*0 A-SK o predio novo da
£A\ ruu do í!o~o, li. cotn ma-
Riiifiens aceomitiodaijões Está
abei-to das 11 ús 5.

(G 086) C,

I .4 LUGA*SH uma boa r.a_a, com ri
_nLquart05. 2 salas, cozinha etc, na
Vdli iUimi, á rua Ãarroso n. 67, Co*
paciibaiia; .'ir, chaves cstüo r.o n. 7"..
c trata-:.; na rua da Alfandeca 122;
preço 120S600. 11,7 II. fe

A LUGA-SK mobiliada para penue*
.LUGAM-SK mamificas salas, ei fina familia tle tratamento, a. casa

_-% .. .... . ,-ocoa da commercio; da rua tt. Senhora, de Copacabana.¦'¦¦ ' 
jü-.ia- Ds 114 r ia-. I '.I- Leme; trata-se ::a mesma; i:.:'or- 

(oi; (',) lt mr.Çõcs na!-, telephone tn'-'. tasa
.— — ilortulan.a. fGo-i J) II

r.':t Mivcira
Galtcle.

ALUGA-SE prr aoo". o cobrado da
ilra do Cattcte iió; trata-se ua
rua Alfandcsa ia. Peisoto •

'.i-..i G. M

A LUCA-SE a cara n. <i;. rua Pau-
/A-íiiio l-crnandcs, Botafoao i.ur c:_.
cora lua electrica; as chaves r.a mesma
rua n. Co. (930 G) M

A I.n.A-Sl. v.m bom quarto, ti
•''''-eiiiil OU sem mobilia e com j • t,.t, \_SE a casn di rua Ca. iir.o
peüvão; a dois monos deceil- /VSalomão n. to; as chaves estão ua

1 -.ema rua. canto Se V. l'atna_. -"
tes on casal sem filhos, cm
casa <!:• faniilin dò todu a se-
riedade. ltua Chile 8, 2" and.

(,J 1Í3G)K

• LUGAM-SE bana qusrlos, e salas,
_í~3t.para casal c-u cavalheiros *.? tra*
tíUíicnto, cm casa tio foStHtn de iodo
r**s**cít.ò: na rua do HiaeiHuelo -5S.'f.lophone 4».3 C. (1469 E) 3

(:.-i G) J

A LUGA-SE a cata da re.. Guanaba-
_:Xia 11. >- casa 10; as chaves estuo
ua mesma rua 11. .?. armarem.

(7')4 I.) J
fa-4 LUGA-SE uma boa casa a lt

Anu ia dc tratairratc: ::a v::a ^
corte de Souza„n. 24; trata-se na
i_c_r,.,a r;:a 33- Botafoga. (i;.?G) K

,R AVIDEZ*??.
usan

29 veias antisepticas. São
.ífcunivas, commodas c de cf-

...:o sejur. .Caixa com 25 ve-
lis s$ooo. Pcb (.'..rreira tnaia f.ea
róis. Dcposiiatio: piaç.1 Tiraden-

tes a. Ce, pha.-micia Tavati
(150.1)

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Ouitanda - 72
— A. PINTO A- C. —

» LUGAM-SE honita sa'.-. de frente
^Htc dois aiiartos Ümpoa o muito
arcjatlos, perto -:.ro mar. sem mobilia.
a senhor decente; __ rua Santa Clara
n. e;3. sobrado. Lopacabana. (luqll))

V LUGA.SE o inacniíico predio da

iLUGVPI*' a pequena casa, aveni*
Ada li-ira-rt.-r c banhos do flamen-
co; rua Mr.chàdo de Assis u. o.

(046 C.) M

'Vri.a Barata Ribeiro n. *i*t,-;. Copa-
cabana. com 2 sntp.s ; eraiK.es nuar*
tos. Iil: clcctrica, banheiros c-"i: aaue*
cedor, iardim c ouintal; aa chaves
estão v.o .1. 2*1,1, venda, c trata-so na
rua Rosário 131. loia. (uai II).

HAOOGGH LOBO E TIJÜCA
A LUCA SE uri ca

____Li.rn.Uva, na traycs
As chaves no n. :.
eveni ia Central, ;uS.

¦ri pequena

K) J
A LUGAM-SE. c;,r.i pcnif.o. :'. r-.u

Alíaddotk Lobo ¦¦¦'7. em caia.de
família, e. pessoas tambcm t'c fa.:.i!.a,
dji_ e_:ãr:o_. mobilados, para, casaes.

(.**2'2*; K) .1

A LUGA-SE o oredio da rtta Co:-,c!(
xVdc ll.míim 7')t. com cinco quar
tos o bom pi*>rão, chaves no açou*
m:c c trata-se ua rua Moura lír!M
a. 10. (601 1/ II

* I.UGA-SE n nrclio .i!a Ectratli
i_.Nova da Tüuea i?7. eom tl-a.
solos, dois quavto S.r.-.'ndo l.'.-.-.-.t
installáção electrica. co.inha tanque.
banheiro, .r^:.: as chaves na rr..i 167,
cem a sra. d. Albina; aluguel 100S.

(1201 K) R

A LUGA-SE o predio da rui Co-.-
-CXselIieiro Pereira da Si!\*a n, 203,
Laranjeiras,, com dois quartos c duas
falas, aluRue! ::;$; traía-se na l>ro*
jiaria Granado; na rua Primeiro d-
.Marco 14. (un G) J

«. LIT.A-S li. cm Copatabana. a can-
-l~%. fcrthve. casa de u.*n só navimento
.'.1 avenida Atlântica i.r.-*ó, teivdó
duas srdar. saleta e esplendida varan-
da, cora frente p.-.r.i o mar. cinen
nuarto.., sendo dois separados do cor*
00 «da casa ouarto de banho c cn**:
riba com acua quente cóp.'1 c d?cr' n
sa; chave no n. 1.058. (1153 11) J

» LUGA-SE. .1 familia de ti-Bf
_t-Lr.ieãto .a br..-, casa da rua Conde
dc Bomfim ...ii chaves á rua Ant»
riu ir- Santo» 51  lt) 1

4 LUGA-SE. por 360S, o pp-ander»
ii-brado d» rea Conde de íloinfrai
?-io, oucreceudo íoio u conforto^ tttt>
iemo. (:4'4 Ki B

A LUOA-SK. üor 112$, o predio a
Arua .-V-irti.ks Lobo M..1II; cha-
ves no n..124; trata-se na Coaipanhia
de Âdaiinístracão Garanti Ia
da 6^'. í.8j K) S

iãr» LUGA-SE, o^r !?-,. o predio fli
^r:...! Santo Hrr.ri.nie n. -ú: ai cha.
ver, estão ..a rua Coada de T!",;'*;r_
n. 229. ((.Si W 1
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gn»B5

\rJA.'i'«A-Sl-' n confortável casa, ,
iVrua Hiuldock Lobo Si0, cpm dois
«iuviiiicnt031y<iu.ir«''s. etc. -W£j^jj,

\jJljGAM.SE. 
coai uensão, a furni-

lias •; rapazes, limpou e arejados
íiuosunlo.1. boa e yeriada mesa «c nro-
iliro iircpo; rua llaudoclt I.obo 9<S.

i'A:'ÍíÚCÁ-SR per M«? a casa da rua
_t\.».-. Aristides I.olio «i8i, tem, tres
íiiíartós, «imiis doptnileneias, jardim e
quintal; «s apparclh.is estão guarda-

«In.i c aa chaves estão no n. ioo e
trata-se ua rua da Misericórdia s,
«ob, tele 333 Central, Praça, 13.

<|<II7 10 J

At.UGAM-SE; 
oor no?, boas casas,

4 -nia Conde «Io Bomfim n. «9;
<_8o Ji) J

A" 
LUfi.VSli para familia de trata-
mento, a esplendida casa n.. 49 ua

.rua Conde dc Btmifiui, próximo no
larno da Seguuda.Fcira. <I33« *0 •>

«"T7ÃTg\Ãs5^íi -fiítnilin «íe triitaincn-
j\to, o na"iil'i«-o predio de dois pa-
viineiitos. enT "centro de grande terre
-:.i ajardinado c arborizado, com en-
trada c r.irage oara automóvel; irata-
^e no mesmo i rua Iracurussa n. 7'.
Muda du Tüuca. O361 MM

Hi iiiii
Cura radicalmente a queda do cabello, destróe

a pasna. evita o embranquecimenlo e íaz nascer-
novos cabellos - VIDRO 4*000.

Vende-sc nus Perfumarias e Drogarias. —

Em Sito Paulo:, Casa Lebre, c Baruel & (^

ALUliA-SE. 
«paru lamilia 'Je «rata-

monto, o oredio da rua Pr. )*'*:
lÍMiiiio i<H. com oit'i quartos, granuc
.hac-ra e jardim-, as-chaves «tuo-rno
utiüuno. o trata-se ã ruu 1° «le Marvo
jos.osbrudo, das io horas em «J»1»'}:

(I5"4 «w *>

AIAJCA-SK 
um liom terrenn para

chácara «lc,plantas, na rua 6., Fran-
cisco Xavier, perto do Collegio Ml-
litar; trata-se na rua Il.uldock I.o-
bo .17. (1180 L) 3

A Í.UOA-^IC. P«>r 05$. a carji da rua
ÜtCoinnlves Crecpo ti. I*. fun'do3. a
chave eslá "a casa «Ia írente; tti«ta-^o
ua rua Conde lio.iifun t«S4. „

tiS.li K) lt

¦ A;,MJGA-SK o preilio i íua Pinto
Ac.iivdci n. Ko, Mu-lu da lnu=a;
duna salas, tres quartos, Htcfpti.sa,
banheiro; etc, «av. e clectricidad.;,.
irliiftucl 15<«Í: chave.-. <ni -írente. 

ATAíCA-SE. 
por 180$, o predio ds

rua ¦ tScmipc n. n(i, urostrao 4
praçn da Bandeira, cora duas salas,
auatro quartoa.- ouiiital e iiinio depen-
¦d©!.cias; ns cliavra estão no ti. 114;
trata-se «na rua Senador Pompeu n.
Sccoin. Manoel Sioucassaux. (14571.)"

Corrimentos
Curam «sc cm 3 dias com

InjecçãoMarinto
Hua 7 Je Hcteinbfo, 180

AI.W.A-SE 
por ieo$ a,casa da rua

II. Romana-n. 172. As chaves no
n. 174. Bonde Lins de Vasconcellos.

<95i W a

AIAlüA.Si;, 
oor lii$.

rua l*aula Brito
t>re«!ij à

._,.„, . „...  135! cliaves no
ll. i.'4-A; trata-sc na Companliia <*
AdmlmKruçío tílarantida. Quitanda 68.

ti73 1-; h
— —r- »

4, I.IT. \ SU uma sala de (rente oa
Aquário, eom luz i-lecinen. n cosa
ou pessoa só. com ou sem j«c"f."'..""«sa de familia; Wavcssa *>. •"'&«:
.si«l;...Ii, «íi. . Í_<_77_±___L

e Viila Isabel

ALUCAM-SE, 
na Villa Saváea, I'e-

tropulii Oor. Pobres, rua Visconde
Nictheroy Co, Mangueira, «luas cisas
CjS e 7u?. oiitrVu nu? c io"?; Pc
chinvlia: clinm adorável, recomnuiuda-
lio clínicos; aproveitem. ,.(t544vl) J

AO.UCA.SIv 
na rua Maria e llarros

n. .is,-, uma boa easa nova, por
71$ c uniu por 8i$; tratii.se na casa
ii. 2, do ii. 445. Ii'3- L) 3

A I.UOA-SIv a esw'c:-.li.!a lo^a . do
i«)7l chaves no Boulevard S. Cliristo-
vüo 86; trata-se ua Companhia de Ad-
ininistra-jão Caiantiila, Quilenda os.

(170 I.) ^

ALUOA-Sli 
n cas;

ICanabarro
... n. 4 da Avenida

»*n.nniii,.iriu 30, ÜluUlinHiia íl lU'-
electrica, com 2 quarlos, 2 salas, co-
jinlia v quintal, por 8j5 iiicnuies.

la.se ua mesma riia.^jJ__JJl_2____irataj

SUBÚRBIOS
ALUGAlfiB 

a easa Ja rua l-.ha3 da
Si:va 351, Ouiiitino liocayuva, co:n

j (iiuirti.", 2 ealas, eozinlia, dcs;"en«<:i
3 jardim, -preço 80$; trata-se na mes-
ira, tres uiiiiulos du estação.

(391 M) S

AI.UGAM-ÍIÍrua líeti.líi:
Dt*ntroT

Ganhar Dinheiro ^BUTnnd"
Ecjo que apezar do vosso esforço
não eon-eguis realizar? Sois infeliz
em vossa familia ou cm coran_jrciü.
Prccisacs descobrir alguma coisa .<ju?
vos prcoecupa ? Fa.-.e? voltar para
vossa compaubia ais"111. ,l,l<_ ", S-
nlia separado? Curar vicio de liebi-
da jogo, sensualismo ou alguma mo-
lesiia r Destruir aisum malefício ?
Rfi-upcrar algum objecto qvc vos
tciiliam roubado ? Alcançar bom cm-
riicco ou negocio ? Fazer casamento
viíntájoso? RcviBorar a potência?
Aíiüincíitar a vida ou memória.'
Adívitilior números dç sorte ? At-
trair ubundaneia de dinlieiro ? • 

J.iu-
pregae o ACCUMULADOR. MEU-
TAtl Naibi tem dc contrario o rc-
liEiüi) E' uma dc-coberta da influcn-
cia oceulta da própria vontade, para
dar ao magnetismo da vontauc o
rolenrial realizador, tal como. o . au-
xiliu da limita cm relação a vista,
ou come o phtinograph^ que .fala; W
ea-.sa du vou que nelle »',;£»";
da, eomo a da saturavao da vontade
110 Accumulador.

Todo dinheiro que sc gasta com
o Accumulador, te.cupcra.se loso eom
grande lucro? Numerosos atlcstados
favoráveis estão nps nosso, 30 ma-
mizliics. Sempre deu resultado c i

pòr 
"Sós 

vendido desde lia quinze uu-
n°PRECO 

DE CADA UM. com um
LIVRO DAS INFLUENCIAS MA-
RAVILHOSAS, dando "."fp0.,^
inalo cm todos os t-aíos: QUAKbN-
TA E TRES MIL RÉIS. No, Insu-
tuto Electro, rua da Assembléa 45,
Capital Federal Mandae vosso, ci.de.
reco, e vos rcmcttcrcmos giatis um
livictõ com todas as cspl.eaçoe.-.

VKXDE-SE «ma pequena ca-
- 5» com varanda ao lado em

centro do terreno, çom nm
lindo Jardim Jiá íreüf? fi *»
lados, medindo o tcíreno lv,
do frente o 81 de fundos; tem
muita fartura d'agua o tem
esgoto; o. .Jardim 6 todo ei-
mentailo ç. tem nm lindo ca-
lamanchító; preão 8:000$;
púdo scr vista a qualquer
hora na rua Guineza 78, En-
genho de .Dentro. «

casas, 45$ por mez;
iíiue SeUiiid ii. 7. »'•;,.d«

(i JO" «' >1!

^."«NDt-SIÍ de proprietário «uc se
V retira dKt> capita! os predios no-

vos, da rua Jurce Rudgc os: 52 e ü4
juntos ou scearados,, tratar com o
mesmo, k rua V. de Abatté n. 96. d"
6 áa 12 horas, Villa Isabel. (610 J) N

NEURASTHENIA • FADIGA
I PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

ALUCA-SB 
a boa casa da ^f1"^

dc Santa Cruz n. 29«.1. pcrtfl da
criação de Cariadura c bOT^5„.t
poria' as cliavfcl er.tnp com o-.o. «ra-
ga, no n. íq77. próximo, e tri «a u oa
n-a S. Tedro o. Oo. armazém

VENDE-SE a casa completa-
- mente reformada fi rua Td-

xelra Oe Carvalho 82, I'ioda-
de, Estrada Real do fita. Cruz,
bonde üo .Cascadura, fi vista.
O pagamento pôde ser parte
em (prestações. XTruguayana
n. ÍOT, loju; pai-a tratar com
o proprlctrto. <M 1817 )N

rTÍÍJ*DE-Slv-por _'omoí>$ uma casa
' 4 ma Praacisco Muraton, cai

tres quartos.-mais dependência5, linda
visla «para n lialiiu -e foi construída
lia pouco tempo; trata-se na rua <la
.Misericórdia 2, -praça ij- UmbMI

\fEXDE-SE no melhor ponto
• do McMiri «m magnífico

terreno cwu írente paru us
ruas Mardiihão o Fubio lu/,

x>e "W-agRarsoBL
Ei'o mais poderoso tônico empreendo
contra us moléstias oa excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL «•
«• •• PH08PHATÜBIA

rpi;A9PASSA.SK nu optima? comlb
-L çôc?f «ni armaxera, esquina At
r:.a, próprio para cymlquer negociei
110 centro cuniniorcia.. Infonua.se«e-m o sr. Josí, á rua da Curioe.i
;i. ?,(, fabrica de cerveja. (6ui 1') I

dè

junto á praça da líandeirá; tra.
in-fe, na rua de S. Christovüb mt-
meio 207. (ii4t I*) M

riíRAS^ASSA-SE o contraio 1
A uma casa, para qualquer ncj

cio. junto á praça da líandeirá; ti

\^lENDF,.-,S:!'; 
uma casa nova, com

ido.â ouartos, Jiias salas <. mais«dtntsidehcias. o^ua c luz clcctrica; Jir
Tua Victoria n. ..33, 4 minutos <la cs-
tação -dc Kamos; ureço «lc oecasifio.

(16:7 N) M

\TJÍ5ÍDlC-SK p oredio novo, cwjíi tto-! idas as àcconimodaçõcá necessárias,
a r;ia Clarimundo dc Mclly 168, ondí
se tratai bondes de Tiodade á norta.
Kucantado. H.tili N) M

A I,UCA-SK um niapitiico nredio
Apara lamiliai hIukucI ,rii.-i]eo; rua
Soares 11. 58 (S.
chavç3 ifa mesma;
Kiiay.-iiia 11. 23.

'Clirlslovãí-):,, «««
trata-oo rua Uru-

(1175 1.) R

4 rÃlllA-SK a easa n., 111 Oa
ÜkSojiucita d.i <'«ania, Loncçlla; -

\ 1AJCAM-SH «niartos
^-\.!o5 c 45S: í«
tem muita aitua

rua
., «Iu:i3

«ala-, 
"dois 

oiijiríoá, tem clcctricidadc;
us chaves eslân 110 11. li t.™ta-s?r:{12
rua Senador Alcnearal63fc;(»i»6í«).l<

r. Üoiiífim ii. 08,
e muito lerreno.

(o 3-1 K) I,

4 LUüÀ-SF. uma pequena caía, alu-
.Acuei ^tjiioo, ó rua Scaodor S>a-
buco 11. 67-A; cliavc no 69. (361I,) J

A"' 
IAIC.A-SK o erande ariiraicm «Io
nredio novo. 3.10. no mellior pou-

lo do üpultvaril, sB dc Sclcmliro,
1101K0 das iiassaseiis-dc $100; Icin com
¦uodoã Para faniilia, tratar 110 -mem>:

(6nS JI i.

 sobrado
do Ilulevard ,üS

«liTScicaibro 11. 3.1'. tem bom <tuin-
ini r todas a1"' nccómmodaçôcs no W\'
lo do boi.de de $100; tratar n mos-
mo (Co«) J) l_

k CURA DA SYPHILIS
Adntiirida ou lier cdita.-ia, miciiia ou externa em to-
d-is as uiauitcítações: KheiinntUmo, hezemas, Uccras,
Tunv-):;--, Escrolu Ias, IJorcs musculares <i ósseas, Ho-
jes dé" cabeça iiocturnas, Ulceros do Estômago, etc,
SC cciisctíuc infalli_y«linente com 
J,lJfc/l'YI_.
Poderoso or.iisy-
lihilitico. Ellnil-

l.ador da3 injpu-
reiüs e inicrobms
de Sangue. ( «a
«sypliilis. tanto cx-
lema (pelle, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna (dos
1'uhnõcs. Coração,
Estômago, llcadj,
Kins, ete.) l'esoin
liralib u laiiirnísu"O Vcrújo «í«i 4}'
pliilis. Meios dc so
In se tem ou túo
sypliilis", ft C •
1'ostal iOSC. O
l.cutyl vende-se

nas boas pliarma-
cias. Prceo, 5$oim

Al.UC.AM-SI'los, 2 i|Ui
«asas ua villa Bas-

- quartos. 1 trfa, aluguel
I 5i?í ua 1:1a -V. Maria lal. iJiir<i:i«l«-

I .4 I.UC.AM-Sl'. 
'cmiforlavels casas, de

I A|iS u di?: trata-se com Alberto
llnelia. rua Cahditlo Hcnicio .wi, jaca-

. "¦Piituã. Jl/JL-Ll

AI.UtIA 
SK mobiliado a easa da es-

liada do Capeiiha n. 19?.. Jaearc-
piiiuiá, inforiiiiiçües pelo telephone
i;6-, .Central, na Casa Ilomil.iina.

boa casa, com cln-
_, 7 quartos, luz, cozinlia c

banheiro eom anua quente, á rua
Cor-sclluiiro 1'crraz 11. :,o, bonde I.ms
e Vaseoncellosi cliaves 11.1 armazém,
em frente .'1 n«a. (-Ilí M> K

M) R

AUICA-S1!. 
tor çooS, o n. af-_<la

rua Kiiecnho Novo, porto fcst.
Saniliaiõ, cuju 2 grandes quartoa. u™
S copa 2 banheiros, sobrado dl.
vldido c-m 3 quartos., terreno com a.
vores frutíferas; cita aberto.

AIAJOA-Slí 
ura quarto de frente,

mobilado, sem pensio. so a cava-
llieiro de tratamento-. <ÍMS ^^ ™

AI.UÜ.-VSUc.-irtnha,

AÍ.Owí*.^1'" 
i"-,r "¦"••." ' 1,. •

va. dc linda íipparencia c com diwi
salas, dois «niartos coanlia, varanda,
uortii. chclrleldade, iardim c bom
quintal! "a rua Ür. A.-elt.i.s Urde.-
u 107. mesmo na eslação do »Ki'V
bondes á liona-, trata-se l-m.-«
doALubo i"J._„ <£'¦* M) -J-

4 I.UC..V-S1'. por ?.|S, bom aposento
A de frulila, ema todas ns conniiodi-
dades: í. ruá Dn Barbosa da S.lva
4j, li. -Io HiaeliuelOv, (16.47 -M> j1

AI.t'OAXI-SI', 
easas. com sala, quar-

to o «-.uvaiilia, por-- • íS,

\flvXl)K-SI«; 
uma ca>a de , frente,

tendo nos fundos uma í\.y(-nid:i com
......^ \t„_.!,.l.a.o „ t.!iiiio iiiiz. s casas, que «oódc-ni -render 200$ meu-ruas Mariluliao o muio uu/, o (crre.io (nn 8 ^^ de (rcn.
moiliiMlo 20x110, com nonues \ tc e 50 <jc Sunios; preco 6:000$; tra-
do Uoca do MuttO O Piedade ta-se tom,o sr. Manoel, íi tua, Cani-

. .. _ n,„.. ,.,.o tao Macieira n. 18. estação de V.do „ 
il porta. O terreno íích hos
fuudos do predio 613, da rua
Dr. «Dias fla Cruz. Vcndc-se
também ein lotes; para ver o
tratar á r. Dr. Kablo Lm 36,
o para informações na rua
Viuguajana 107, loja.

(SI 131SN

.riilN'lJllv'Sii um lote dc terreno, 10 \
1 ipor 30, ua rua Magalhães Couto

pegado ao n. ;o, ilislanle da estaco
do Meyer. 7 ini.iutos, a pe-c 3 _<e
fjonde da 1'iedade, prtvo ,21=50*, 130,
Alfaudeca, i.l andar. 2 as^ 

^ }

X) 1CN113K-SIÍ o predio da rui Dona
V Kuueiiin n. Ae, Engenho de. Deu-

tro, distante da estação 3 minutos,
com 2 bons «luurtos, -2 boai salas, cn-
zinha, esgoto, «lu? clcctrica, «água cai
quantidade, de fachada de cimento
¦branco o boai terreno, T-rçio S.S.oo»,
130, AKundcío, 1» andar, dns 2 as ti.

tão Macieira n. iK, estação de í*.
CUira, dois ininutos da estação.

(I5»3 X) K

\Í.UCV-S1Í o cspIçn;iÍiiloi
J\io nnvlio novo

Al.UC.A.Slv 
a easa da avenida is

dc lJe/einbro n. 20, us chaves cs-
t_u na rua Mattoso 34. tem .1 quartos,
y salas e coanlia. qubital ele. >";-''0';-

(«;0.i K) li

4 T,U CA -RU a casa da rua Souza
XlHraiiM 11. uo;. Villa --Isabel, coro
x vi.. 1 -' quarto:, corredor scpariHo,
eozinliu, banheiro c aiii|ilal.,ointadnsile
novo e ussciin! a; as chavej estao
tio aos, Uio D K

A JjÍIOÃÂI-SK as casas da rua
ulLj). Maria 71 < Aldeia Cam-
pista), transversal á rua Pc-
rçlrq Nunes, novas, com dois
quiirtost S salas, cozinlia, ba>
«liciío e tniifiuo do lavagem,
todos os commodos illumlna-
tios ft luz electrica. As cliavcs
jio local. Trnta-se na rua Gon-
valves Dias 31, próximo da cl-
ilaile, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem em duas sc-
«tçôes 6 de 200 rs. Alugueis
O0$ e 100$.

A LfCA-SK. par ro$, a
IXrua D. Maria 31; os e_
fundos, Aldeia Campista. (13.14 W I

casa III da
ihavcií no 191

Al.lfOA.Sli. 
por 1S6?.

'.lalaiiiiinto. o predio
1 íamilia 'üc

... ...,„ „ ,.._._._ \h traveii&'»
da Soledade :i ei (Mattoso); as cln-
ves estão no u, 23', trata-M na íua ua
Quitanda 56. (16=1 1.) J

AI.«U('.A-Í,U 
na rua MariZ c Uar-

ros 11. -t-is. uaia boa casa por
101$; triunfe na easa 111 2. (ll.tõti)j

A IjUílArSH uma cnsa na cx-
«tlcellchto avenida da tra-
vessa Derby Club, 33, com
duas salas, tres quartos, ba-
iilielro» co/lnha, clectrieida-

tle u foplo a ga/.; trata-se ua
«asa 11. II. (1211 II D

AI.UGA-SIC 
uma boa ca-a. com J

sahi, 2 qrartos coi-inlia e £raitil«
nuiiijtil, í tua Souza franco i,-.l. .

(i.|.|fl I.) J

\LUCA-K1-;. 
oor 50$, 11 casinlia da

rua .Ioiíc Kudjje n. iSj. avenida;
ü quarlcs, 

'2 
ralas c cozinha.

(1.105 I.) R

AI.VCA-S1! 
boa cria

P
 _. lobradãda;

__!«or iis$. com 5 quartos, a salas.
porão liabitavcl, Rrande (terreno aro-
borizado; ns chaves ã rua Cliaves I-'a-
ria ;.', armazeai, Cancclla, S. Chris
tovão. (J4i3 l.) I

rasai j rua.
eatitado.

A IiUC.ÁJI-SH, por 50S, um quarto
i\«; emilulia, biderendcntco, f» ,'H

dc ftivereira «• 5, I-.'1;
(1383 M) J

A1A.-('.AM-Si; 
boari easas novas,

aor iiC$ o 70$. coni 2 quartos, 2
'/.-la.i. bora quintal e todas as, com-
modidades. luz electrica, etc.; a rua
Silva Kvgo 35, Kii-.clmclo, próximo
no largo «i.i Jacaré, junto uc-j bondes'inlia Caccadura, (i4.i7. M) J,

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapi' a com a

INJECÇÃO MAUIJÍ1IO
ltua 7 de Setombro, 180

tii.áti Macicir?
Clara

estadão de D.
(1.101 M).«K

ALUGA-SE 
o bon

bradado da rua
.iiito

__  . . «-I
iijj; ttjni cinco quartos.
<lé quintal; trata-sc «o

nredio a?1*0,
dc Maio !>.
iar.iiin e fran-

A I.UC.A-SK a casa da rua Mana
Al.-.pes i?. cem a salas. 2 quartos,
cozinha, luz clecliica; asua, irraiiile
terreno, etc.- tratar no n. 30.

(IÚJJ M) *«

LUCrV-SR cm conta, a bom inqui-

\TKNDEM-SI? 
cs predios abaixo men' cionados: o.S -000$, rui praia dc

Botafogo: ;f-ooo$. na rua Volunta-
rios <la Pdtna; 30*000$, na rua das
i-aranjciriis; 10:000$, dois owii.os. na
rua Heruidir-dü, Saaía Thereza;
ss:ooo?«, no 1'aulewd aH de Scteni-
bro; 3?:ooo$, aver.lrí_. c*m q casas,
rende tüo$; imtar com Mlcbaltkl; na
rt.il do Ouvi'iur -S. loj.i. (iCijIj) 3

\r.ENDUM.SI'.,/ taçSis '¦¦¦ a tliiiheiro c fipres-
lotc.-i de terreno., na rua

uirupity. entre Todos oj' bantos Ç
14. de DchtTO. a.33«"-$, ¦l"<'-> c «¦t.-'0''!
trátaise com o proprietário, mi. "ia
Dr. A.-cIiiis Cordeiro É5-P U4?<*'K

X7-KXDE.S1Í uni .TTcdio novo, com
V r ouartos. J sahs e mius ilcpeii-

deucias OTdo installação ^etncac tonai a Ban: trata-sc no mesmo, a
5u_ 

"iJeopolüina u. fc. Vfâfifc 
j

irESDBM-SB cm Vigário Ge-J TDICPICCCQ
•' ral, U. Ferro Loopoldlna, inflOInVULú

lotes de terrenos de 10x50,
10x67, 80 e maiores, & vis-
ta ou cm prestações conforme
n tabeliã abaixo. Tém água
do Rio do Ouro. canalizada,
36 minutos do viagem, pas-
sagem do idn o volta 500 rs.
em primeira classe, e 300 rs.
na segunda:

. Preços Sigiiíl Prestações
3(0009 15«» -WOOO
3:000« IOO» 500000
1:500* 75» 38*000
1:2009 60» 30*000
1:000» SO» 859000

800» 40» 809000
700» 36» 17»000
«00» 30» 15«000
600» 85» ia»O00
4509 329611*000
3509 1795 09000

Xo local se encontra pessoa
encarregada do mostrar os
terrenos, o trata-se com o pio-
prleturio nos dins úteis ftrua
H. Januário 80, das 4 us 8
da noite, o nos domlu*
gos, das 8 da ninnliã & 1 no-
ra da tarde, em Vigário Geral

(5346 R) N

TRASI'ASSA-S1J 
uma tiarbearia poi

iribtivo de doença í preço modier.,
r.o ponto dc $ico; Villa Iéabcl .ili.

(03-1 I'i M
'11KASK-VSSA-SE um vareio de ei-
1 garros, fazendo bom tiopc.iui

preço de occasí&o; porá irata1-, na rui
•Ia Assembléa n. 35, (venda).

(M8 l>) M

Tbasvassa.se 
um d«-p.-.,;i.. ,\,

pilo, farendo bom negocio; para
iuíoinugòcs, na rua Carmo Nelto 43.

(130b V) J

\TENDli-SE, por ?s:ooo?, um foli
, do palacete, construcção antiga;

com espaçosos commodos, em centro
d« terreno de e.8-u m.2, ra Boca
do Matto, 6ervido por duas liiilias uc
bondes; trata-se com J. 1'into. rua
do Uosário u. 134. loju. (i043->) ?1

\rl'-NDE-S.I5 
o nredio da rua Con-' çalves 11. ir, Catumby, pors-joo$;

trata-se á riu Buenos Abes n.iSli..
(ijoo N) K

VENDEM-SE superiores ter-
V renosr de 11X50, cm Vaz

Lobo, Estrada Blarechal Ran-
gel. perto do Madureira n
prestações e & vista o por prc-
ços ao alcanço dc todos, 'iru-

ta-se nos mesmos, íi rua Pro-
fessor Burlnmaqui 8j todos

os dias. (í 1337 )N

CHOCOLATE
"TIJUCA"

1'ralinces finíssimos—
Fondants, Caramellos.

Doco do leite.

TRASPASSA;SE 
um botequim 

"livre

c dt-rcmbaraçaup, fazondo íiom
r:t'í:ocio; o motivo 6 o dono estai
doente e ter que retirar o rnais bre-
VÔ possível; vende-se barato; a tua
Bemfica n. 433 .esquina da rua
Viuva Cláudio.. (ii30 V) K

TRASPASSA-SE 
uma casa multe

bem mobilada, própria -para I«cu
são, ou para familia, cm lioan coi
iliijõcs'; por motivo de ter que se :•:.;
sentar o dono: Informações, Avemtta
Mem de Si 11. 58. í"5i 1') J

DIVERSOS
A 

COMI'. Singer
prestações dc 10

— DEPOSITO —

Rna 7 Setembro 141

VENDK-SU 
na rua iMajor Kígo,

•u, iproxiiro á cstaçiio «de Kamos,
um' predio construído ha uri onn.o,
dois «juartos. duas salas, co/ünlia, ]ar-
dim, Ianque c bom terreno, .|i.|Ooj,,
aeecila.se offerta razoável;, no, Al-
fandega, i" andar, das 2 as 6.

(i?33^) J

E^OLAJíORMAL
Couourao de _a.<S.____i.ie»8íio
lnscripçõe3 na i" qufeicna de FeverciroJ exames na s--1 ,'l;''n"-':;;'1-

Quem qiilzèr sc preparar com eesurança, mamei.'f^. 'l'»'"," "«-
"tes. 

no curso onncxo d«V|nsWuto;;Polj'fflot.co, 4 AVENIDA RIO
BRANCO, ioo t xoo.

Tri-XDli-ÃK nino casa nova dc tuo-
V Io, coberta «le telhas francczaij,

»-úhi anua cnciinaüa, 11200,; na rua
iMario Benjamin; trata-se 110 11. 3",

1 na mesma rua -Nova, l.mlia, Anji lar,
| sr. ilsear; (,;io N)_K

ATENDISM-S-lí 
por -:» contos, qua-

1 tio casas e um terreno, rende
i i.'o$, rua liarcellos ns. .|b a 54. pn-
i simo i praça <la lJandciraj trata-se

na. rua ílru.t^aaa n. 
£.^ 

d..

xV-lnlino, -.-.nia boa casa moderna.; com 3
iiu.iitos. ii salas, cozinha, jardim, liam
ouintal. electricidade etc, perto aa
estação c bonde ,'i.oorta; para jçr e
iratar il rua Comes Serpa 11. 13. n'nl«
.1 citação «da Piedade. d-tü" *'} J

ALUCA-SK.Imperial,
pn-.lio :f,3 da nia

Meyer; 5 peças,' (taz,jar.
dim, Rrande «iuintr.1 bonde a norta;

. informes 261 s tratar rua 7 «le he-
I lembro 171 armazém (¦><") _1"

A LU0A-S15. nor i.'o$, o novo prc-
XVili.i assobradado, da rua General
Argollo í-.. 220. com tres quarlos, duas
salas, clectrlciiiaile, coziulia, etc, c
fluini-il; para ver. no tiorião iunto ao
n 22 ;j tratar, praça da Republica
n. 2.M. Ois;i Cilioclo. (1494 I,)S

Ar.UCA-SH 
uni br.m armazém, com

bo;ia aecòroroodneõcs, p:.r;. fami*
lia; na ma 24 de XI.-.io n. 306, Saiu-
raio. (1418 M) U

A I.UCtA-KIO n casa da nia. Barão
JX.ÍO liom Hetiiu 71. cera 2 calas, 3
quaetos. jardim, quintal, elciiriçwla-
de, cte.; i-'5$ooo. (i.|'.«l aí) j

ÍJÜGAM-Sl! c.-isiuhar, e quarlos, na
rua de S, Cabrid 11. <«i, C-icliam-

by. Mcvcr. (iiSo-.M)R

AI,UCAM-SI«: 
casas na villa Rdmun-

do, 2 falas. = ouartos; aluguel
í6Ç; rua José DoniiiiRiics "3. n«;
Piedade. C-3Í9 M) It

Qoífas de Saude
TÔNICO RKÜKNKKADOR DO ORGANISMO K REGULADOR

1)0 VKNTKK
Curam doenças do estômago, figado, intestinos, .dores rlietuna-

toidts nervosismo, enxaquecas, nevrulgias, licmor-rboides, Iraqueza
Ker.il c dos orgãus da ucraçüo c manchas da pclla. .Depositários 1
Dronarias: Pacheco, rua dos Andradas n. 45. — R»« I "a™*1 u
Comp., rua Direita n. 1, S. Paulo. M IC"J1

A IAJGA-S15. uor
irVi.ri-ili-j .'1 ru;

A!iI.CO '••Sli a c,T;a 3 <la ma í'»-"3-
Alencar "<\ com 2 quartos»

trata-se 
"uo 

SO da inclina . tua.
(11

' 
I.) II

Kuel do ijo> e
„ mtartaa iIcsiiçb
..-.s, luz ekctiic:

i.«.-'5

,«0 «ia rua J6r-
f 0(1. i>irIo ani*

tendo - salasi
mnis dctiêndcn-
cI1.1v. s uo 55;

VI.UCA-S1Í 
ura cisa pai-a faniilia

de traíamento. na rua Uai-"-1 ,u-
)!i.1n U.itiro; biformoções na ii«-sni-i
tua 267. ^"i> 1-) K

. (jicço tutiilieo, o
_ Amazonas 11 40. ein

S, ¦ Christováu, rccentecicnte rçior-
r.iádo e iiiiitado, com 4 quarfs. 2 «-
Ias. dependências externa:', nli-in ;.fe
todas r.s coinmodi-dadcs internos, iar-
<i«.m. iiuiiir.il iniiiado cmn arvores fru-
liier.-.s e installação electrica; chaves
i racsuia rua 37; trala-se tluitan la 6S.

(9IJ2 1.) i

AI,U1',A-S!v. 
issS, predio novo ;

Priincttco Maiioel 18. 15. Riachue-
ilas; liatn-oe Victor

(1104 Ml J
lo; ü quartoi
MeircHíà 3-'-

À lias :«¦
l'ereira

UÍÜA-S1S uma sala, u uma ou |
ilhotas, na rua tolise hei- I
l'r.-uicò n. :ü. (126a 1.}M

mde armazeai da
•ilüvâo «i pob; as
d. L-.iir. Gonzaga

.1.1339 D -1

Constipaçlo
Tomo

PEITOKAL M2VKISHO
llua 7 ilo Setembro, 180

Al.UCiVSI; 
um bom porão, cn ca

.«le ca.-.ll sem filli"--. e sério. :l ItiU
outro, n:<n. mesmas comliçõcs, ou a
uma soiilioru stri.i; aluçuel commo,-
¦ Ij, uTOXii.io íi ectação; íníornia-sc a
rua Taijiiaribc n. i. venda, esWeaono
Rocha. ('lo.i M) J

CALLISTA
¦Miqnel Ilraga, especialista cm

extracção dc callos c imnns enera-
wdas, sem dôr, etc., r. Ouvidor,
iC.s, sob. T. N, 1505. Aos domin-
gos nttende chamados a doniic-.-
lio. Teleph. Norte 2659.

¦^líNIMi-Sjj- na eslação do lv.acan-
V tado, _:n inagnKica Predio. óeába;

do .le construir ba 3 mezes, solula
mnslrucção, dc pedra c, cimento, pa-
Tcdiís dobradas de cantaria, situado em
centro dc terreno!.2 quartos, 2 sa-
Ias, coanlia, W. C, dentro do 1>rc-
dio; «preço 6:000$; acceita-sc uma ot-
teria; 130, Alfundcfia 1° andar, das
lá^í^^ <__?_3 M J

VKXiíiEJsiS 
na rua M:«,r'a Tcixel-

ra. estação de Ir.harajS. um pre- , „„™«v». M — ..-—-
dio construído lia dois ; annos, dois , 0f(iclnUS desta folllB.
quartes, duas salas, cozinlia c muito
terreno nivelado c cercado, aiSooS;
Alfi.hdeka 130. 1» npdar, das 2 áS 6.

(1733 IJ) .1

outf, uma casa,
V paicJcV''Iólirada3,' cs;y«lo moderno,

paiM Pf-.pictii .familia, terrena com
10X50, bonde á «porta. Caminho dos
Pilares, 19;i trala-sc com o sr. .\J-
buco, á rua Visconde do Inhaúma 3*.
sobrado. (I439.N) -J

V^ENilIil-Si'; 
o «nredio novo da rua Viv 1 ^1^1,"<lo Souto 70, cm Cascaduin; -preço * "-"--''-« -i"'"--i«l->-

de occásiSo. (1^29 Nl il

ITEXllE-SK põi~l:5001ilOOÔ
V ,nna novn casa com li nuar-

tos, 2 salas o cozinha; teric-
no 13 do frente por 50 do
fundos; logar alto c saudável,;
na estação do Cordovil, S mi- 
nutos da estação da Leopol-' »WxbÈ-SE por 4$, em qualquer
llillli; trata-SO COIll Garlbnldi V lÁatmam^m drpsath, um fras-

VENDA DIVERSAS

A:T,UCA-SIS uniu boa casinlia. por
-3L.1-S$i lrnt:i-se .á nta IviircüIio de
Dentro 2G. ubarmacia. (13-1" M) I

Klttetóoarti na intónu, ou nas e. 
g^iQAfc £ J^^" ¦ ra curar a syphilis e o rhcumatismo.

venitc machina'
 ... jo$ rneiisjcí, nnr

[ntcrincdib At ecu agentt; At; Amo-
rim; chamados: teleplionc 233?( V.
e rua Sete dc Setembro n. 123. 1'en.
Ilortcncc. (ijB S) K

4 celebre cartomante portugueza
_£jL mme. Maria, iniciada nps n.ys-
terior do o-xuhisnío, faz tojo.g 

'ns
trabalhos ror mais difíiceií nue se-
jam. lista senliora é admirada por
todos hqudlefl rjvtc a consultam, _f
mutio verdadeira em tudo quanto di*
c faz;>i'tia Visconde Itaboraiiy 5,11 —
Nictlieroy. Consultas todo.i os «IbiB.

(147S S) S

\ 'CGEITAiSE roupa para lavai
mCX. com preferencia c perfeição ejn
roupas tle lioniem; Avenida listacãii
de Copacabana, cnsa is — D. lílisn.

(1500 S) S

A 
CASAI, distineto ou
tratamento, • aluga-se «m

lor de
.j.. ,._..  q-.iarlo
bem mobilado, era predio <ie md,, o
conforto, cnsa de familia; rua Sil-
va Manoel n. 88. (1320 S) J

", ba,
fran-

\Tl--,N'-nií,-SK 
barato, uma casa com

' 
quatro commodos. toado, 3'oroni.

muita anua e terreno, • a ,«•>•»»'•
Mcnilcs lifl, cinco iiuiiutos <la estação
de Ua-inos; trata-sc na mesma. 

^ R

A«T,"UGA-SIí
XVliieis .-.cciiin

, ..,, uma uutiuia casa, coai
wconiodft-çücs. com bom «mn-

tal, elcclrieidáde etc.- á nta Propicia
15 CKnR. Novo); bnndcs..a uorla. e a
1' minutos «iia estação' us cliaves eslao
uo botequim da esmijna, im-.ie f:" ua-
ta; preço ioo?. (tuo Mj J

A MJGA-SK por 71S. a casa V dn
Ama IwUESl =7i. j M.ever. com 2
iiuartosí 2 salas, erande quintal e lil*
electrica; as cliaves estão na easa li
tT.-iüi-so ii ruu íi JV<!ro .w. «liai
uti-is. d6')'! «) >

^rr-'M»K-?.K 
a rua Mario Hermes 3.

1 Ucnto Ribeiro, um I<rcd:o novo,
cm centrei da terreno, por 4l50oÇ;.Al-
(andcBtt i.l", 1.' andar. (1733 'W J

V"""l5SnE-S15' 
o prelio dfl rua Wen-

cesláo, distante da estação do
Mcycr; 7 minuto.', doa quartos, duas
salas, cozinha, pequeno oiuuiai, Jar-
dim com Rradil, instalação .electrica,
água cm quantidade c distante ilo
bonde da Piedade, tres minutos. 1'reço
6-oeoJ; trata-se 11a rua da Aliandciga
13a, 1" andar, -• t'«i 6. 0,-33 M J

\TKND-14M:S1Í lima-, casa c lerreno,
>' por 900$; in rua João Jlacieira

ti 11, estaçío D. Oara, dois muni-
tas distante. 073° jv J

TirÜÍNHE-SK om frente á esláçáq de
y lieulo Ribeiro, um predio novo,

tcür.stuiicsTio fxce'leiitc c coitimodos
baslantcs .pam Tcstular família, temlo,
de -frente-20. v.ietrsü <le terreno..-tire-,
ç„ 4i4ou?; tral-i-se na rua da Alfan: '
decia 11. 130, i" andar «das 2 is 6. i

(1-33 M J I

YXUNDliM.SÜ, uara liquidar, 03
\ predios da praia -de BvtiifoitD ns.

358 c 362. c travessa Moiiu llarrcto
r*s. 13 c ts; esta. líropricílade tetn»
de uiiia rua' ú outra 14S metros de
comprimento; ki c tratar, uos mes-
mos. U4iô ^) R

VKN1Ü13-SG 
um bom piano ilo au-

tor íraiiccz, preço módico; na rua
Prci Caneca 50, sobrado, -proxinui «
praça da Republica. <i-'5' O) 3

L. 1 YPBNDU-SB um bom piano, do ce-
.TTIlíKDIil-SB nor Coo$, a. casa d.i | .V.l^,^^-^t.^^7i.^?o^
\m Borolbca liunema ,105, te&.\U* ggç^onho de ÍJeutro.

A LUtlA-SH a casa «Ia ma Tenente
iXl'V?nca ti. Mcycr, Cachamby; a
eliavc aeba-so no 11 ;r; preço 40S000.

tn.ti- M) J

melhor formato; troca-
(iVèo Wl ' l-c etncerta-oc e afina-se;, Ao_ llano

 _, :_ _LI dc Ouro. 40 annon, do («uuuaracs. ru.

TnjNDIíá-SB barato dq.ã bonitos Kianhuclo 423. E^__ 
„._lll3

Í Z^3 SS« i YlWSSXZÜSÈ cm'
Wmàeit^^ RoSo % brjla^ 

'..tratar na.ua.Bo,
2" andar, 1* pretoria. das 10 ás iÇ ges Monteiro n. C3, casa a, 1..
horas. (987 N)J ^cntrOj

VlíNiliK-SU 
uma boa cosa vom trer

quartos, duai calas, cozinha, ba-
nheiro c tanque, com muito terreno,
nos iiindos e. ilus electrica, .por r,
contos; rua I,yi:ia n. (M. Olaria; tra-
ia-se com o sr. 'Silva, avcniila -Kio
¦branco 10a (Watson). Uií>i Ml'

ÉNBIÍjSI''. iiiii Rrupo de seis ca-
s-is, cm boas condições c habita-

dns rende uj'!-*. l"«r ia contos; tra-
ta-sc na rua Angélica M«lta 10C, es-
taç.lo de Olaria. (-i-'3o M K

A' 
HUA da Asscmblea. ;~

«lis 10$, prof. dc porlugii
cez, arilímt., etc. Morou, inas: v.
109 c Catioca, 44 e 47. («j.'ç, K) 11

A* 
KUA da Assembléa, ,"9, __•", lo-

go abaixo da Avenida, As Kv
Ida*, sras, tem modista que convém,
pelas preços, perfeição, rapidez e bom.
gosto, (801 S) i

ATTKNÇAO Precisado 
mesmo

em casa <le faniilia, bons com-
modos mobilados c pensão, pura ca-
sal do tratamento, casa bna coni jat-
dim ou terreno, noa logares i S. i.
Xavier, Haddock Lobo, Mariz c Bar-
ros e boulevard s8 dc Setembro ou
tr.insveisacs destas; resposta ao DOU-
levard i-8 de Setembro 433. das 11
em deante, por carta. (1719 -S) .1

(I3-3Í O) J

¦\7ÍIX1)E-SE um tcri'ciio no
V centro ila eiduile, mcillndo

16 mcti-os Uo frente, funilos
1-t metros, comprimento ilo
lailo direito o esquerdo, 28
metros, trata-se com o sr.
Jòvge, na rua da «Alfândega
11. ias, loja. (1183 E) N

VRN15.I'.-SR 
uma boa casa,.com um

pequeno popar, em Anclueta; tra-
vessa S. João n. iSr; trata-ce com o
sr Saraphim; preto de oc-asião.

(1310 Nl I

ACCÉÍTÃSE 
uma primeira ajudai'

ie de modista dc õhapos, par.«
uma loja dc modas. Ordenado ioo?.
IJeisc carta neste jornal, a L. L.

(1726 S) J

APOSENTO 
— Aluga-se um, <m

, casa dc pequena familia de tra-
tamento, com ou sem pensão 11 r«-
sal isem iilhos ou senhora só; po-
rim, esise.r.e per-«oa dc tode/ respei
to; ua rua il.adiUick Lobo 11. 117;

(133SS) I

cOXÜIRA-Si; um preilio (ilé 7 con-

A LUGA-SIÍ
dn

nor 1 -*t>$,
oi.nrtoâ.

ivitia boa ca*
salas, depcni-

Al.UC.A-Slv 
11 excc

rua liarão do H01
Ucntt.

tom Retiro 15'.-A,
com .1 quartos, 2 salas, cozinlia, l/a-
nheiro, «luitilai, jarilim, luz clcctrica
c bondes á vaia. Chaves r.a pada.
nia próxima c trata-se na rua da
üuitarida B8, sob. (1-140 M) J

I deucias," com liiiiriihos brancos, nas pa-
.isa da rodes, acua iria e quente banhélrài

i--|:«i c ii-• ;!e iií-ilel, bonde 1.
Viiscohezllo-?"!' V. I. Kn«cnlio Novo;
as cliaves fstf.o na rua Ilarüo -Jtpni
K.-íiro 1/S. ("40 M) J

Mcvcr, lado da Uoca do Matto, Vil-
la 

'Isabel, 
da praça 7 para baixo 011

Audar.iby, «pie seja em centro ile
terreno, tenha 2 salas e 3 quarlos.
espaçosos, lvz clectrics, e constru-
ecão soliibi; tratar com L. Çarva-
lho, cóntciuria Moderna -_- Quintino
üpcayuvá. <9Sn -NJ J

Vênde-se uma com lies
2 salas bnnheiroí \v.

e' cihíiiIiS, grande quintal, luz e
aeua, entrada no lado, jardim in
ireiiie. paru ver >¦ tratar, lia run Ro.
Leito Silva 11. 23 — R,,lln0,f-V, „

pre.

/'Vasa -
V.' quartos,

-¦: • j Av
Mana n ' ¦ ¦ ¦

AIAHV.VSB o'.-.S-
i\rua d S. fl«

rua de

4 IAIUAM-SK. i mi V.
X.V11, Aldeia Campi.ua. a-, caca.-, ns.
l 1* 4; tiata-s;; i:a íncMíu. cana, n. -i
com o ::. Multo:; preço 73$ooO;

(11=4 I.) J

Todc
lOB,

ÚGA-SK. por 155$. o predio no-
1, 'da rua llouorio >.u 172, <-'í»t

-i os Santos, com 3 Eiilas, 4 quar--tc. U1S4 Mi 11

A LÜOASU.
Adurcira. v.n

\1.UC.\M-SK. 
por 00$, ns casa

travessa Carvnlho Alvim 31

lc
na iiic-.in.-i rua .11. onde

electricidade. ( >=ool,)

4 l.l'1'.A-SK P"r I0i«$l a car.111.11a.-
An qu.-.rt».-- •' mLis <- iarduiVJ »
111,1 lV.-cii.i Nunes M3-A..A. f-am-i.ist.i.  ¦j..'?11, I

Al.lir.A-Si; um quarto, com j.-.nell
líldiii i'!cctric.i c cliuvciro, a casal

perto «'a citação Ma-
ilct. cnra 2 salas, 2

... , .iitarloi. cozinha, c-.«ai asua, ner l»-'?;
i A LUGA-SIv u predio da rua l'elip- tem arvorea c iardim; irala-sc rua
|;i«t Camariiii (-¦•¦ çs chaves estão ] Sanatório 1 |Q, venda (•-'---.M) JJ
tuo armar, vm da- ivn"ina, í-. <lc Sr- I — *"

tci"bib Víll.i babel. U-172 I.) S 4 LUGA-SK o msc.111 fico armazém
 i-.Vda rua tlovr.z n. 4n!-', froniciro u

4 I.l-r, SM-rti-: bens cointiioilns; ' na ! vslação d.i 1'icd.iile: rir. cliaves «slãii
¦ ÀV:¦:.:, Mariz c Llarros 455.0 UiWJ r.o n 410: trata-ce na rua t.eitcral

tii3i l.) ) ' Câmara !.<>;. (11C3 M) .1

PETROpom
ALUGA-Sli. 

en Peliopolis, o prc.
.dia mibib.do, na Avenid-, Vpiran-

" - "
5110.

oor
pr.-çoIM n.

1 :soo$
lado, sal.13 le vi:
auartos Hratiut-s.
anicricun, r.Riiá
cs òhaveJ, pnr í:.
r,o aqui. cem o
S.tr.to Mcünquc
Sacnz Pena.

occar..*iOi por
inezes, (jãtrnda ao

v.-ias c dç jantar, seis
dc!«in::.?a, Ijaii-iütra

i]i'on(o o. fria. etc. í
.vor iiiT so7» e traia-

nrc pri ciaria, ú rua
CS, prox-uio á nra«ia

r*0M.l'14A-S'K ema boa c.isi
../ ço de fi'a 7 coutos, nas iii.-i-s:
Riacliuclo, Pauh Mattos e ladeira «lo
Senado. <"aflas no eseriptorio eleita
iVIl.a, n C. II. ('Soa N) 3

íscripiorio te
daciylograpliia

Cópias em diversos idiomas • e

NE11ÇAS NEHVSSAS - AÜTfffllTtSMQ - HIH BOM
Tratamento com completo rosullado pelas Cor-

rentes de Mia irequencia e diatliermicas, da
neurastlicnia, nevralgias, prurido, nrthntismo, arturio
csclerose. lixames pelos r.üos X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato de Souza Lopes,
espcoUilistà cmdoeuif-w nervosas, do appbrcHio .oiges-
ivo c da nutrição. - t_UA S. JOSÉ' 3Üt do g as *.

\riiN-DE-Sli 
uma casa com uma sa-

la c um quarto itratide, cozuilui,
janliiii, tert-eao. muita aíiua, banheiro
e latrina, to us cxixciicias da lei, por
1 .oco?, ein Iloiiisuecesjo, Itstraua
i\ova do BtiRCiiho da Pedra n- 30.

VKNDIV-Sli 
tm

Rio Comprido
ana casa, ni bairro «to

.....„o. á rua da Paz, com
2 calas, 3 quartos, copa, cozinha, des-
pensa, banheiro, tanque, etc; Irata-
ec com o proprietário na rua ia. As-
sembléa fc. sob. (1101 N) J

boa rcdacçíio tm porluüiicz.
(315 TI 1 «lo Rosário i.iO,

DA FREllTE.

BüL^KSfflYirBI^lAdiii.i11^0 » ('lix;' (l° Correio I
ItmirOTtPH_»llti947 — Rio ao Janeiro — Iíl í ..:,., * pisai ll"""" ^^ ¦"¦¦w-"-lJil "~ um i»v. vuiivitu — ¦

iríflihò^ureV-ví^on.a -ãpi-JeJ ; I Knviiiiiüo o nonic, rositlcno ia o o sollo pnra respustti.— B
»aá «S. ClirisioviVo .1-.1. 

^'jf^ ,1 (HUA ItAIMUA Iti MAIUXTMM —¦ ORAVIS. g

Compra e venda de predios
e terrenos

i$a4 í.rc.A.si-: a
^ll-.-.uli.r n. .".1.
íliinrlosl d"-'4 salas,
dependências, lei çctrica, abundância <i
am mes
ílá: Nn
nio, i«-'r

nn rua n. >\,\ «.
•tonai, á r;ia tlc

«Ia rua Arair:«e j
Auilarah)-, lies

ntiintál *• outras jventilação ele- I
iitçua; para ver !

trai.i-SC no '
Sanlo Amo-

(ns;'.).1

4 ],UOA-Sf, a easa 11.
,/\Gf.nc;íil Canabarro^

:o da rua
ro:u íiiias

id-j-i- um bo-i «1 • nta! ' amun
«ii 11 luz clectrica; tratn-se na niesmii
rua n. i--. tíü'7 L) 1

V -l.l.'1'.AM-SM .« cara e nir«is«: da
Üruu Coronel '"ão 1'raiieisco .'..'.
M.;i-.oii>, com tiuat.-o quartos, dues sa.
lis «• mais de!>en<l«-ucii-.-«, para fami-
II:.; r.-i cliavcs mi n. .i«; Irata-se na
l-i.«vi «i.« -líandeirá n. HS. '¦<:¦ "i"»:
iiiii). (Uiio S) .«

ÍTí7ij7vSU ã loa casa da rua Pro.
í«^.-.ji Gabiüo 340, esquina Gene-

«ai Canabarro. com «ptalr.) quartos,
ir...i.: sabs. ilcsi)t*:isa, banheiro 'lagtia
imente, elcctiiciilitdc, clc; aluitnel
lü-.í; %:ò chaves r.a casa ao lano.

(136S I.) M

4 1,U(«.-1'S1! uor ;«-S. a casa da rua
/Vá. l.-.-i- l'-'ii.-..r.i sor. eom - bons
-tt.artos. a Mias. luz rlccJiuM v mais
«(«¦.pendências: as chaves -.--i =M- ban-
«lu de Alecria, (130J 1,1 M

4 l.l.-r,.\-SI-, a Ik
x\<-2 fi. José 11.
Cimauirro, coüi bi
n.-.i família, cleel
rijei 1 .(-•$: as cba\
nvcuiíla.
"iTlJCA-Sli 

a ..
Ji.Club im. coin
M.l.ia. co.;inha e «;
l.i-se 110 boioiiiiiiu
traáciseü Xavier;

easa i);i travessa
cs:r,:ina General

VIAICAiâH 
.'« rua 2.1-..Ú:. o barros

.11. e.ii, iiiiin easa com Ires l>o;is
i «««..rio?, iluas salas, cozinha, losão a
- ¦.-•„- «¦ :: lenha, b.iiih«ir«. quarto para
! creado e «r.m.ie jardim. As chave-

lli C.líll -7 Í0 IL 220- (1441 '•) J

ÁGUA DÊ COLÔNIA
SUFEltlOlt

Para banho e toucailor*.
1 litro .;5soo
1J2 litro 2%ooo

Pliarmacia Medina
RUA LUIZ DK CAMÕES, ó

I.argo de S. Francisco

4 l.UC.AM-Slí .!¦¦¦¦.- t.M)l-:iJi,i-:i Ri-
Alas ilJ írcr.lc. próprias para rapa-
zes sérios ou «-:is.-;i com uuueoii lillrns,
lendo >..-! ciindidatus .iireito a outras
conuiio iidailes. t,:!u uo pavimento
térreo da casa n. «i<« da rua Saniu I.ui-
za (.M.iiic.-uii); trata-£e na niiaina
casa. to.li I.) J

Vl,lÍi'.\.M-.8K, 
cm Cnscadura, rua

Uarbosa ns. lin. ;i c r=. e.uas
nu vas 1 ti çi'í. e á rua Dr. Silva
(.Vo-iiies 11. 109. D«r <k«$. toda: com
electricidade; a chave está 11.1 nuitaii-
da ido.roittc; são baratos; Usgar a[»r.i-
tlavel. t'i^7 *«U S

ELEenÂDE

"|>íí\i emprego «
J_> sc tniia caí
(i'.iarto3» povão, :
tiburiílanciü, eom
metro. íiitatlra.lCfS,

1 capital -~ Vende-
com 2 salas, 3

;.m encatiada em
lerreno ile 1.C50
murado com gra-

neidade. ci^.t uli
cs iu easa -\ vi

—»-
ici «ia rua .l«vsev- 1

2 quartos. 2 sa!:is,
¦uiutal retíulsi: tr.i- !

11. 35.1. i-:- 'ie s.
aliiRiu.! 1-.-.«'-t .--¦¦. I

1: ;ói li) K j,

; ALUCA-SH- a*ros 220. uu:
; dois

á ma
,1 Cl-l

rtüartos, cozinha
havei 111 c:ií.i i;.

Mariil c Ur r-
ev.n «Hia3 salas,

quintal, cu-.i
d-Hi D J

T
-. ' 

. : . 

'¦

« ''.
' '''.:'

:i* m «5

• ¦ ¦ ¦•..-•«.¦.-.
IMMMHMWMMMil

W»M?

!il ile ferro ita frente, cou^ iHye
arvores frutíferas c hortalíçaSi na
rua Maitil.ilena n. .;i, dois minutos
da catai,-.-..! de Hair.o». 1'reço 16:y,o$-

(i-'5-|X)b

terrenos,
rH, loja,

s s horas.
(nOSN)J

¦2" andar, i
Riit

iALA

\7ENIM--PI-; 11111 bem terreno arbon-
1 s-i.l-j, 110 Aiidiirahy. 11111 bom lote

em l!«-.-«t«« Ribeiro e dois 'ntes na l.s-
Irada, omle vão «passar es bondes, na
estação Marechal Hermes, barato, para
retirada do dono; rua bete uubc-
lembra t.-,-._ L___Í_;_ÍL.

TrESDKÍIi um lindo e pcrfello ter-
V no de 1'lymoiitli liancd Uoek, a

rua Gonçalves sS, Coqueiros.
fi(i,-S Ni J

> * 1-NDlvSlv ou .-liiíia-M, por con-
V trato, a confortável caía éx rua Ma-

E.ilhães Couto 110. Mever, b«do «Io itoça
do Mií-tto, i.-r.t centro dc Riãnde terreno
t,>«!o orb .n.-ado dc ar-.-ori^ írutiieras,
erande ti-nliin. A casa tem Rranui'
varanda ao Imlo. 3 silas, ; quintos,
copa 10:11 ob <!e pedra marniore c
lavatoriu, banheiro com banheira es-
limitada, bidet \V. C. c aquecedor a
(.-ai. coülnha com craliide f"K5o a, ffa2,
despensa. perfeita installação clectri-
ca; 110 ouintal tem 2 quartos para
crea-ios, W. C, tanque c forno para
assados: nara ver e tratar, nes 8 us
4 da tanle. com o propiietario.

(9:2 :,) }

ITKNDíK-SR. cm .Tacarcpaituii. a
V chácara «da rua límilia 11. i-l'. ."'-'i-.--

casn novii: tem 4 quartos, 2 falas e
cozinha; .trata-sc na mesma, eom o
riroiiriclarirt. {1406 Nl K

\rBNDfi-SR 
um bom piano, de au.

tor finnccz. baratissimo, cam pou-
co use; íi pra<a Tiradentes 11._ 29.

(9\i ü) J

VUIsMÍIiiSK 
1i.ir.-ito, uma .mobília ile

sala de visitas c de jantar; na ru.i
General Severiano ao=. I.i-173'J) J

\fliNI>I"-SE 
uma boa casa com sele

quarlos c mais nm fora, duas s-v
Ias, saleta, 'boa cozinha, banheiro
quente e frio, t-xcellcnle varanda, gaz
e «Icctricidadc. 1'reco rasoavel; na
rua liarão de Mesquita 11. .785. An.
darahy. Chave na padaria, lei.
Villa ü-19.1. ___^ __J

VlCNDlv-Slv,predio, á
ver e iratar, á

jior 30 conto?, bo_n
rua Visconde Siva 24;

rua Uucr.or, Aires 19!).
(1.132 N) J

\ÍTK.\*D1C-S1J 
lindo predio, 11 rua das

r.-ilnieirus, wrtu <U: S. Clemente;
iisíoriues c tratos, rua Buenos Airça
108, das ia ás iSj (1333 A) )

\rKXI)I-,.Sl. 
um kratlile ien

úúauij frentes, ua rua Uru

Í7KNDEM-9B c- conipr.-.m-M moveis
V «le toda espécie, domésticos c com.

merciaes; «rua Sct.bor diiii/ lasaosi.is.
(1337 O) 1

• "«KNlHMil-: una acenem de Inibe-
V tes dc loteria, fazendo buM ncuo-

cio, com todos impostos casos; Irata-
se na rua .Miserie-.ir.lia 30. I.7Ò-V))

TTENllK-SIi tudo que possa prcci-
V sar, cadeiras auslriacis e nacio-

nacs, mesas para botequim, tapa.vista,
cofres /1 prova de fo.qo, rcEistradores,
csnelhos de todos os tamanhos, mane-
qniiis. armações, balcões, cop-,«3 ile
mármore, prensas, machinas de costu-
ra, machinas dc carpinteiro, divisões,
j.-olias de ferro, 1ua11er.es, corroas, Ca-
ra IJucvclopedica. 1U13 rrci Caneca,
«j a ,-.'. 1.053 Oi b

reno, cnm
 na rua Urucuay, lo-

«.-r --e futuro; tratase á rua Srte.qc
eteuihro 11. 40, loja. t,-iS ») J

A 
MOTTA * IRMÃO; beceo do

, Ilosaiio n. 5. Perdeu-se .1 cau-
tela de-su casa dc u. 6.479.

UU2J S. }}

A 
FIXADOR <lo piano — Hei liar-

, munia, mata os bichos sc os li-
ver, pequenos concertos, tudo >it>%.
Chamados 110 Café Hcslaurant (r.i«
rany, aberto dia c noite, telcpii' hi
.iiiji, -Central. («135-1 S) v:

BALCÃO 
c vitrine, artisllcoa, pai '

qualquer negocio, venda <1
cas 1Ú0;
loja

rua, doa Andradi
lu

n IC5,
(i5=al-«

1>1CVCI.KTTES 
— Concertos go-

j rantidos, e pela meliule dos prc-
cos commúns, casa Brasil; rua do
Cattetc 105. Chamar pelo tclepliomi
1734, Cent. (5J-15 S) It

«\T,I5NDlí-SI5-'iima machina New Hom,
V «iua-i nova, ilo costura; na rna de

¦S. Christovão n. 114. tioSi 1.) J

-ITlvNlHÍ-SK baraiissimo,. por um
\ conto do reis, um düposito de aves

,- ovos, com maitiiiíicos gaHilillciroS¦"¦¦ ' -tio«, fa?.c«do l*o:n negocio. O
raolivo c o dono ter que se retirar

1 ,r.a a Kuropii: traia-se na rua Dom
-Maimel 53. O.138 V) J
¦ffBNDR-Sli um bu.-n piano, nlIcniSo,

V c.:p«i Je metal, cordas cruzadas;
Sou?; á rua S. Leopoldo 1O6 (O)

— I —

\,rl-:;-iD!vS!i barato, unia mobilia;'dc
f -peroba para casiii, u:r.a maelnmi

Siniier, de pé o mão. e um. fusão , a
:-;i/.,' com sernentina; ;i rua Santa Ale-•ina i.io". (1555 ):< it

ClOI.I.EtlIOS—- 
Compram-se caitçi-

) rh« .mappiis e tudo ijuc possa in
teressar a um collegio, cm bom **>•
tado; ua ran Muriz c Barrou 11. ajS.

(1586 S) J!

/CONSULTAS espiritas — Mme Ma-
\J rie I.ouise, so acceito çraiüiai-
ção deppis da pessoa consCRiiír o tme
deseja _- Mattoso 33. Uro-S) 3

('lüMMIJIKl 
— Aluga-se cm casa

J Ao máximo asseio e socugo, in-
dependente c unico inquilino, ua rua
do Maltoso 11, 217. sobrado.

(1708 S) J,

COMPHA-SK 
um terreno de d(

metros para cima, com tis íu;
dc/

fun-
que tiver, sendo a beira da cs-

tráda de ferro Leopoldiua, até l,\cc\\-
rity; quem tiver mande o prcijo, oí
meiroá que tem, por carta, á rua
Fiei Caneca n. 478, J, IlorgcF.

(1714 K) I

__— 
ÍTKNDliM-SIi uma artiiacáo e 4 I TT-KNUü-SK um terna plyni.if.th. ça-
V caixões com 20 furos, forrados a i > -ij,-,, 0 pintos; travessa ,\vr«-s I'm-

_:..«« ^roí^.-ir.^ n-ir-\ sert!íin<i:: nara ¦, ,,_ s íMtrimovão. bòiuln Aleirna.zinco, r.ropiios para ^screacver e trular. na rua Covas 4.10!
cão da 1'ic.liule; arrenda-se o
zem fcrrcirinlia. u mesma r-ia.

pnra
esta-

FlO.M PUAM-Sli prédio:
\_; :n in.i do Ouvidor
coin Mi-áiaiski, da

/"lOMVKA-Si
-J faça a-s
salas. 2
dencia*,

bi'-l."'í
| contos!: M..10

uma cara, que satis-
„ juintci condiçõoa! -

I quartos e mais depen-
•:iü centro dc terreno, nos

¦ ie S. Christovúo, Villa lia-
.bria etc. I'aRa-3e do o a 7

<i U. Sanlos, r.ia =4 de
. 122. (43o'N) S

TTlvNMS-Sli Itin -predb còm duns
V salas c dois quartos, construcção

moderna: na rua 1'urtado l.VIendonça
ii. ;.;. IPiciláile.. [_i___i__J

solido pre-
contro det Tlvr! Dü-S R ' oeclii nelia),

\ dio, acabado Iiíi ôi:is,
terreno, nor íüiooS algum a v..-i>-.;
tratar, em Hcntn Ribeiro com o ò:>:-;".
no Madeireir.o; ;«« trens ciprcfsos dia-
rios; «iiasucem sco is.. i-J.i e volta.

(nC-4 ÍW I

QS INvSSIv&SS
S.'. I?.1. H.1.

rA, livre do qualquer retribuição, os meios de
VU-.M PEU) CORREIO, cm cana fechada —
syinptoiiias ou inaiiiiestaeões da moléstia.»- c ....
Bpo=ta, que receberão i.a volta do Correio, Cartas
S1VE1SI •— Caixa do Correio, ius,

A todos
os que sof-
irem de
q u a I q u ci r
niolcslia cs-
ta socieda-
d c éinlá-

ctirar-se. KN-
n>«:iic, morada,

sello para u re-
uos IX VI-

Ührlstovão, bonde Álciíriii.
(iS.0 O) H

\TEN'1)IvMjSI5 nioedos.para eollccção
y At: mata c dc cobre, á riu Viscoii-

Je Itauiia u. 90, «Casa 1'lorcs.
O.ldo ?) R

¦Çf.tt.VlH-.-SF. um bom predio, na rua
V -Ceai-.,, estação de S. Francisci

Xavier; íráta-se
\eõ PonU-i, ó ruu ila Aifandcsa

(«ir,.

Al-

Á7l'HNJ)l'.JIiSlÍ. ná r.ia -dos Aratijos
V ,|t, coelhos brancos, a 35, e pom-

lios brancos il 15^00 o casal.
O sfir 0) -..-¦!

MAGNESIA FLUIDA PER1NI
A PREFERIDA

Vcndc-íc tm todíis as Progari-i"
e .pbarmacias U n_\.)

e_sa

Iara .o,
-1

\ 1,1}O \-Sli o preilio da ra i \ «- |
ilcondi' -«le Ilainuralv il. ii. casa 11.
VHI.i Alliança. com a salas, niiatro |
(iuwt(i:i. tendo um nara creada W. < .. i
chuveiro, quintal, lu« electrica; traia- j
(...- na :-.it í-rna rua. onde estão as cita- i
véa n, it. [}_V,~, ,-, |

t I.UCAM-SIC duas i-.-.'.-.?. A rua |
/.ViMeerc u. .-. (.Aldeia CatiG"*»"» j I
preço fiiS nicnsncs. O'." U «>

4 ia;ca.su,
jTi.ro, com tres q

irreno, ele.. lo(;r.r i
ltoinaiiii «3. e tr

ilepnis Ao ,i. ZüOÍokí

predio no-
. . íi-..as silas,
audavel; r.a rua
tta-se r.o ti. ó6,
tb. 1M4--I.) J

RUA 7 DE SETEMBRO 161

/ 1CÍMP1IA-S1! uma easa nova, para,
*..-' para fsmilta dc tratamento, cnm
quatro qu*:rtos e porão liabitavcl, do
largo Ac Segunda-ícira. á citação ;le
Mangueira; preco módico e sem iu-
termcciiavio1., Carla?, largo da Ca-
co d.i Carioca io e ie, st. Oliveira.

(545 Si J

L I.l
£S i. -• CA-S

COMPRA-SE e.ma
\J irar. i.i. Urreno,
Jucaréoaguá. Cartas
d.«> Inválidos ii. té.

casa que lenha
:té C> conto-, cm

a A, ('¦; ma
«.«ws N) JI

T7]l«'Nü!-;-!:'E uma casa, constru.' 
V ra-oderna. com 2 salas. _• -i-iai

o uosinlia, tem atua. priva..;, com 1
veiro, !'•« ekciika e boa arca de. ti r-
reno; para «'i- c watar, na ravessa
Barrorçs ti. So. líamos. (13.53 M .'

\piiNDK-Sli.]"â««
rua N-

dins '

» I.U.C.AM-Sl-: -¦ ;
Ãr-óvo no !>::iiro
pára casaes iU*cehtc
inslantcs do -d:;;; ca:
jornal.
-A 1.UC.A-SI5 uma
i-ÍLíViicuel 66$:
Síici Io.

Ias mobiladas de
;,. .-i Christovão.
pasfarcai a'Kuns

is r. C. 0. neste
(1515 1.) U

lil
ItMU  _

::\S salas, lu/ clectri r.a inr-i"**™*" , ~* ,. 
limai: ma Oeacral Ucnto TJiUl-.IllO -.- Vende-se um com lo-
ü: as chaves no 17. lin- J. do conínrlo, pura pequena fami-

Uciilio; trat.vse «i rua Ou- lia de tratamento; !r.-t.i-í'.' r.a r.i.i da
(957 M) S Capella 11. 10 -- Piedade, .(niia.S) J

1 ÍXÓAmJsi.' 2 casas, copi 2 salas, I TJ^RMUTA-SE ou vende-se no va-
»'V_' qtinrtr.5. con cRtia, esgoto e X lor dc y contos, permuta-sc uma-i.iiu.-il. íi rui losé Domincas n. 4;; linda chácara cm f. .losé dos Cam-
..- chaves estão lio ti. .;; abutuel •-.-}; I .,.ç, cidade m.-ii«i saudnve! de f'-5o

liado. (.ei.«i M)R | _..lui0 por ,,_,-, easa nos subúrbios
do Rio ile Janeiro, a chácara con-
tém uraa boa casa com S coinmod

«enlio dw'
viJ..r icj

Tomo PÉrroltfVL MA- 1
ÍÍLSJIO i

Una 7 ilo Soteuibro 1S(5 j

Ai

(1 I.) 1!

* ! IV..VS!'

labi d. bem

« nredio ma a ra.-.
¦..lio. reformado u:i

too :.s.: pre.M mafV.*
(uso 1.1

\UJ!GA-S12 
a c.ti dn rua S. Chris-

tovão n. i.i.« com 2 quarlos. 2

mesma rua u. 122, alucuel 1.15.C00.
(5.U .1) 1,

¦ Á Í.I(.'.\M-Si; i-xcclíentcs ni-
\"fA. sas pui*ii ]!'.'i|iii'iiiis fami-

lias; 1111 run Uolla ib- S. .lofio,

(.ais MIK

A T.VHA-.SM 1'asu motlonia
£&-ií iniviiiicntus, com 2 nn-
Ins, 5 iiunrtos. vnrantla, tei'-
riiçi), .inrtliin, b:inln'iiv), luz
cloeiriea, etc., ii rua Alie*' ile
Figueiredo, 53, entro Koelm
o llini-Iiiielo. (12Ü0 R) M

. ,:«íé e outras frutas éi
vem?; iníornin-se com o ::-r: Mcn-
iei, uu do Cálice n. «i.t—XeM.i

(ti74 :o R

nftOBO 1: Tuníii-xos ism ,t.\.
UHoHú CAUÉrAdüA'—Pft-

na c.is.1.
Uodrieucs n. •(¦, tento

salas, dois quartos, concha, água,
icno IÜ-.3I meros, por :00o?,
ta.se á rua .loautum Keco .11. 15. '•
iconeblimi. est^ão de OJaria; trata-i
a qualquer hora. 

J-i^- 
-'» '-

íriíNDE^SE um prc Jio;
\ 1,15, lv- Sauipai-..

TTi'-N'I)H_S15. nn '"•• 'b- Dèiitro. 1
V rrt-Jií'. novo, ,le exeellente consi:

ecão. por 4 contos, «com 2 quartos,
silas <¦ 1'rande terreno; trata-se a rua
Marechal 1'loriano ua. 1» atrtlar.-

(15O5 N.i

arborizada,

' 
horas

* i.UCVSI
^\<..s VII 1
ra n. 173: ein
ne tralnrj -• quar
iar elcctrrá, et

lli
¦ 101Í ct|-

á rua Mar

' 
bÕnd"

VIII
liar-

on ie
. ira;:.

(n«a I.l M

t LtifiAM-SE doi« comiiindoa inde-
ÜneiiiV-ntcs a ocsmm . ssnjs , c sem
ema-licaí: in r..? Ribeiro l.iiin.laijcj
«4 ÍMcia Camp.Jta. (líto Ll i

Ü,-»!>.

4 i.r
n-rua

l 1.1
Ül.ii
Itimina

(,1 14G0)

guia l\ri ."ra Iwvea no
1 .;,• Ad-

GA-Sli
s e Vr

gniiientos em prestações:
\Al^£l^Í7^1,.%7^ VciHlem-so nas ruas Manso-
| l-ncenho de Urntro; 1e.n1 ; sabs. -• Illior Marques O Alllia filha
I uuortes. cosinha, i-.iinia! e luz clcc- psiileudldas casas aeiilindiis dc 1 ..^ • ¦¦- _-:.:;;,.:,-,,:-,- :-.-...:-. .•..«:-..-:,-. _ l coiistritil" C IlUlSüifirOS loles -^-^^.SíT"

de terreno próprio, livre odes-
embaraçado, com água encti-
iiiidn. bonde e luz cleclric.ii.

¦ PAGAMENTO KM PKKSTA-
, ('OMS; para iiiformuçõcs. rua'' 

Vriijiiinjiiiiii 107, loja; para
ver á listrada da l-'i'i'?:u^a
11. 415. (M i:uc)\

\7TESDIv-SK uma boã c
V quartos - salar. toila

com iardim m frente. tcnrlJ
chuveiro, mdo cercado mcd-.r.-ío :
r.-c-o T006S: riu Nibe.- do MS«.J"
esta\V'<le ^''^- <'-,:-: Isl J
"ÍTliNDli-Slí um selido jye.lio. co;

1 «duas salas, cabitiute, «iiiatro quar
tos, porão hauilavcl. i:r:in-le , quinta,
com írente nara oura rua; cita aluiw-
do; orcei de oceasião: na «rua de pnoChristovão. nroximo ã praça da Ban-
'.eira; tratn-se com o proprietário, «ws ua ma J^ova dc *•

(1575 Kl

na rua do Kosario u.

(956 M)

,i 1,1-ti \<m\\. por 120$, coui ii auar
ÜLic*. e Iuk clcctrica, casa da rua
Cuir_nr£e._ íi^; íi clave r,o (íy; t:a'.a-íí
rna Cámerino o-i. tn; M) 1

1 1.CCA-SI-: uma boa ca-a com
LH'<-tan «Ia &S- xVuuartos, 2 «3I..5 «• cozinha. íjutn*

l.i l* .-.il t: installação clcctrica, na rua J'.
Maria <).; trau*sc na rua f.oyazi 374.
casa do il-jiccs estação d.i Piedade.

(96; K) M______
! 1-' ar.-lar. In. •-
(5597 ü) 3 I 95

'.A-SK bylvtorasa da fp
.... Jata-se u,i inciiua rna

sujio de ltaiuoi. (S3J J) M

Ueopotdü íi-

.  ...a predio npvo. nir.da
> não íoi habitado, com c -ala; bojj.

2 bciiis auartos, cMinha. banheiro, rc-
servad4 dentro dc casa, uma boa va*
ramlã ao lado, luz clcctrica. b--.ni
cüintnl murada, rra.lil c- oo-tão. .ee
ierro, tm rin cr.lca.la a paxallelipipe-
-.:,)¦;, -r-ei 10 -lii M. 'i'. Bahtijs. bonde ,a
ooría; trata-se na rna Jo$e Tli-tui 1 r4.^-.*j
S:. armazém, com o proprietário.

(if,aí M M

••l.liCl c-t mbcic».,

SARNA,
CARRAPATOS,

CERNE,
RICHEIRA,

MAXQTTE1RA,
PIOLHOS,

MOSCAS,
LOMBHIGAS.

o (Iciiiais pragas (lo
gado, curanirse com o

Esp^ciiico lüac lncgall
O original dns espeel-

fieos e o unico quo
não conte iu veneno.

Usado lin nniis de
63 annos.

Angmenta a lã em 207o
Protege o couro contra
as nioscns,vi;lori7.nndo-o

Unico Introdhctbr: _
ROBiRTOROCHFORT
Rua do Merendo 49 —
Caiva do Correio, 1911
íi RIOPEJAMOHIO

\riíNDK-SE 
una barbeiria, ou ac-

cfiín-rc uni eocÍo; â rua >da Con-
Dtituição v.. <j\ a tratar, no café Una-
rany. (133S O) J

%ri:.NIJK-SIv de tudo pnra todos os
V negociog c ofíicina:, arwaçõcs. bal-".cs, vidraças, crerivauinhas, cadeiras,
oítei, di visões, varejo."*, copabi ti.csas
¦ara bôííquim. lavatorioa c bancadas pa-
a l.-irbeiro. mesas c utejicilios para
l.Caictai _rra;i-dc cjiianlidndc de minde*
ás. novas ou tifiadaa. r.p..im t-imbcni
abricamos so!) ei_cointuc_ic!a nualnuçr
movei, comnicrcial, rua «Io Hospício
•«. 180. ie.nlo a egreja,. (giifi K.i D

ni-SDHXt-Slí do ni"tros quadrados
V de sõalho. uKido. para tlesoccupar
,ir«r, na rua Tavares !¦• -J-J-

(«ISS R) o

\7'F(XD1',-SR um bom piano 1'leyel,
èní b >m estado, perfeito, oor 650$;

rua 7 de Setembro e«S, Pcmiula l-'!i;
miuieii-ii. dãte-OJ. }>
¦57íí«:N'Í)I;M-S1! fosOi-3 novos e usa-

«dos, riisiiii como «deposito pari aguo
c niachinas ile cnrr-lar í'ini<:; .'i rua
dil Prainha 44. (i'S-7 O) 11

HTI-NDI-.M-.-iK «madeiras 9crra«l.'.s,iuol-
.'11.1.13 c torneados; .preíos rar.oa-

veis; tua Senhor dos Tassos n. 50.
(1340 0).M

\r.V,NDKiS15 itnlá bicyclcta, cm mui-
lo bom estado, para menino de 9

• 1-, anãos; á rua 1'irès Pereira da
s;-;Vll 5.,. lifiio ") .

Ü'7-IvNDH-SIv mn cavallo castanho,
imarchador. -ua ruu Pinto Picueire-

¦ilo i. it. Portão Vermelho. (iOii ü;J

TriSltD_IM.SE 30 moehina
V ti:r;v Siuser, dc mão e

l«i$, co?, .10$, fo
Morelli Milão, d
ui

r.te

dc cos-
e pc, a
inotores

, . . . I e 12
baratissimos; praça ila Repu-

1. 105. (11.8 M) 15

s7i::<d>K.si-
V razoável;

'.::.: piano por preço
da tjuilanda 201.

(12S3 X) J

\ri5SDIíiS15 
'.im motocyelo Douglas' di: j e hicío cavallos; preco bant

\rKNDivM-Sn, 
a oreço dc leililo, duas

« bamas para solteiro; 1" ie Março
.-o, i«. andar, (i3.10'O) J
¦\T1ÍXUE-'SÉ «ni superior cachorro

V .'r.s Ilhas, novo c Iwm vigia; praia
tte Ilotafoiio 494- (Hi* °> ¦¦

CIOKIÍIíS 
— Contra logo e hdrõr--,

} vendem-se baratissimos; ma de
S. Pedro iiíJo, p. ao largo do Oipim.': :-'¦ _)______ ii> í

C10.\'n?s-rA-S]5 
a ensinar: portü-) Kíicz, francez pratico v. tbtorico,

Caltctc tu .iá, tob.» casa At familia.--
(1422 S) .1

TJWCTÃS Je Siaii.a — Pessoa
V-> bem relacionada nesta praça, iu-
cmiiho-sc dc conseguir fianças para'
qualquer pessoa que necessite; quer
paru alt-írucl,' Kiuer -para contratos, j
etc. N*ão c ogencia c sim cnsa dr
faniilia; praça Tiradentes 11. 47,
sobrado. (1JS9 S) Ji
riARTUMANTE dl Maria Emilia?
\J a celebre c i* do Urasil e )*or-
tufral, coiiságiraAi pelo povo como
a mat!. perita rus auas 'predwõc-.
com inilh-arci de victorias scicntlíí-
cas intimas c coinmcrciacF;; avisa
ás K_.n.a-5, fainiltas do interior e
fora da cidiidc, consulta pnr caria
'-.rir. a presença das pessoas; liiijcà
n'.'5tc yeuero; A ma Santa I.u.:iu tt.
243, sobrado, junto á avenida Kio
Hranco. Xota — D. Maria Kmilia
ó a cartomante mais ,popu!an iem

I lodo o Hrasil. (9:0 S) .1

o mais
 iusceto?

O autor deste preparado, incumbe-se
dc mandar fazer in-sjineçáo do referi-
do inseeto, cm prédios, piaiios e na-
vio-. Canas para K. Néco, Nicvl-.e
roy, rua Ernesto líibeiro ji lí.

(11'¦? S) .1

{U.'1'IXS 
— A leiincciil.-i

J forte destruidor destes

_j—
TniNDIvM-SIS
\ pu, if.posito

1 eis vários manequins
Ccncral Câmara 221.

•Sli i.ririK.ões, ba.-

mais ar 'sos;
(1.119 ü) J

\rr,NDl-:M-S!-: uma copa dc marnio-
V re e uma coliiniiia pira botequim;

tr.it.i-6i na praça da Republica 23.

/-^OM-MODOS —Precisa-?.- de Sala
\J e quarto, bem arejados o cm ca-
sa próximo ao centro para pessofis
do interior, -quando no Kio. farta-:
com informações e preco, á rua S.
Luiza n. 6j Mancanã. (i.isCS)S

(ii.-i Oi J

issmio; ....
dado Nova.

travessa Aguiar

XTIiNDK-SlJ um
^ ptaudo-sc

Lobo, I57,

-. Ci-
o:« 3

çaratnanchão, ada-
.. .. viveiro; rua Iladdoclc
armazeai. 11*41 O) 3

XTiíNDF.-Sl-; um plionograplio, Victor
^ <.;). com 210 chapas, íeiulo duplas

grandes (129), pequenas (22), sbvRc-
Ins (50), operas 191 em bom c&cado
no valor de 1:200$, p..r .|.io$; 113 rua
Cândido Hcnicio -•.;.;, ]acarí-pagua.

(560 0.« J

* riíKDU-SB um
} glCü, Miltiers,'.-.i-z Gama 28.

cofre superior ín-
preço 700$; ru*>

(13Ó11 O; J

í T KXDK. S Ií uma c.-,rro;a em per.
V feito estada, por informações com

o sr. Juvenal, á rua Maxwell 15.*.
(928 N) J

x ri--N'i>!-:-si-: t
V Hiaiia At.

reno, ponto do ct.n réis;
rua Cândido Ikaicio, 4"

Jccarêpaguã, ít rua
11:11.1 casa cia ter-

tratar na
(794M)R

XT-KNDF-SE um terreno, coi-.i
\ six-irc-x.ti 1*1 r-.ia Miguel Vcniáii-

des íS'-. para Iralur. á r-.ia Visconde
«lc Sarita Iscbe! 266. chorara.

-ylüXDS-SH, por s.iíooSÍ 1
> oe casa ue boa h-jiis

syslcma moderno, coin 2
quartos grandes, cozinha,
chuveiro, varanda co Indo,
gradil na frente, dos 1

una f.:ui*
itticção c

salas, 3
tanque.

muro e
fundos»

¦ilJIÍ-ST. um ciicctlcnle preilio. á
1 ntti 24 de Maio. próximo a estação

At Kiaehuelo; iufonna-sc ua tua Jo*
ekey-Club u. .;io. Pliarmacia, com o
sr. Cunha. 962 N) K

\n-:.N'l)li.Sli 
11:11 piano dc pariicular

.fraticcz, <!«¦ II. Ucrz, exeellente
voz: na rua -de «Sant'Anna 11. 120
tCidaile Nova). (U7i O) h

f(ASA mobilada — Aluga-se tuna
VV de construcção moderna, com h
tiuartos, iodos, tendo janellas, sala*?,
luxuosamente mobilada?, campatnltflfl
clectricaa em todos os aposentos, ba-
nJieiros, etc, por 500?, á rua V«l*
paraizo' 11. ."5, a uni minuto da ruu
Conde «Io Uomfim. Iiiforniaqões, tel.
._ 1 j5, Central, das 4 ás 5 liora?.

l!lít,.|S.'S

OOMPUAM-SE 
machinas •> costa-

ra, machinas de escrever, arrãai
c qiiívlíjucr niacltinismo ou metal; ?
pi.ico. da ltepublica 11. ms.

(mi S) R

T7ÉNÜE.SE um s.-perior piano, cem
> boas vozes e sèpo, garantido,

na rua Conselheiro Pereira Pranco
n. 87 — Estacio «ie Sá. (1640 O) M

\7ENUE-SE uma demolição; telhas
V de canal. Trata-se á rua Sete (le

Setembro ?;, i° andar, dentista, 0:1
rua da Lapa .'.4, 1" andar. (1.103 S)R

¦\rKXDKM-SE cm Maxainlmm-
,:i,dil 11.1 fr,i:te. <t s l,,:-; c .iiiUOI, I *M> ¦¦« *¦' *¦ &<¦'' CStaçãO,
muro e arame, a .1 minutos da esta- ] 60.000 HlPtros qillull'il(l0S dti
ção de liamo-s; trata-se 110 varejo dc ¦ ]jmi0 tcriClIO ulto, plano O for-
cigarros, dcntto da mesma .estação, 11„ beJ|1 cercaa0) „ «00 ,_is..jgarrfl .
acabada a_
táda

... mesma estaçi
cinda não foi habi

(iò«5| N) M

\7EXÜE1!-SE terrenos em Copaca-
V lmr.,1, ruas N. S. de Copaca.

lana, Dr. Domingos Peneira c ou-
. tras; 7 de Setembro n. 133, sobrado,

(i6ío H) Scom o sropriclario, ..163J N). H

Quirino rna dn
(lt 1070) X

Tratar^ coin
1'rainliu 7.
"V riCXl)l-;.\I-SK. nor 12 contos, 2 pre-

V úios, á travessa Ao Oliveira -' e
20-A, perto da. rua Real Grandct

\7ENDE.SE um salão de barbeiro
V bem alrcguczado, com duas sc

cçi-jcs c com commodos para íamihc
Estrada Kcal de -Santa Cruz 11 " ¦'¦•
Praça Cascadura. t»-l«1

/1ARTCMÂNTK ll.ihilíiad(|,, conhe-
\_' ci.la c muito procurada, pelo «car-
to de suas prophecias; unica que faz
trabalhos garantidos para ie.ilizar_nc-
gôcioa çommcrciaes e reconciliações ti
u-a rua de S. Pedro 3.H. SCjSj M

jp*IÍÁPÊOS últimos modelos c:n se-
\J d.i, tafetá, palha. i--í, ij$ c 20S;
tingem-se c reformamjsc. a 5$ c GS.
Mine Dos, á n:a .Ia Carioca 10.
Acceita nlumnas. (.'«5I __) 

°

/10LLETES DE SENHORA sob
\J medida. 12$, completo. Mme.
Mario Lemes, rua da Assembléa n.

10(1.1. 1-. l° lindar, abaixo da Avenida Kio
O) 1 Branco. {122 S)S

TTKJíDE-iílí um bom plano Dlulh-
> ner, com cordas cruzadas c cepo

de metal, ipara desoecupar logar, pre-
ça i-araíj; rua da I.apa, Io.

(1711 0) 1

¦fTBNDK-t
> ça, ceai
íriCNDK.SJ-: um bom cavallo, de ra-

bastante corpo, muito no-
preço: ij;i rua da Kstaçí

/"KIIAPÊOS chies de 15$ a 20-fi'
\J abas c copas de ltnott, af.íorm«
completa, 3$ a

Av. Mcm
Ccnt.

,, Miiison Clímc
dc Sá 2-1 A. Tclcpll

SJ J

CiOMPRAMSE 
folhas de nir.co

/ -.-i:i.ias. bom ciado; Iratar a rui
o-A, perto da rua Kcal Orairlci:.; I vo, e dc preço: na rua ua i-.siaçao | >'=-""--^„*
l»u»o n» Hospiç» 194 liiiN.Ja. 36, ts»ção D. Ciar», (173Í 01 R W Santo»,

Visconde Tocantins a. .1 _ Toiloi
4"»7 S). 3

1
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_iI3Ss

CORREIO DA MANHÃ — sexty-feli.., 8 de Dezembro de 1916 II
skjiui

CAflR 
A — Compra-se uma,

leite, n» rua S. Luiza n.
Üaracanã. t1*"

dando
61 —
S) R

COMPRAM-SE 
pianos em -a»'(l"*í

estado e autor, mandar cartas
com preço é fabricante. P»™,,*-
Caixa Postal n. 39-

M,
(659 S) S

CARTOMANTE 
e fo* qualquertra-

brilho nara o bem, não usar de
cerimonias cm falar-;no qw Jtseit-r_. -c traia de feridas .«.irônicas «
miras doínças; á rua Oliveira n. 38.
Si da capelia do Amparo-Ças-
cadura. -•¦••13 ») 1

COMPRA-SE 
qualquer quantidade

de jóias velhas, com ou Km pe*
dras de qualquer valor e cautelas do
Monte dc Soccorro; panam-se bem;
na rua Gonçalves Dia3 n. 37, Joalhc*
ria Valcutim. Teleph. 994, Central.

(4G12 R) S

CARTÕES 
DE VISITAS — Ccti-

to 2S. Ourives n. 60 — Pape*
laria Oscar N. Soares. (3190 S) S

COMPRA-SE 
um auto-plano usado,

em liom estado c 200 poltronas
com assento dc madeira e palhinha,
«.ária*, para cinema. Oífcrtas a José
Ra palio. Passagem dc Marianna —
Mina., (4* S) J

•HfODUSTA — Fa . vestid-s .0e
ílJL seda, de cassa, etc., ete., cos.
tumes de linho, faz chapío» c re*
forma a preçoe baratissimos• rua
Uruffuay n. 250 _ __.du._-..

MATTAS 
virgem

cm Jeronymo
Trata.se _»
loja.

— Vendetn-se
de Mesquita.

do Rosário 115,
(MJ3 S) J

MATF.RIA-L' 
de construções —

Vende_.e, travessa S. Salvador
n. 3a — Haddock Lobo. (1451 S)J

MODISTA 
— Conteec.una vestidos

dc seda, 15 e costumes de linlio,
a preços módicos; rua Buenos Ai-
res n, 174, 2° andar. (.656. S) J

CASAL 
sem (ill.os, de toilo socego,

precisa de sala c quarto, ou sa-
ta su, com entrada independente, cm
casa dc pequena familia. sen crean-
ças. Canas para M. C. ,ncsta re-
tlaççüo, com lodn-s as explicações c
o preço. (8c-. S) J

ÃCHORRÍNHOS inglczes. legiti-
mo. Fox Terricr, roteiros, ven-

<Ie«..-sc _ rua S. Carlos tn. 50 -r. E__
tacio de Sá. (1370 SI \f

DOIS 
casaes e ternos dc gallinlias

de raça, para presente dc festas.
vendam-se na Asourra Bassecour; 55,
laleir.i do Aacurra. (1G.5 S) M

DACTYLOGRAPHO 
italiano, pra-

tica lavors d'officÍo c cout..-.ili_
15, cerca empreito — Dirijir-sc «'. rua
S. José in, sob. (16G3D) J

DINHEIRO 
sob lrvpolliccas «lc

predios. com brevidaile. & rua
Archias Cordeiro n ,t6i, portas dc
aço, com Freitas, das 8 5s 1.1.

(1395 S) R

DINHEIRO 
sob hypotl.ccr.s, mo-

veis, notas promissórias, cain-So,
inventários e a otíiciacs do Exercito,
Armada e Policia; Rosário n. 172
Scixns _ Fernandes. (941 S) R

DINHEIRO 
a S'\" ao anno, sob

hypotliecãs, conforme local e ga*
ranlia. temos ordens para emprestar
%i .«.rs. proprietários. J. G. Dart;
rua «la Quitanda, 63, Iciteria.

(4«J. S) J

DINHEIRO 
sob l.ypotbcca*, juros

c caução dc apólices, mercado-
lias. etc. L. Moura, Rosário n. .70.

_.____._; J

DINHEIRO 
a prestações mensaes,

sob alugueis dc predio?, empres*
tt-se,
ús 4.

rua Canierino n. go, de
(?>G S)

MME... 
DUARTE confecciona em

seu atelier, ' c. ics' c modernos
vestidos de linlio, desde 4o$ooo; de
voile, desde 30$; dc cambraia, de II
nlio e opala, desde 70$; de filo (or
rado a seda, desde 8n$; de tafetá,
tlc.de 90$; oceeita chamado* levando
amostra» de Iodos 03 artigos, os
mais finos que desejar; á rua da
Carioca n. 8, 2" andar. (1074 S) S

ÜMç
casal sem filhos, de ttduca*

ç5o e respeito, precisa, em
casa: de pequena família, onde ha*
Ja. todo o asseio, moralidade e so.
cego e onde nio haja .litros in-
quilinos, de um grande dormitório.
«Tu dois menores, sem mobilia e
com boa pensão i br-silei. a, ser*
Vida áa io..e ás 5. Cartas a Igiui*
cio, no escriptorio desta folha, com
informações kompl.etas e preço.

• . (1381 S) J

WENnE-^Emutaipblna
Y loca » vegetal mata a
caspa e renasce o oa,
bello. Grando & Filhos*
1 alâo Elias •- Ouvidor
120 e nas perfumarlasR 1071

ÚLTIMOS INNUilCIOS

"VfME. NANCV — Espirita «om-
i_l nambula, participa _ sua nume*
rosa clientela, que mudou o seu ne-
gocio de rervas medicina es, , para a
rua Senador Kuzcbio n, 374 e a sua
residência, para a rua de S. Leo
poldo n. 366, aonde attenderà a to-
das ns pessoas, das 9 Iioras da' ma*
nl.5, ás 2 da tarde c «fa- 6 ás S lio-
ras da noite. (.707 S) J

MACHINA 
CIRCULAR — Vcnilc.

sc uma para quadros, com motor
e todos os pertences; trata-.c á rua
do Cattete ti. 85. (1473 S) S
"ITACHINA _ Vende-se uma. para
i_Í fabrico de massas alimentícias;
o cylindro carrega 12 kilos. tem 12
formas diífercntc-si trata-se na rua
Saolict .1. 18, livraria. (1474 S) J

t roVF.IS — Compram.-c mnWli..-
_ll rios complelos, avulsos, objectos
antigos, moveis de escriptorio, etc.,
casa Viuva Liou, n-i (Io Rosário n.
«45. tclepti. 515.1 Norte, (io_ S) J
¦» CME. Clara Coudcrc — Minicura;
i.l pedicura. massagista diplomada!
n-n S. Clemente n. 105. Tel. 1-70.
Sul. Vae a domici'ii>. (".íoi S) lt

TlfOVEIS USADOS — Compram-
ítXse mobil-arlos completos. avul-o_,
planos de bons autores, antigüidades,
cie. Rua Senador Dantas n. 45. E.
Ribeiro. (5--M l> S
".TOVEIS — Compram-se casas mo
1?A .liadas', moveis avulsos, dc es
criptorios, pescícs. hotéis, pianos co-
(ros, objectos dc arle. tapeçaria>,
erv-ac, e cristofeles; trala-se com
Fernandes, p_Jea*ue liem; necocio ra*
pido c decidido; run da Àlfaiiilcg-i
11, cjS. perio da Avenida Pas-os,

(947 S) M

jardi-

DORMITÓRIOS 
— Alugam-se 2

(.rejái.ns. çom toilíis as coinnio-
diflade» para pessoa do comnicrcio.
perto de bánlios dc mar; rua Ferreira
Vianna n. 8t — Cattete. Telcplione
4080, Central, (.i«i ^- S

OFFERECE-SE 
um pratico

neir», em casa de família ile tra-
tamento i horta, jardim, encera casa
tem certa de comportamento; rua
daa Laranjeiras n. 135 te'c_hone
Cenlral 2099- ''^ ________

/"VSC.MI dc Souza Leite, ureri 'a-
VI lar a Cláudio .le Sou/a Leite e
Fcli-mimla (le Souza Leite, á rua
Fernandes Cui.iiarãe. n. ,1«. — Rota-
Ioiío. <i,.55 SI S

Ai.-IOA._-E 
um espaçoso ¦.«

1bem csiincoso. com
frente; rua Acre 06 sob.——«

sacadas dc
(1733 EM

ALUGA-t.SE. 
por 81$,

rua Jockey Club 157.
casas da

eom duas
saiais, dois quartos, entrada indepen-
dente, electricidade. quintal, «c. la-
ra ver c tratar só até is 12 horas,
na casa mi Depois dc 3 horas, tra.
ta-se com Chacon, á rua do Ouvidor
n. 183. Teleph, 3117. Norte.,'-(55.'.E)J"~A 

VIC ü L T U R JT~
VI-'NllK-SF, 

um casal dc aves Orpin-
gton, brancos e 3 Pintos idem,

por motivo do mudança! na traves-
sa Ida 8, S. Christovão, ale o «lia 9.

(1237 V) R!^¥íd1 
c o s .""

Dr. Alvino A#-aí
Especialista em moléstia de

estômago, rins c pulmões.
Tratamento das anemias, de-
pauperauiento nervoso, etc.
Moléstias de senhoras. Con-
sultorio: rua Rodrigo Silva,

5! teleph. 2.571. C. Das 1
ás 4 horas. Residência! tra-,
vessa do Torres 17. Teleph.

-fi. Central.

PARTEIRAS
PARTEIRA MADAME

PALMYRA—Çom longa pratica, trata de mole»-
tias de senhora, e «Mpenaio, por Um
processo rápido e garantido Acceita
parturientes em sua residência, á ruá
Camerino' n. ios. Tel. 4418, Norte.'.> ¦¦ 640 S)J

1 soas .conse-SYPHILIS-" "*
dè^_â^rêp3__ç!_>
Assembléa n. 54,
ras. Servirá do Dr.
LHAE8. Teiephone

Ijçal, injecçõea
completamente

_ IN0OLOI__S
Anr_. .!6o6 e 914.des. 11 is 18 bo-
PEDRO MA3A
i;o.,.c.

PARTEIRA- .Mme. j
Francisoa

Rei«, diplo*
mada pela
F. de M

de Boston, fci* apparccer a mcnstrui-
çüo por processo scientifico e .cm
dor; trabalhos garantido» e preços
ao alcance de todo».' sem o menor
perigo para a saude; trata de doen-
ças do mero; rua-- General .Câmara
n. 1.0. Tel. n. 3.368, Noite, próximo,
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 1970)

Gonorrhéas

PARTEIRA

PÍ.UTG5

Mme. Maria
Josenha, 

' di-
plomada pela

Faculdade de Medicina de Mndrid,
trata do todaa as doenças das senho*
rae e faz apparccer o incommodo. por
processo scientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balhos garantidos e preços ao alcan-
ce de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, telcplione n. 3642, Central con*
5..!tas pratis. Em frente ao theatro
Republica. (33*1 S) M

mules.l.
de mulhe.
OR. a. >

ANDRADA cura corr.nier.t_i beraor
rhagias e suspensões; dc ,nodo sim
p!cs. evita a gravidez nos casos indi-
cidos. (arendo app.-.rccer í* incommo.
do sem provocar hunorrliagia. Lendo
como cnfcrmeiri. hime. J0SKPH1NA
GAI.LINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias. graus aos pobres. Acceita clien.
tes etu pensão. Consultório r resi-
denciai rua do Lavradio ... .... sa-
brado. (5824 S) J

Panos. Mo-
lesli.-.s das

Tratamento
los abortos
suas conse-

aucticiasí dus
corrimentos.

das eólicas utero-ov.irianas e d-*8 regras
.rre_ulares c Drolonituilas. Assembléa.
«4 das u ás 18. Serviço do dr. Pedro
''.nalhücs. Telep. (000. Ccnt. .1*5493

clironicas. e
*.-. è ir tes.
..Qli e r eis," li*.
vlàf radical-

mente curado em- poucos diagr
Procurae iiiformaçõcs.i com o ar.
Feijó, que gratuita.mçjte as offe*
recé, nàd còtilieccndó.' caso '. 

i__.
nhum • negativo; ' rua 'Theophilo
Ottoni, 167-. -. - ¦'¦¦¦ ¦ .• _ 

' 
(7i J)

Collegio Sylvio Leite-
RUA MARIZ E B-ARROS, 356
_s8..e-260.'. Tel. V. (-52. l.ueriiatd
para ò-sexo niasculino-,c semi-ihter-
nato e "eictcrnaio niixtos. .fnncciçnan.
do a secção feminipa ètoi predio ae-
parado. Instrucção ptipuria, secun-
daria, commercial e artística. Ei.íino
pratico de línguas viva». Curso es.
pecial de preparatórios-para adiais,
«ão ás escolas -superiores, de accor*
ao com o programma dy Pedro II.
Tratamento exccllente, lendo os alu-
nino. as refeições' cm commum com
a família do director. !'-_-. (88 S) J

SENHORAS

Casamentos , tra.ta-se' com bre*
v i d a d e,

i mesmo
sem certidões, civil.H-Sí. e reli-
gioso, 20S, em 24 hoi*|s,,na fôrma
da lei, inveutarios e justificações,
etc, com Bruno Sclicgue, á rua
Visconde, do Rio Branco, 32, «o*
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attende-6_ a chama-
dos a qualquer hora. Teiephone
n. 4,542, Centrali -ti N* B. Os
noivos que tratarem ,it seus ça-
peis. nesta casa .não ...rão o in-
commodo de ir á policia; nao sc
confundam — 32. 

"¦'," 
('7'a J

Perolina Esmalte

BAIOS X CO

if>ENS_tQ á mesa
X Fornccc-fe, na run
11. f.. rn andar.

a (!¦

1 .
mesa.
Avenida —
C. 13 - D.

-'.'O familiar — Fornece-se pa-
fora acceita pensionistas h

por RoS, cnm todo a-.sciò" ~
K**Íaç5o
Eliía.

dc C

T\KSl'FRTAnORES c reluçlõs de
1 r todos os systemas, Qüerci-s ter a
oertc?.:i de r_ue" vossos relógios ficam
bem concprlsiflo. por i$, 2$, 3$ etc.,
c cotn garantia ? Mandnc*os a Au-
Btisto lífvmãn. na cnsa dc gramopho*
ncBt á r. Urtiguayana 1..5. (621 Si S

DINHEIRO 
— D.i-sc soh liypnllie-

cas dc prédios e terrenos, juros
ro c 12 nl". Fmprestimo. sobre in-
tfchtfirio? a herdeiros. Descontos de
juros dc apólices e alugueis de pre-
oios nu siun de menores 011 usofru*
Cto. Traiu*.c com o sr. Ferreira, á
tua do llospicio n. 33, sobrado. .

(1.41 S) J | T1ENTEADEIRA Rbia
. j X l_xiirtita_f*c pentc-idos

lio —
da Alfnnde-in

(1.177 Si S

(i..n:
nhann.

S. e

T»i'v«io, a domicilio, em casa dc
_. fani-ia mincir-i. cozinha de. pri-
iiicíra ordem e rlcoroso asseio; so ciu*
prcua Reneros de primeira qii.it*dnde,
farta, de SoS para cima. Rua Uinchue-
'o -rl-i u-le-hone Central .|9oH b) J

D1_IX1I1Ç1R0—Eiuprcsta-'5c sob l.j-
pqthectR de prédios a Juros ra-

zoa veis gm tules e pequenas quan-
tias, jiiro-t c caução de apólice., cou-
tas da 

'"-eVitura, 
heranças, inventa*

nos, ahi-tueis de predioi mesmo de
.tifofruto mi dotnl, compram-sc pre-
dios, terrenos fazendas e sitins; rua
(1.. AsíCinblta n. 117 l" oml.-.r, sala
ci. 4 com ò sr. Moraes, (559 S) J

Mcrlo —
modernos

nor íiíurino., especialidade cm pen-
tcados para un:vas; attende a clia-
mados a domicilio; rua Tuliancr.- p.
io — Copacabana. Tel. 785, S"l.

(.1.1 SI M

o diái.nosti-
e tratamento

doença, do es-
tomago, intestinos,
f gado, pulmões,

coração, uns, ossos, etc., pelo
UR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua Süo
losé, 39. das 2 ás - (menos ás
quartas-feiras.. A 203

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis 7_,.._. _i.
lenc-jui., parlciro, cura oo tumores
dob seios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias e genítacs da mu*
lher, as meirites. os corrimentos un.
rinos c vaginaes e regulariza a mens-
truaçáo por processo seu. Applica o
606 e 914 com ou sem injeccão c
esta sem dôr trata o diabetes,
hérnia .ijuehradura. -em operação.
Consultório perfeitamente apparelha-
do; rua Rodrigo Si'v:i n. 26, esqui*
na da rua da Assemhléa, das 11 «is
a da tarde. Telcplione 2511; residen*
cia á rua Senador Euzebio 342. Con
si-ltas grátis.

Professores e professoras
ESCRIPTURAÇAO 

mercantil, pelo
mesmo mcthodo do profe _sor

Tavares da Costa, o professor Ma.
rio Pires, da Escola Municipal de
Aperfeiçoamento, lecciona á rua Dr.
Maia Lacerda 11, (_, Estacio de Sá.
Aulas diurnas c nocturnas. Preço
módico. (916 S) J

INGLEZ
mezes.
Vae a

L-rijo dü
dom cilio,

.atico, M r .
!'_ter ;¦ garante
usinar cm seis

_)¦. Francisco 11. ..6.
por preços módicos,

(1264 S, R

0F

(5493 5)1,

2. nsoltas grátis
Itiítèncourti da
chia da Hahir*.

Facu dade
meÜco <

Pelo
dr.
I.nbi
dc

Uma
de Medi*

operador

F _RECE-SE um rapnz de traia-
mento, para professor cm casa

de família dislineta ou para compa*
nheiro ajudante, de um senhor de
edade. Cartas para U. R. D., nes-
ta redacção. (1332 D) .1
"DROFICSSOItA 

__.t-un.t-ira—.
4 Fnsinn Frnncez, Initloz è
All.im.o, vné cm casn «lo» «ln»
111 nos; perços inoilicos. itua
IS «lu Mulo 37, sobrado.

(J 1711) S

— Unico
preparado

que adquire c conserva a belleza da
pcllc, approvado pelo ' Instituto de
Ilelleza de Paris, premindo na Ex-
posiç5o de Milano. Preço 3$ooo. Exi-
jam estes preparados, á venda em to*
das as períi.marias c no.deposito des-
te e de outros prcparadoi, a rua ;
de Setembro 18G. (589 S) A

MME. TAGILD parti-
cipa que se mudou para
a rua General Canabar-
ro n. 15 (próximo á rua
S;, Christovam.'^Cll"S)R
Embriaguez ^ c^;sre
rivol vicio, sem dar remédios para
beber, Centenas de pessoas com-
pletanicnte curadas. Travessa da
Luz n. 4, sobrado, Haddock Ivo-
bo. Consultas grátis; segundas,
quartas e sexias, das'8 ás 5 da
tarde. Casa de f..u|il).a. Dão-se
provas das curas realizadas.

734 J

Ser Bella

TJROFFSSORA habilitada, ensina a
X meninas e senhoras, em qualquer
edade. portuguez francez arilhmeíi*
ca, geogr.. ca!Hgr., etc. Só vae a
domicilio, rua Haddock Lol.o 417.

(1534 S) R

DINHEIRO 
sob hvpolliccas. iuros

c caução de apólices, mercado. I

í. •> SI J

TT-IANOS — Afinam-se pnr r.s. e
.1 conrertam-se por preços barnlUs-i-
mos: recebe chamado., á rua do
Hospício .Co, loja, papel-ri-i T«-i.
xcira, próximo á rua dos AniHai-**;

(15..8 S) II

cias, etc, I_. Moura. RòSarlo i"

PRpRS.ECE.SE
mesa c a

_i..seio c o mais
«.•os o_ que se
cisa dc familia,
_'jí, laja.

J-RANTF.Z

almoço ou jantar a
domicilio, garante-se
tigoroso iSibor;t pre-
convencionar, é cm

á rua do Cattctc 11.
(.5.-4 S)

5Í000 mensaes; trc_

T> ARA ..«.oa
X eonunercio
ra. na Tijuca,
vol tle pequena
ç.".?. nluo-im-íe
(_c:n mobilia).

, sr. Soutos, rua da /

j 
loja.

i T). NS..Õ ii Tloinicilio
! X de casa dc famiH.
, rua Haddock Lobo ...

de rcípeito c do
— cm bella ehaca-
residência e.i»'.ifnria-
família sem crc-.n-

dois bom. qirarto.
ttiformarões com

T»R0FES90RA franceza dislinetn,
X lecciona seu idioma pratica c
thcoricamehtá. Lições de conversa*'
çôes. Cartas n Mme. Solge; na
travessa Cruz Lima ... 37. (i..7S)R

n:o'c8ths dos Olhos,
ouvidos, garganta,

narsx e doenças nor-
VOSaS. | PROFESSORA 

'"«ÍÍ.Íotu.Ü 
_i___i

Todos os .1 j a. 6 horo.i, J^ bandolim, piano, borilados, c .ac-
da larde. Rua Roditgo.;.Silvaj_n. 20. | cCita meninas para instrucção prima.

(entro Assembléa c. ide de .;.. p..,,,^,,,,,. francez ou outra qual-
quer disciplina do curso normal ou
gymuasial.- We.fis módicos; r, Had_
«lock Lobo 213. (54.1 S) S

.jiilai (entre Asseniblca c Sete de
Setembro). Consultório perfeitamen-c

apnnrelliáíio com tolo o material preu
ciso pari os exames e os tratamentos
constantes dessas espi-cialidadcs. *

143 J

ta, por nin professor fr:.nce?, dc I*a~
ris; oi., nia Sele de Setembro, of..
1» andar. (394 S. S.

embéla n. ta?.
(11=7 S) J

 Vorneçc-si"
lirasi-cira, á

128 .ob.
(1:5-- SI 1

Jj-Ã
'AM11.IA dc lodo respeito, aluga

«111 quarto, com luz elcr.tnca;,
n uma .cnhora que trabalhe fora e
de todo respeito, na rua Monte Ale-
pre 11. 17, próximo (x run dn Ria*
cl.üelo. (.2.1 S) J

TJENSAO -
X de et1--..
C.i....n *'*- .dn

:ill ft'i'a
rua d-*

-o «-. 1

Fc*-01t..KCE-.-E
a fm.

milia, ua Av. L.

comida farta e va-
e 50*. casa de fa*

...ues Freire i.ln A.
(liuS) M

X>KNS*"0 Mon'eirn — T-V ¦» melhb-
X no gciiero e também fornece p
ilomicilio; rua «Io Rosário 11. 105.

(m, St o

'ir-ORN-FCE SF comida
X' família, a domicilio;
ÍJOtafnuo n. io'»*

dc ca*=a

(.-
de
«le

-i. M

T>fANOS — Vcndem*se n°vn*! dc
X procedência americana, fab-iedos
especialmente para 11 CaRa Frcbas
cm ts-vlo,-* europeus; lambem -^e t-o-
cmn pòr usados, na anllçi e coube,
cido ('«asa Freitns, rua Lins de Vn*t_
coucelíni 2--, cm frente á estação d1
Kncenho Novo. (420 S) F

mm iw n
TESTIIM, f G*D. E ta
n,n DR. HE9SAIO
_-U "" BESOUZA 10-
PES, docsstste na Fa-
culdadtD. Exames pe-

! /os raios X, 1S0 ssto»
I mago, intestinos, co-' ração, pulssõas, eto.' Tratamento da as-
th ma. — Rua S. José
39, de 2 ás 4. Oratss
aos pobres ás 12 ho-
ras, a noa

PROFESSORA 
de piano «ol.-in c

tlicorii. ,.;I,Veçns. imodicos. Infor*
U inações., casa,, tlevil.Vcqua, Ouvidor,
_!• i.« cnin o 'ir. I.ilin. (57 S-.1

Mr. Edmond -ncXomí_,t.:
dium" çlarjv.ifjente, di*s(ing*i*ido ne!a.
imprensas brasileira c estrangei¦*-•' nc*
lo «acerto das [suas. predições ç.mití-
nu'n a dar consultas para desço) er.
tr.-s de qualquer espécie; na rua tio
Mattoso 3.7, «obrado. Mr. Kdr.to.d
*em sii.o freqüentado e admirado por
numerosos cl-entc* dá mais aita ca*
tècoria, a quem predisse o roubo do"Museu Nacional", a morte da sua
irnifi, o celebre "Mndame Zizíiíaj1 e
outros aconteciníeníos tiõtuvcis.

(I71I-. S) J

Crè.ne de Rei-
•eza :"Oriental",

sem .Tival para
manter' a epider-

me cm perfeita hygiene ,e belleza,
emoliente, e refrigerante, embrau
queoe o assetina a-cutis. Não e
gorduroso, é o melhor para massa-
gens, e faz ndherir o t>ó"de arroz,
tornando-o invisivel. ;3$ooo, pelo
Correio 3$5oo. Leitora, nó losar
onde reside,' peça o Ciúme "Ori-
ental", ao seu forneccilor e, elle
não o tendo o obterá rapidamente.
Mediante 100 réis dc.sello envia-
mos o catalogo de "Conse!hos dc
Rellcz..". Vendas por ..atacado: di-
riRT-se ás casas ue síi?. relações
nesta praça ou, ao deposito: Per-
fumaria Lopes, r. Urugutiyáiia nu-
mero 44. Rio.

DEI.BY-CLUB
Prograuiuia da 34 corr «ia á realizar-se iloiuineo.

1<> «le Dezembro de 1916
Grande prêmio 2 D_Esl_ AGOSTO

0 parco — 6 DK MARÇO — 1.500
metros — Antniaes nacionaes (Jlan-

Prêmio.; 1:000., 200% edicap)
3Ò$00Q

1). 1 Dictadura. sa kilos
) 3 Espoleta. ...... 50 "

a) 3 Estilhaço. , . ... 51 "
) 4 'Dynamilc. ...... s*> *

3) S Zilafa. .' 50 •
). 6 Diamante. . .... 51 "

4) 7 Escopeta. ...... 32 "
) 8 Fábula 47 ¦

3- pareô — VELOCIDAUE — 1.500
metros — Aniuiaes de qual.uer
paia CHandicap) — Prêmios 
IiOOO.000, 200$ C 30,000

1) , Francia. 50 kilos
) a Meduza  5a *

a)3 tMlnaa Gcraei. .... 5a "
) 4 Histórico 45 "

3) s Skllia .- 50 "
) 6 Beatriz 5*>

4) 7 Pistaehk). ..... 50 "
8 Barcelona 50 ¦

3* parco - SUPPLEMliNTAR —
1.609 metros — Animacs «le qual*
quer .paiz (Handicap) .'romiM:
1:300$ .340$ e __$ooo

t) 1 Palmeira. . . •
" Idyl

a) a Dlonía. ....
) 3 David

50 kilos
53 *

53 "

52 •

S3
53

3) 4 Jagunço
) 5 Voltalre ,

4) ti <Da„on
) 7 Buenoa Aires. . .

.• pareô — ITAMARATY —' 1.609
metros — Animaes de qi>a'.uer•paii (Handicap) — Prêmios:
1 i.oojooi), 340$ . 3_$000
t Velhinha 51 kilos
3 Sucre 33 »

l_>y_ic_z 33 "
«iult 33 "

Lord Canninc 54 *
5o parto — 17 DE SETEMTB-RO —

1.609 metros — Aniiuaes de qual-
quer paiz (Handl__>) — Prêmios:
1:300$. 360$ e 39$ooo
1 Salpicon 50 kilos
a Ilelios. ....... 31 *

Alida 50 •
Insígnia 54 "

3 Royal Scotch 49 *

fi»-parco — DR. FRONTl-S —I.75.0
metros — Animacs «le qualquer paiz
(Handicap) — Prêmios: 1:500$,
300$ c 45$ooo

1 Cuido Spano.
3 Farade. . . ,

Ca-e. In». . .
Slromboli. . .

54 hilos
51 " '

5J _
48 "

-' parto — GRANDE iPREiM-O z
DE AGOSTO — 1.750 metros —
Animais de qualquer paiz (Tal.clla
VIU) t- Pretuios: 5:000$, 1:000$
C I,.0$00O

•) 1 Argentino. . .
) " Mínt Rose. .
) " Liberal. . . .

r ) " 'Medusa....
) " iMont Blanc. .
)• 3 On Ko. . . .
)3 Ornatinho. . .

2) " Roliallion. . . .
) " Campo Alcere.
) 4 -Monto Christo.
) " Pontct Canct.

3) " Sault
) 5 Pceaso. . . .
) fi Calepino. . .
) " loffrc. . . .
) 7 Pierrot. . . .
) 8 Insiiinia. . • •
> 9 Ranipollion. .
)lo Nyon
)n lady Pericles.

. )iz Otaner. . . .
)i3 Trunfo. . . .
)u 

".intíuro*... 
. .

.15 Lord Caijning.
)i6 Palmeira* . _
)i7 Majcstic* . .
)|8 Mastroquet. . .
1 " Palalaa
) " Désir
)i9 «Jczinho.

60 kilos
5- :

S-- .

57 "
56 "

57 "

57 "
56 *
58 "57 z
53 "
55 „56 __SJ _'

ti --
s« *
55 .

8» parco — PROGRESSO — 1.609
metros — Anlmaes nacionaes (Han*
dicap) — Prêmios: i:-oo$, 340$ e
36$ooo
1 'Camelia. ...... 53 kilos
3 Canfiiissu' 53 "

'Estif.cte  • 50 "
Doiiau. ....... 47 "

O Io iparco sítí realizado ís .2.50 «la tarde.
Manoel Vallndão, 2- Secretario

PHARMACIA PROFESSORA
Piecisa-se de uin pharmacemico! de piano e musica, lecciona cm

formado para dar nome a uma. — | casa c fora « tem piano para cs-
Carta com informações, á rua da tudo; rua do Cattete h. 25, so-
Assembléa n. 49. sobrado, Bernar-I brado e chamados pelo Correioorno Bastos. -Das. 10 ás ri, (M 1043 casa decente. R 1218

ACTOS FÚNEBRES
Joaquina de Carvalho

ÇREGUEZrA.DE S.' {.IÇOLAQ'Cabeceiras de Bastos
¦ Portugal

Maria dc Carvalho Vas-
conceMos e João dc Vascon-
cellos Cruzeiro, tendo rece-
bido a dolorosa noticia do
fallecimento de sua mãe

f
Guilherme José Vi-

cente
Maria Uiiearclly ViecnYi.

Deoliuda e Durval Messi.i*
e demais parentes, Miguel
Barbosa Gomes de Oliveira
e familia, convidam aos

seus parentes «. a to.las as pessoas
., | de suas amizades para assistir ásogra, convidam as pessoas de sua mis__ _. trigesimo dia, por almaamizade -a assistirem 4 missa que _. sen sempre chorado esposo, tio

pelo eterno descanso de sua alma e _jme.omandam rosar na egreja do lispt- VICENTE,riio Santo, no Estacio dc Sá, ama-
nhã, sabbado, 9 do corrente, ás «*.
horas, pelo (jue se confessam gr_-
___. (.1 4-ó)

José Pio cie Moraes e
Castro

Ttjosií 

Pio Rorges de Cas-
tro, Maria Vianna Borges de
Castro e filhos participam
aos seus .parentes e amigas
que, tendo fallecido no dia

i* do mez corrente, em Fortaleza,
Ceará, seu pae, s._ro. è.avô JOSÉ
PIO DE MORAES 12 CASTRO,
mnndam celebrar amanhã, sabbado,
9 do correnlc. 110 altar-mór' da
CRrcja de S. Francisco de Paula,
ás o horas, uma missa em suffra-
gio da sua alma. (| 1 ...-----------_____________________¦

GUlLHl-RMli JÜS.U'
(jue s:-.á celebrada

amanhã, sabbado., g do corrente, áa
9 hora.., na egreja de S. Prauelsc-
dc Paula, pelo que antecipadaiiicil-
tc se confessam eternamente gr»,
tos por este acto dc religião.

_________
100 cartões de visita.»

lutos e boas festas
RUA BUENOS AIRES, 4 A. Tel.
2013. A dois passos do Correio Gera'

COltOAS 10 1-AI..IAS UK
FIíOUB- NATUHAUSPrepara-se qualquer encommenda .
Casa Arte Floral

Rua da As«mblca 113. Tcleph. Cfu-
trai .837

Antônio Belliani ât
Araujo

TRIGESIMO DIA
Sua familia manda reza.

a missa de trigesimo dia na
egreja de S. Francisco de
Paula, ás 9 112 horas, ama-
nbá, sabbado, 9 do correnlc,

e convida 03 seus parentes c ami-
gos. (I539J)

f

Holdina Rosa Cunhaí João Pereira da Cunha.
Rosa Pinto Leal e Carlos
Lconcio Leal, filho e cunha-
do, convidam todos os seus
parentes c amigos de sua

muito prezada esposa, HOLDINA¦ROSA 'DA CUNHA, para assistir á
missa do 7° dia, que mandam re-
zar amanhã, sabbado, 9 do corren-
te, ás q horas, na matriz de Santa
Anna, pelo otte desde já se con-
fessam agradecidos. (S 1482)

Loterias Ja Capital III1
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções publicas, sob a fiscalização do go-

verno federal, ás a.i|a e aos sabbados
ás 3 horas, á

Rua Visconde de Itaboraby N, 45
J-tma_.li--

A's '-t Iioras tia tarde-
Amanhã

3io —su

ooosbooo

Electricista!?(^insI^
e emiccrtos de lit!_ ventiladores, mo-
tores, etc. Tel. Ccnt. 5535 — P-
Américo ... 80 (Cattete)-. (.151 S) S

(-KRF.NTA 
franceza,

T lemã; precisa-se
encorpo ile uma casa
para tr.-t.\r, A travess
com Albino.

inç''.v:i on at*
para tomar o
de i° ordem;

1 Muratori t _**•_
(.4-9 S) s

(UA'MOPIIONKS e altni_.4_rV.cii.
cm ...e. de $500 a ,1$. '1 roçam*

r,c dc S500 a _$'. Compram-sc tt.a*
das. C.hccrtnin-se gramopliones c
vendem-se a _n$ e 1-5?. Compram-sc.
Ii. U.rii_iiayatin 133. (7"7 S) J

(1-lUA'MT deir

ÍIOVIET de
Uma,'l'HXAN'l'E --

tratamento, deseja collucnr-se
cm c;.sa de um senbor viuvo «v.i ca-
sa dc familia de tratamento. Tratar
na run do Rocha n. 4S — ív-\ dn
Rocha. (11593 S) R

HVrOTIUÍCAS 
«1 prdi.is, farem-se

no .entro c subúrbios, im rua
tia Qiiilatid» n. 73, loja, de . ás 4,
com ri .'citas. (1 .91 SI R

cidade e sub-
on periucnns

lia canitalis*
sr. Pimcn-

sobrado,
(607 S) J

T.T.YPOTHECA.S n:
1JL urbios*; grandes

quantia*, juro módico;
ta. Titfõrma. por favor,
ta; rua do Ko-sario i-j;

T)TA_T)S -- Comnram^c cm «.i.-.l-
1 ....cr c«tado c auto . mandar cr.
.a-, com orcpn e f.-*b,-':,,nto. nin A
M. Caixa Po_l.i1 n. _n_ ___________
/SlIARTO — Alt(..vse um cn-n boa
\rl |icn*íãò, em casa de família, a
um 011 dois rapazes: preço razoável:
travessa S. Vircnle «ie Paula n. ...

(._-! Si 1

UAI.TO Independente — Aluíra-sc
de familia; na nia Tor-
141. (.1120 s. 1

f_UAT
V-í en.
I cn Dutra n. 1

AUÀRTÓ -
Vi prçci«a dc
mas cnndir"ie.
ra compaiibciro
Kxitrc-se T-cisoa
mi"íi. TC" e

Um
um

ou cm
Ca.t.-.s
n. .35

ranaz e-;'iid'-n,c
outro ni-* mes-

o*J do commercio, pa-
de quarto e ucn5i_a.
decente e dc boa fa-

;cii-"ul*i npre**cntnr-**è
ío os-iver nesgas cm.dfcííes

C, V., á nm do* Andrada*
«nb. ti:n SI P

TJTVrOTIIECAS — l"n'.Mii-.c n iu.
.1 JL n--' ntndÍcc-5 e ríiptdamente. coin
Kodol^ho Tbomaz, rua do llospicio
11. Iso, 1" atuhr, de 1 is 5 Iioras.

O-Co S. J

TNS....IC1ENC1A GENTIL, ic-
X uilidadc. dcMíidadc muscular c
nervosa; tratamento sesii.o c tacio-
nal. Dr. 1*. Araujo, run Sete dc Se-
tcm-lvro an, das a às 4. t?.o?1J

TMPOTENCIA — Ciua-s; com a.<
X gnriM.fis dd- citu.-ha. remédio ve-
cetnl .vimlo úo -.crtão do rcarã. l_n

QUARTO moldlailo com prn-.o —
V-f Alu-T.i-fe cm c-si de fnmilii es-
traneeira, a cavall.eiro dc todo o
respeito. Para mais iufi.niiacr.es rom
o sr. René. á rua de S. .lo«c 117.

(935 S) Jl

de predio^
durante :>.

TIEPORMAS e pinliira:
IV paçramentos, parte
obras e parte cm pro
Michalshi, rua Ouviror

Mme. Ciei Una rins luva
lidos n. HO,

sobrn-io.
S 13.5

Felizina

GRAVIDEZ

— O melhor prepara-
do, |_r,a tirar man,

cl.as e pannos do rosto; á venda:
Carioca _a_! Perfumaria. Nunes;.lar-
ro do S. Erancisco -íi_íi«s* .C.305.S)J

O uso con
sitinto do H»*
níitogcnól- de

Alircd.. dc Carvalho, cm um calix
is refeições, cm cuja «in. (1-.cao ¦ cn-
irani a quina* kbla coca. 

'a"lo-p..uS.

.balo dc cal, pepsina, pancre.it.na
dinstasc '"c glyccrina í .1 nielliof ga*
ra-iiia á vi-la do feio «J da mulher
grávida, pois o llen.aloijçtlo.l., al-.-m
.le poderoso tônico «í digestivo, ven-
dc-sc em todas r.s pliariiiaçi.s e ,dro:
phrias do t-io c dos í*
«to: 10, lít.a Primeiro

.lados: Uc;..
di. Marco.

1)1..' I PE
XJ sultorio,

PEDRO ARAUJO — Con-
Sete

-11. «lc
dc Sc-cmbro

(1.1.9 S)R

DENTISTAS

Moléstias das senhoras
— Dr. Octavio de Andrade, com pra-
lica «!r.« hospitaes «la Europa, evila
a gravidez por indicação seientifea,
se~i-.prcit.dic.-ir o organismo. Hemor-
rliagfias. suspensão, eic. Residência c
co..=.: rua Sele «lc Sclcml.ro n. .SC-,
sobrado. d.is y á-s ti e de i ás j.
Telcp-i- 1.5Q1. Central. (!onsul*a.
Rratis. (. 300 S) R

OURO
Prata, brilhantes, 'jaiitelas do

Moine de Soccorió, • -mprani-sc e
pagam-se bem, na. praça Tiraden-
tes. .4, Casa Carcia. '

FHM ÜJOl

R. Knliliis Von lMiinckensteín
lísp. cm obmra.ô.s a 011:11, p'«-

tina, csinalie e extracções com
'amente sem dòr; colloca den-

es con. 011 sem chapas, a pre-o*
reduzidos. Garante todo c qual-
mer trabalho c necei'-. paga.neii
los parcellados. Das 8 da manhã,
ás 7 da noile. Aos domingos'só.

., ..*. .« \ii. . ¦¦ !:."
do.

WWmíW%v_i 1 -..--1.. |),<mo nn

Vcndc-se íitlia tle pequeno capi-
tal, com sortiment.1 e- com mora*
dia para familia.' frvxiidó b'im ne
gocio, livn- «c desembaraçada de
qttahmer ...i.nus, aluguel 100S000
com contrato t«-r.-7 annos. Infor-
ma-se com Nino Vieira, á rua Ma-

CtlIM do | rechál Florijiiíò 223. M 127.

Garage cecheira ou
fabrica

ir...» 1'cix.io 11. 41 (sobn
prox'1110 á rua fruguayana.

DENTISTA 
t

obturacão
2?ooo mcttsaes para
a grr.n'to. pünlina.

curativos desde o primeiro «lia. Tra-
balhos dc chapa; coroas, pivot, cie.
por nrecos mínimos e trabalhos gz-
wntidos, r.a Auxiliadora Med'ca, ua
rua dos Andradas 11. 85. sobrado, cs.
quina da rua General Câmara
plionc'. Norte .li... (-"-'

olho* vi1, pus, fiizí-iulo ilr?:i)i-
piirccivr c.ntn|ilpt,iriiPi_li' »'sso

jdof-itnnro.-KiqiiirimloapIiy-j Ai_sa..c mna esplendida*, c grande
Sii.lin-llia (l OXprn-sãO (llllll_| rr0prie<hdc com grande chácara,
r.ll í-m pntlcOS ili«s C Sfim O , abundância dágua, ligiia iiasceiito.

idOlMltc S(MlHr ilôl'. POI-- Dr. i Serve para grande garage, cocbeira,

NfiVÓS _H H.CÍ.i-.PSp_CI_lÍ_.a'| oti um fabrica, sita. á rua Itapíni
'coin 

loiigji pntliçii dc suai" i"™'05 mi!ullos ''"

..pi--iiiliil-d)'-. Avonicla Geri-
trai 00, do 1.8 ás _ horus.

Creme de Amêndoas —
(.' legitimo está _, registrado sob o n.

tOlc- | 10.011,
S) J I fabricante

. va, eic.
l,ope*. | Indisnensavcl

traz
pliarniá*-etilico

c* nome do
SauLoà SÜ-

.-;¦.

T-i:.-\ Conde
XV Alugam .si

O AL
O o

de l.nmfim n i."* —
cominodoi, (mi » S*. 1

f _!*_•! '. "S* _ — '-'-• l.?Pc* Indisoensavcl ti. toiletté das (lama.
í* IU 1 B % \ ii •^¦')C'r0' Ci"ÍXr' I elegantes. Embelleza o ro^to, tiran*
s l« i I r\ I ri e'"0 ' detillsla I «lo-lhe -s ruças e os manchas. Pite
àall I üv I il pela Faculdade i:_!$ooo. Vende-se no deposito. Drona-

dc Medicina e I rra Pacheco; á rua dos Andradas ..:

«lo cciilro da cida-

Para informações, á rua dc Pã-J

lro ii. p, .1" .-.lidar. 
'. 

(R 903)

Por *-_üOOO em décimos

Grande e extraordinária Loteria do Natal
t-iibbiult. 33 do corrente ás íi horas da tarde

INOVO l-li_N«J i4"?-l*Ê.OOO:OOOi$00O
Por 56SOO0 ein octogesimos a 70» rs,

Ksta iinportunto plano, niómilo promio maior, distribuo outros
prêmios
ric..lOOiOOO&...30:Or_09,-in:»00$. 5:000$,

3:000-», 1:000$ o -ISOsOOO
Os podidos do bilhetes «Io Interior devem ser ncumpa*

nlindos do mais 700':r_. ..piii-u o-purto ilo Correio e dirigidos
nos agentes gemes NAXAI.KTH & C„ RUA DO OUVHIOB
X 9-1, CAIXA N. 817. Teleg. LÜSVElb, o nn casn P. GUI*
M An A ES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
celtas —- Cnivn do Correio n. 1.373.

CAMPO GRANUu
Dr. Augusto Vascon-

cellos
Seus amigos, gratos á sua

memória, fazem celebrar
uma missa em suffragio de
sua alma, na matriz dc
Campo Grande, áa o t|a ho*

ras, amanhã, sabbado, 9 do cor-
rente, annivcrsario do seu fatie-
cimento, Convidam á sua exma.
familia,' c a todos os que dese-
jarem assistir a esse acto de reli-
pião. 1 1--1
-----------------____B_____n_B
Amélia Helt Bacellar

da Costa
(AMELl-IHA)

I-allecida cm Juii dc Fora
Pedro r-.cellar da Costa,

ainda ucnalizado com o tal-
Iccimcnto de sua adorada o
nunca esquecida esposa
AMÉLIA . HEI.T BACE-*

I.AR DA COSTA, convida ás pes-
soas de sua amizade para assis-
tir à missa de trigesimo dia que,
por alma da saudosa finada, será
rezada na egreja catbedr.il, no ai-
tar dc S. Sebastião, amanhã, sjib-
bado, 9 do corrente, ás 9 horas,
e desde já ao confessa penhoradis-
situo a todos que comparecerem ü
este aclo de religião e caridade.

R IS73

SARDAS e pequenas manchas
do rosto, dcsappurccem com
o uso da EPHELIDOSE. Vi-
dro 3$coo. pelo correio. 4(000.
PERFUMAI*.'* ARLANDO

RANOEL.

í
Miguel Motta Leite de

Araujo
Viuva Valltarcs, filhas, fi-

lhos, genros, nora e netos,
agradecem ás pessoas que
se dignaram acompanhar os
restos mortacs de .seu bom

e dedicado amigo. MIGUEL MOl-
TA LEITE DE ARAUJO. e de
novo convidam aos parentes e
amigos do finado, para assistir a
missa de sétimo dia, que será re-
zada ás 8 i|a horas, amanha, sab*
bado 9 do corrente, na egriua de
S l'-aiii'i.c_ d.- Paula- _________¦ mm

t

CASAJ OOBEtBO
Casa osp .cialista om

Flores naturaes
Coroas üebiscuit

e Coroas de pannfr
Preços sem compoteiicia

Uua do Passeio C_-Toleph, C, 89J

B-B-V-ZOIN
, a.ú «i cmbcllezant-Uio -n

rosio e das mãos, refresca ¦
pelle irrituda pela íi.valli;.

Vidro 4$ooo. Pelo Correii
«$000. Perfumaria 01<
-ANDO RANGEL.

íCarmen ^Bastos Galvão
Heitor Pereira Pinto Gal-

vio convida seus parentese amigos para assistir orna-
nhã, sabbado, 9 do corrente,
primeiro anniversario do

faillccimcnto de sua saudosa espo-
sa, CARMEN, á missa que, por
seu repouso eterno, manda rezar
na cgrc:- do largo do Machado, ás
o horas, confessando-so antecipa-
danienie ae-adocido. R i_-*7

BOM NEGOCIO
A' rua da Alfândega n. 2.3, sc

brado, traia-se de papeis ua Pre-
feitura, Tliesouro, cie, inventários,
acções eiveis c crimitiaes, adeanta-
sc todas as custas e o constituinte
só paga depois de ter o trabalho
concluído, das 10 ás ta ou das 14
ás 17, nos dias uteis, (j 9S9)

AOS NOSSOS FREGUESAS DO INTERIOR
Pedimos quo, dosdo ju, nus laçam seus pedidos para aLOTHRIA IDO NATAL

Km 23 do Dezembro
nteirns era quartos 52-800

toirn3(jm o.tn,.. simos5.ij.0U0,
tôi-òsimòs 700 róis

T-r^_z__?_._e.HíTPa: & o.
ümeos Àgúhtos dá. Loterias í-'oilor.ios nest,. capital. —Caixa do

CoiTOio .17 — Uua do Ouvidor, 9í

l.ill «O UU l/l

1.18:00.$ Jü II
t

MOVEIS
V. c:,-. pode mobila, sua casa

por aliiffttei mensal, a módico pre-
co. com cxcellentes .inoveis, rua
do Riachuclo 7 cisa Progresso.

CAMISAS
Concerta-se eom toda perfeição

camisas de homens, preços inodi-
cos; rua Sete de Setembro n. 97,
1" andar. 7.14 J

A NOTI-Gil. BE PARIS
GRANDES SALDOS KM TODAS AS SECÇÕES A PREÇOS

SEM I-R_.CJ_DK_.TES

Msr.8, VaguSmar Lanzony
Participa

ijuezas q-ue
Franco 11.

a suas amigas e tre-
mora na rua Souza

101, Villa Isabel.
(R ...98

prtrn
atelier

r"*-i aroj-idii
P-rV.et n. n,
plionc c sala

escrir.tnrio, cônsulf-òrío
, f.'u7A..e exccllenti-
c iudenendt.i<t-. á r--0

111 nntV.r. Tcin telc
!c espera, querendo,

<-____!-_S--__-_-_S_ Pliarmácia do
Rio dc Jane; jro, com lontra pratica, Membro ''"

cSo Central Brasileira dc

(1015 SI 
".I

Moveis a prestações
Querem vv. scx. comprar mo-

veis cm melhores condições,c por
preços baratissimos pois visitem a
Casa Sion. na rua Senador luize-
oi(. ns. 11? c 119. tcgphonç 5.00

Mobilia Hs sÉÉ jantar

LOMBR
Moveis a prestações
Venham comprar moveis bons è

'baratos, nas melhores condições,
entregando-se na 1° prestação; rua
Senador Euzebio, .15. (M86.)

IGAS

Coronel José Teixeira
Portugal

D. Maria Quartin Portu-
ai, I«opo de Albuquerque
iiiiiz Júnior, senhora e fi-

ihos (ausentes), viuva ur.
Mattos Pitombo c filhos,

iu,..; Teixeira Portugal, senhora d-|
filhas, dr. Leonel I.orcti, senhora
e filhos, dr. José Teixeira Portu-
gal. senhora e filhas, Cícero Tei-
xeira Portinr-l senhora c filhos.
Pedro Teixeira Portugal, dr. Mau-
ricio Leitão da Cunha, senhora e
filha, c mais parentes do coronel
JOSÉ' TEIXEIRA PORTUG.-.-,
reconhecidos Ss pessoas de sua
amizade «uc acompanharam o seu
enterro, de novo as convidam para
assistir á missa de sétimo dia. que
será celebrada amanhã., sabbado,
9 do corrente, na egreja de São

Erancisco de Paula, ás 10 i|_ ho-
ras, c desde já hypolhecam eiertio
agradecimento, S 1618

Octavio Teixeira da
Silva

(DESPACHANTE MUNICIPAL)
Jttlia Borges da Silva, tio,

irmãs, convidam os na-onies

PRIMEIRO ANOAR
Deseja-se um bem central, nara

pequena familia, ate 200$. Res-
posta para E. C., no escriptorio
deste jornal. 71,1 J

Compram-se moveis
usados

mobiliário completo ou avulso»
qualquer quantidade, paga-se bem;
na rua Visconde «le Itauna n. 157,
Praça 11 de Junho. M i(5-t_:

DINHEIRO
Qualquer quantia a juros mo-

dicos para hypothccas, nnticbreses
penhores, cauções, descontos, com
signações, addiciouaes, inventários
construcções, contas do governo e
da Prefeitura, alugueis de casas e
impostos; compra c venda pcriuir
la c subrogaeõcs dc predios, ler-
renos, sitios •_ fazendau com J.
Pinto, á rua do Rosário, 134,
loja. M iG-_

—_—.. _..-i-_.,¦¦___,.—; .

Doenças Cum sr.iranl i.1;-
_jg empida «ie.

garganta gxeh\_\.

ÍJIUI-I* 

»_njl(..«.a \t*i k-.IVI-t nu, *- — ¦
irmãs, convidam os na-onies nSTIZ (fetldfaZ 00 Tlliriz)

.o-omisoUerinToqrtuE.;;onV«*'OS processo i_k.rá-

oulros vermes do corpo humano, o
PERESTRELLO, deve ser

rur(_fiÒe3'Üentistas.
Quitanda. -iS.

Con*.:

da.
Cl- Doenças «do

(3
rua ci I

contra*sc
n. 01.

Santo Cbristol _.«.\I.INIIA
(1539 .1 li I n raile

fi ente,
n.tii_n*?i

TA !!0 IN Kl 1)0-
«_l lua Reage lz calma; bem.

(15C. s. II

a fpTTa

(..;

idetre.
muilr

SI I

TlWORS ..AEl-CIIEJ. OK-•JsróiiT im; n i.ioichtk
UAI <M.l!l-:iTi:\; Itü-A SAO
CLEJIHXTB IfiS, CASA XV.

(Jl 1050) S

JEITKRtA 
Fori-.lc-.i — Vende

j ,1 [.arte de um sócio; trata-fic
nie*nw, com o Araujo; rua da Kc
jinha 11. 30. (1.-S1 S)

X fCK.VÇA dc carrocinlu d.- s
.! _ veto, compra-se uma até o í
do anuo; á rua Sarali n. 50.

(gS8 S)

t" AMIN.-S-CÍ!.! KTTÍ. — A-'i-
Ij se luim. duria iSj-io; trovei

òe S. Francisco de Pauta 11. 2$
(li-5 SI

T. r.VIlVA dc ccrcvcr . -«
_H \«n !<*-.-«• .uni. por 1 5
bom e.tadn; rua General Se.
.... (X, Cl-:. 3. (..-•. -1-1 .'

.AME MAC DAR - A ecle.
rc sommmb'i>la*chíromantc-Ei"a*

, profe*!"-! :i cm seiencins oc*
com gratiuc pratica tias íicá*
c*i* nn'aa-- onde fre/juen' '¦'.i o.

-.'.ehrp. r>eientistns; c hoie :c*
iiln como ,i primeira na Ame-¦ inil, Tod---* ns sua? prediec-ies

iu vc.Vií:¦!..-., não ?ó no lira*
¦". • *. .i.!'.'_.n r,-; que se referem

- ni-r.-.p.i, Miílíares d c..,vw:

OV.XirORA PCI CR ü. — Tem
1 . caria — Pr. A. O. .'.(.So Si I

OK-TimitA di.incta, _ln_ra cn. «-.-
O si nova de t-v!-. conmrto. mnde--
110, boa sala _• d«--i. quartos inolnln*
ilns ou nlio. Ccrvall-o dc SJ ....A.
perto fio lurRO do M-.cti_.do,

(i.6fi Si J

fMI.f.OS .!.. 1' i- para collcc
-*1 compram-5C, IJ ost-tei _ 30. c-
dem*se ca talados, trazcnclo toda.
riedades, erros. Preço? iSnno.

CuC*

DENTIST.tnmcntc

S) J
ompie*A -—. Extraççôcá

sem dor, qualtj
tervcnçâo cir»rj_;ic... na boca, p'e'o.
processos mais modernos de aue.tbe*
rin, nn rua Sete dc Setembro n. ^05.

(5013 S) J

dro 1
cbeco,

jui ago e
intestinos; curam-se

i Pilulas de l.oldo Compostas,
armaceutico I. aüios SUva. Vi-
.coõ, Deposito drogaria Pa-
á rua dos Andradas n. ....

(K.i.1 SI J

CATAR-«.TA...

Vende-se uma
estvlo hollandez,

d.,, '.piiibuya, .cm
gyarnecidíi de

cryV.acs biselados, fabricada em São
Paulo: rua Scna-.lor Dantas "• 45,
térreo. O >°51-

DENTISTApivots c
-. Coroas de ouro.
.bapa. de vulcanite,

por pre.os ao alcance dc todos, no
cabineic americano da rua Seie de
Setembro n, 203. (501í S) j

T .ENT1STA Dr. C. «le l-igu
X f — Trabalhos pelo sy.tcma
ricano material garanlidò

Setembro u 205

icircdo
ame-

rm 7
;os S) 1

ua

DENTISTA 
— Vende-se

c_nÍ.ador com tres n-
novo; trr.t.-.-.-e

ratlo.

um viil-
alos, tu-

rua Lavrado
C't.-S.S) s

O AI.A eom ror.-".*,
vT precis. de «ma
centro, nt_ iPcS. cm
r.-i.al, Escrever carta
«Incção dcilè jornal.

PI-. HORA indept
O cdneadíi de-.c]a ..

I.'j',ce
11 pessoa
llarros.

dc frente. '
cn. i de ou*.

3 M. Spa. .
(883 SI

;i :L"te. moí
i:.c>- dc an
eifi-dã. Cir!

(1504 Si

IMÍNTISTA
.1 / eincle o
ovnUas, rua

nm

Senhor

•'¦-.MA-SE. roupi
l s.l «.-. moços :

ifir.. lavar uc ra-
dteiros; nraía d
_ «... Villn 1,1.1

rriRicvr.t.E
1 serve par.

ver '.- traiar.

_ Vtti-lc-i
¦Tar ur:rc .(.-v.;., ;

ie dc Setembro
(ii'..-,. ?i M

te-.l-'

Binr
ctip

i-'

con<uli
<: Av.
Rl.>.

elei t.o
p-.r c1-*

(.;.; Si R

T rM \ moca, cor twirna,
!_.' educada e csrinb .sa.

dcífl" a infanci-. cm c¦.*¦.¦
ir.:...ili«. «i"C .-.!>•.r.'. -.'i oli.
um inctiinr de 2 •a:::;!'-*?
I- )VC. -mte

ttinu-**,
í.nndida.

'ir.

NV (....... s. J
..TM/ PEEEIRA -_- Vci-a"., ;¦>À'l do. raode!*s cm tiin.. ' 

li!.',ae.de !..-.$; linlio, ilc.ie ;¦*'¦ v,.;i.'
asS- Sú :., M.-.Í...V. Munuet r-.n Sc'
?* <- Setembro tg_. Tel. ,,;-,. r.-ni

VUi S) J

*""-.\J c\ ne_o-:-..'C ''-"la or.icn dn-
U d.i as mcltiorcs informações -le
se.i conliicta e fiador, o'--çcc--e
para iate' cobranças de alugueis d_e
caças, contas rti. Theso.:ro e Pr-:V-
lur», Cai ta, ee _a red.cç.a, • C. ...

Mito ferramentas
dos Passos 18,

(¦!._. S) 1

T-.I-
I .

ENTISTA — Todos o* tralialhos, .¦utínvío do 1-r. Silvino
Mattos, _5o feito_ pelo systcmn da |America do Xoite e com o empre* \

Ciini da i
c. t n r n L ti

piir prncpssn opprninnn sc-
gíiro, quiilqui-r oiip spjn a
cdiidc d" dnr-ntd, pr-lo Dr. Np.-
yosdíi Rnclin, oculistn cnm
liiiiua prulica dn sim pspn-
ci'liilnd_ nu om. o nos h ns'-
pilni'S ilii B-rlihi, Viniina.','!
lJnris n Li.nd.ps; mndino:
do ilivnrsn, hhspünos desta;
ci-ltidi., Avi-nidii Ili-i Rrniicó, i
00, rins 12 ás h linnis. ll-i- [
horunos nindnpndns. nispOe I
de apnsnntns prin hn-piltr |
diipnlps qne qtiPtrnm ps. ir'
sob sua completa din-rçãn'; j

PINTURA DE CI8EU0S
MME. OLIVEIRA .tinge ral.?!-

los iiàrtictilarniente;; ?ó a seiiho-
ras, com llenué. AcluaViiicnte pra-
rante a maior perfeição no seu
trabalho.. Duração: qua.ro mezes.
Coinplctaincnlh! inofícnsivo. !'.-¦-
parados recebidos da Europa pe-
los ullimos vapores. Avenida Go-
mes i'reire n. 108, sobtadp. i--.j *-¦"
lepiioiie 11. s.fcfi, Céiilra'

lauto as?tm que e prcc.so
ara que as creanças não 0

Tara cxpelür as lombrigas
saboroso XAROPE VERM1EUG0 DE
preferido, porque t

i" — lí' limito agradável ao paladar,
Sitardar o frasco sempre bem acauiclado,
tomem, stippondo qm- é alguma calda dc (

_-- __ A'_m dc não irritar os intestinos como acontece com muitos
outros vcriiiifugos, «': dado em doses muilo diminutas.

3° — ;.;„, priva r.* creanças dc _ü__ brinquedos, nem de suas co-
mitlas, nem dc sua saude. .

4»  Tem propriedade laxativa, e por isso não o necessário,
após o seu uso tomar nenhum purgati.vo,

Applicado tanto para creanças como para adullo?. — Vidro 3$.
Eunctle-se pelo Correio i vidro por 4S000; 6 vidros, por iS.500,

c \? vidros pnr 35S000, Xrin «, acccila snllos nem estampilhas,

VEHDE-SE HA & ©«-•-'a.Éa _*.s*a_--ie
RUA URUGUAYANA, 66

PEFiESTi-EUQ & FIIÍIO Avenida Passos 106
M 1191

T a-->'j

S©ps©sçÈíal_t-.-as
Cl!

process
JOÃO ADREU.

1S horts

rrulic.il por
.-, e rápidos. Ur.

lV-13 8 vás
(it, tua s. rc-

6QIÜA STICK-PHAST H3, SENADOR EUZEBIO, 13
Vende-se uma partida cheirada I Onde vende moveisem presta-

por um dos ulliimos vapores. Prc-íÇoes e cm boas condições por pre-
co de oceasião. Trata-se com o sr. ços baratos; entrega, na i» presta-
Campos 11a rua da Quitanda, M- Ção sem fir.dor. Teiephone ^.113,¦ ' (--3i 

I Norte, (b 27-61

OCTAVIO TEIXEIRA i>a
SILVA,' para acompanhar o seu
enterro, hoje, ás 12 horas, saindo
o feretro de sua residência, na Es-
trada Real de Santa Cruz n. 2636,
para o cemitério da Ordem do Car-
mo. _ S 161_

bOC- monte novo,
dr: eurico de lemos

professor livre dessa especialidade
na Faculdade de Medicina do lüo
de Jat.eiro. Consultório, rui da
Assembléa, 63, sobrado, das 12 ás

6 da tarde. M 1618

i Gustavo Bion
João Emilio Bion, senho-

ra e filha e Adelia Bion
aj_radecem penhorados aos
amigos que acompanharam
os rcst03 morlaes do seu

saudoso pae, sogrp e avó, e de
novo convidam para assistir a
missa de selimo dia, que mandam
rezar amanhã, sabbado, 9 do. cor-
reme, ás q i|_ horas, na egreja dc
S. Erancisco dc Paula (ua canel-
la), polo mie de.le iá se confes^-
sam cternamenre
ÍS.
Bazilio José Pinto de

Abreu
Estacio Abreu c senhora,

Mahfredo Abreu e senhora,
Roscnibcrg Abreu. Odettc
Abreu Vicicr e marido, An-
na da Costa Abreu, Luiz da

Costa Abreu, Eelisberta Duntie lis-
trada c marido, penhorados, agra-
decem aos demais narente. e ami-
gos que acompanharam á ultima
morada os restos ir.oriaes e assis-
tiram á missa dc sétimo dia de seu
pranteado pae. sogro, irmão c
cunhado, BAZILIO JOSÉ' PINTO
DE ABREU, c 09 convidam -ara
assistir ri missa dc trigesimo dia,
(.-.ie, cm intenção á sua alma, íuai.-
dam rezar amanhã, sabbado, o do

hora_, na egreja de

OÜItO A li. 850 A GISAMMA
Prata a .io e 6o réis a pramma,

Platina, Brilhantes, cautelas do Mon*
te de Soccorro e de casas dc penha
res, compram-se á run do llospiciá
2-16, boje líucnos Aires, unico cas* *
que melhor paga. Oi Reina dc curi*
vos e lapidação.

*.

OURO
a 1ÍS50, platina a 9.500, brilliaii-
les, i$goo, orata, dentes usados, cm
nual(|uer ciuantidade e aos meltio
res tirei-os da praça; 11a rua Uni'
guayana 77, loja dc ourives,

1120 1

Doenças dos OII10&
DR. RODRIGUES ÇAO'Com longo estagio da Fondation

Roluchild de Paris. Assembléa, 56,
das 2 ás 4. Tcleph. C. 3370.

M 1.542

AVISO

. 1 _•_ Ü.9-8ÍS 3 fri3-íe.Q8S
eo nc matenaes qualidade. ' ÍI

ücniíis c-w '. \ I mlpinãi üros, cmpin* Cas
(ute v.

íion. lia
c:-:. nãè visita -
r..a «lo Cattete, 7.

Preços ..-.«.aves; p*_imcnto3 c.r. ; 9 *fl._i:__f. ¦_{. _'»s, eezemas, ."c entrega 05 moves na 1 en
prestações o garantia absoluta cm __!..§......___. frieiras. ssrn-.s 'rada dc 20 '," c os seus preçP»
qualquer obra tnirc-juc; rea Vrn- I _*----« Bií«tJ ,..,.;„;''. " ' 

;" ! £..n baratissimos. Caf.ctc, 7, telc
pg._M.-g, «-_-_¦«¦ (SJ 

j 
. 

d eS'aJp parecem | pHone-groo. Central. ._.._._ L_i__ü

fit"EÉST\_..TI.TA
17 tias, ai
por meio dc
cada extracçã

Mattcsl

- Extracç.íes «l-.-n-:..
ioliitamente sem dor,
anesthcsia local, a 55

1, 11a rua Uriiguayauíi,
binetc do Dr Süvino

(S)

i.-.rrrl - completamente cnm o
j DERMICUP.A. (Não é pomada).
Vende-se em todas as drogaria.

| do Uio e Nictheroy. Deposito ge-
í ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
In. -.«-. Tel. NortCi 32o?. Preço

MAUCoici!
Precisa-se

pca 11.
ir Pom-

J i(jp6

"MILA"

TlEXTlSTA _ Cf.iw.s -lc ouro pu-1
,\J ro. pivot* c dentadura? de lodo'
e qualquer feitio, por prçç</ sem com*ij
petencia, á ma Uregoayaus, i, s.- .
l-r.-do. consultório do Dr, SÍl"ino :
Maitos. (iSr-).iJ

V.V*.y ^f™"» gnrnntida,

DvEKTISTA

ideal
para

r~.-_tit.ttr ao. c.-.!>c"o a sua cõr, ori-
ginal preta ou casMnl.a. — Pre-
co i.S.or., pelo Correio, mais rS.
D«-p-si-.o gci-al rua 7 de Setenv
bro n 127. R. KAV-ITZ.

- Coroai de oito pu-
5S, ...$ e ;S; no Rrande

laboratório dc prctlioíc dc. taria, da
rua Uruifn.iyaua, 3» sobrado. ¦ --- -

__—_.__  rEvitar a cravidez
".OMPRiVM-SE dcniad-.i.-as velhas, ilic-inicntos,
J para «i aproveitamento dn nlali- "Pharol dà
n- ex; .ente nc-s dentes r.rlii:c-..*e-:; ri* n ij, n
i ru» UruBuayana, 3, sobrado, com teriu.it, r.a

o «-. Antônio. <ii .o S) praça Tiradentes,

?r-m to*
mir me*

nem eperaçfics, íciam o
Felicidade", q\:c rc ven-

i cn.çmxate do CVé Cri*
avenida lasses, junto

<¦(<•.. s> j

1 Lii-
Precisa d<í um íjnar^o mobilado,

c"ii caç^. de família, em troca dc II-
ções de írau.cz, i(i_!.DZ,
Hs.- -.cr par* -.«:: .1 M. R.

ARMAÇÕES E YiíRllS
V-cndcm-sc duas com r.o-.tas de

vidraça, e vitrine, com grande
crystal própria para montra c um
i-i.ior -eloctrico de t il.j II. 1'*
General Câmara if«. R 1*47

B0ÜI/1.VAR1- S. C1-HÍISTOVÀ0 .V. 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, comple-

lamente reformado, cm logar de Rrande movimento, para bo-
tequim. bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria Bra-
lima, rua Visconde de Sapucaliy n. 200.

Lustre para engommados
O "Brilho Mig^co" commtinica

um extraordinário lustre a caiai-
sa, punhos, collarinhos c a qual*
qu-.-r peça dc roupa. Endurece e
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro ifooo. Pelo Correio. 2$.
Xão se acceita sellos nein estam-
pilhas. N"a "A' Garrafa Grande"
rua Uruguayana, CC. c Avenida
Passos, iuf3. Em Nictheroy, dro-
nnria Barccllos. M HQS

Bi ilhantina concreta, com petro-
leo. deliciosanienie perfumada con.
penetrante e escolhida essência, dá
brilho c firma a cor «lo cabello, ao
contrario d.is dentais bri'hanlira.s
quo tornam os cabellos russos. Vi-

] dro, 35.100. Pelo G.rrcio, 4.000.
I Não sc acceita -rtllos nem cs::..'i

pilhas. Xa "A' Garrafa brande'.
i rua Uruguayana, C5 e Avcnidi,

Passos 106. Em Nictheroy, Dro-
garia Enrcellos. M !Hi..a

PNÃRMACIA
V-cndc-se uma . bastante ' afregue-

guczáda c niaghíficaniente situada
Uo centro d"- ci<lade. O motivo da
venda será explicado ao pveten-
dente; traia, se com o sr. João
Hubcr. ma Sete de Setembro 63.
Casa ITttber. .«a.-. .

Zulmira Erene França
'Antônio Augusto França,

Oscar Augusto França, tias,
irmãs o .primas, mandam
rezar uma missa de sétimo
dia, amanhã, sabbado, o (Jo

corrente* ás 9 horas, 11a egreja do
Coração de Maria, á rua Cardoso,
noi- este acto ficam .ratos.

1 '7C
_3B__________-__B___-

f

ARMAZÉM
Aluga-se o da rua -le São Chris-

tovão n. 50, próprio para qual-
quer negocio e. com r.ccommoda-

ções para familia; as chaves cn-
contram-se no mesmo, das 8 ás 11
c d.-i 1 áí J. Trata-se 4 rua do
Senado n. _3». (R .9-

Marianna de Castro
Pereira Pinto
Luiz Pereira Pinto. Can-

dida dc Castro Coelho c
Ignez de Castro Cn-rlbr, Le-
gey, esposo e filhos, convi-
dam a torlos os demais pa*

rentes e pessoas de amizade para
assistir á missa que por alma dc
sua siniprc- lembrada e«posa, mãe
sogra o avó. MARIANNA DE
CASTRO PEREIRA PINTO, man-
dam celebrar amanhã, sabbado 9
do correnlc, 30o dia do seu passa-
mento. ás S 1I2 noras, na Calhe-
dial de S. João Baptista de Ni-
ctheroy, pelo que desde já se con-
fessain eternamente gratos.

(R 157°>

f«. F. C. B.)
O abaixo assignado, praticanft

addido de coniluctor de trem, de*
clara que d'ora cm deante pas*
sará a ^ssignar-se Francisco í-í*
beiro Machado Junior. — Vran-
cisco Machado Junior.

(510 Jl
¦

CASA
uma, cm
Progresso
bcllissima,

Aluga-se ou vende-se
Sanla Thereza, á rua
n. 2-', com uma visla
bondes ú porta e com grande ter-
reno e abundância d'agua. Para
outras informações, procurar o
proprietário r.o mesmo endereço.

706 ]

Syphilis e doenças do
ut-.ro

Consultório dos drs. C.-.rrilho.
das 3 ás 4 da larde, moléstias ner-
vosas c «Ias creanças; e Nahuco
de Freitas:, moléstias do uiero e
ovarios. dr". 2 ás 3; avenida Pas-
sos 106. "O; j

COCKEiRA
Vende-se unia cm condiçõe»

higiênicas, á rua Coronel. Pcdrq
Alves n. 9S pode scr vista ¦
qualquer hora. para informai;.-, i
rua do Rosário
Mendes.

1, com o «r.
R li»!
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ODEON Companliiá Clnematographica ;
Brasileira

O arbitro supremo da clnem»tõjpra.ph_a

O
rUuU/ffSy/

Romaüce de paixão /AJ^O-v ¦ I
de /^vR/

Piero /^Ç/
Fosco /

___s_____-__#a«___-i_______a-___a_^^

LUGIOLA '

0 mais
completo

suecesso •— As
maiores enchentes

na
Menichelli

e FEBO MARI
na ultima palav: a da cinema-

tògraphia

Complemento <lo programma _R_Pn_PI_A
A VOZ DO SANGUE — Fino romance de scenas delicadas MM W UlVll

GALMONT-AÇTIJALIDADES-O ultimo numero || ¦ *W

'¦

_.«^—_—¦——_—
0 Maio romance le JOSC1

<•¦ 
ALENCAR ?ae apparecer

na próxima
Q SEGUNDA-FEIRA
§
9

Occ
pü
¦ ¦ee
to

uo mais elegante dos cinemas, o

ODEON
LUCIOLA

fllm de arte nacioiiitl. tem 4 enormes o
boas qualidades:

Primeira—Reproduz a obra immor-
tal de um grande brasileiro;

Segunda—E' do uma nitidez impec-
cavei;

Terceira — E' trabalho da fabrica
LEAL-PILM que jii vez a Moreninha,
provando a _i_á competência;

Quarta—Porque é offerecida ao me-
lhor publico do Rio, pelo

SUPREMO ARBITRO PA
CINEMATOGRAPHIA

V«nd«-K um cm boas condicSes
com lo_ar para soo pessoas o mo-
tivo da venda í o dono nio poder
dirigir; trata-se na rua General
Cantara -fi, com o sr. J. Raul- „R iiq8

FAZENDA
I V«nde-se uma fazenda de cria-

çS» e lavoura, «om 5», a'lV_l,_'5'
1 no mumoipio de S. José d Alem
¦ Parahjrba, com ioo cabeças de ga-

do vaceum, 14 animaes de sella,
carro dè**oi., troly americano,' arados, etc., e quatro boas casas

Ide moradia , tendo uma armação
para negocio, mobilia e tudo mais' necessário a uma fazenda, distante

1 légua e meia da estação; trata-se
á rua do Rosário 97, »° andar,' «om o sr. Hamilton, M 1275

I o ODEON
NA PRÓXIMA'°- SEGUNDA-FEIRA

Machínas Singer
A prestaçSes mensaes de 10$,

entregam-se directamente da Com-
panhia, tratar com o agente Pau-
Uno. rua do Hospício 220. Tele-
phone, 1.135, Norte, dá-se caria

! para 20 lições de bordados,
11SS J

Externato Laura Franco da
Silva

Cursos primários. Não di férias.
Rua dos Andradas 46, sobrado.

S 955

Aos Srs. Capitalistas
Optima acquisiçSo, ser- ¦ vendido

sabbado. o do corrente, ás 4 1 li
horas da tarde, pelo ÍEII/OEIKO
MIGUEL BARèOSA. O ESPLEN-
DIDO PREDIO DA RUA DO SE-
NADO N. 229, o mesmo pôde ser
visto dM t ás ta -oras e das 2 bo-
ras da tarde em deante. (.1431 J"Ibsííhílí-"

Vende-se um terreno a dois mi-
nutos da estação Del Castillo, com
*4-Cifl, por preço razoável;' trata-
se com o morador, em frente ao
mesmo. (J W$)

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Quem quer ter sua casa bem mo-

bilada com moveis communs, oti de
luxo, em melhores condições de que
era qualquer outra casa, e .6 na
praça Tiradentes 72, loja e i° andar.
Attende-.e qualquer informações jies-
soalmente e por telephone C. 5925-
Ver para crer. ______''

PHARMACIA
Vende-se uma, no centro da ci-

dade. livre e desembaraçada, por
oito contos de réis; trata-se com o
sr, Jorge, á avenida i. àssos 55-

(R 1134)

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fam<-
lia de tratamento. InformaçSe-
na rua N. S. de Copacabana nu-
mem t.057, das 14 ás 17 horas.

FAZENDEIROS
Offerece-se administrador ou au-

xiliar, portuguez, novo e activo;
conhece agricultura em geral e es-
pecíalista em avicultura, cunicultu.
ra, pomicultura, construcções agri-
colas e montagens de machinas
industriáes, insiallações hydraul'-
cas, faz projectos e plantas. Da
referencias. Cartas a F. M., caixa
postal 1.565, Rio de Janeiro.

(J 942)

SENHORAS NERVOSAS
fracas, anêmicas; as de. vida s*t
dentaria, as sangüíneas, sujeitas í
aioolexia, as que sof.rem eólicas
no periodo mensal, — usem a
CHAr DE SAUDB, que 4, ao
mesmo tempo, purgativo, depura-
tivo e diuretico, — Caixa 2$;oo,
pelo Correio 3$; vende-se na rua
da Uni?»ayaTifl ns. »? e' 01; de-
posito geral: Avenida Passos, 106,
Pharmacia Freitas, em Nictheroy,
Drogaria Barocllos; em S, Patilõ,
Baruel & C. M 1186

Ciqi 
imnniini

neu -iiw.-i-.i_.U-i
Altfa-se unia própria para pe-

ouena familia cm rua próxima á
avenida Ligação. Informes com
o sr. Roberto, á rua Primeiro de
Março n. 15 cobrado, das ti ás
16 horas. R 1237

CASA MOBILIADA
Aluga-se por 300$ a casa da rua

Real Grandeza 11. 1. R 1217

Machina de escrever
Vende-se uma Oliver n. 6, em per-
feito estado, com mesa, preço dc oc-
casião. Ver e tratar com Mario, :ua
da Carioca n. 16, 1° andar.

COSTUREIRAS
Precisa-se de uma perfeita cor-

pinheira, nova e de boa apresen-
tação, para ajudante ou contra-
mestra; na rua do Ouvidor, 105.
i" andar. (S 1078)

OFFICINA MECÂNICA
Vende-se um deposito de tenha

hem afreguezado, á Praia de São
Christovão n. 44. c uma officina
mecânica á rua Barão do Ama-
zonas 11. 1, Nictheroy, trata-se na
mesma. .(5466J)

PORTUGAL NA GUERRA
Leiam A Bandeira Portuguesa,

de S; Paulo, a sair no dia 9, por
Duque de i-afões. 715 J

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas 'lâminas Gillette, du»

zia 4$ .00; rua da Carioca n, 28,
Irmãos Acosta.

MOCIDADE e BELLEZA
Qtiereis conservar a mocid.id-j 4ser bella?
Escreva i caixa do Correio

n. 1.6S6.

LAPA

Arejado-Vasto -*¦*¦¦•* -«- m «_» «___¦'' Os Melhores
Confortável PATHE

________________-_-_^__^__M_«BMBMBaB__M_a_M_a_Mg»ip»«_l__«__«_W_i_M-WB^

Aluga-se um bom armazém, naavenida Mem de Sá n. u: traia-se 110 méaiio". (868 F M

Program mas

HoJrs FOX FILM KCOJE3

P^TIIE' JORNAL - Ulümo numero
Sob 1 e-.ai.ido -ao os Acontecimento» du Grécia-o Estadista V^niaelos falando ao povo

Miils uma obra primada primorosa c -llccção rrNlJ-THEAT.tAL
O fllm c_L*u.e mais aucoesao aloançoulionte m
fouTo esmero meticuloso o apuro peculiares que a Fama impõo, npri-spntH-.se hoje o estudo psycholoi?ico

INTITULA1 'O

Alugn-so ricamente mobila-
da, preço iniodico, a cosa 37
da rua Machado dc Assis, an-
tiga rua do Pinheiro, próxima
dn praia do Flamengo. Pôde
ser visitada todos os dias
úteis de 2 hoi-us ás 6 da tar-
do. Trata-so na mesma casa.

MALASi
, Artigo solido, eleeante e hara-

II tissimo, só na A Mala Chinesa.
1 Rua Lavrai "o. 6t.

PENHORES

^^mm,  
¦¦ !¦¦;¦ .oração Dilacerado i As melhores vantagens — á rua

7 de Setembro, 235 — Amorno
Vieira. (4232J)

O MAIOR E O MELHOR FILM DA SEMANA
O estrondoso suecesso ai-

cançado hontem por

1

FOX -FII-.IVI POX FIL.M
5 Actos arrebatadores da vida de unia crande st.nliÒra

D Actos sublimes ileamor.de exemplo, de lutas <1p consciências, de
relitriao, de caridade, de abtipgação

\ principal protagonista entre uma ploiade de õfiluíiridades como Stuart
tinimos e a incoiiiparável

VIRGÍNIA PEARSON
A Inesquecível cii-adort de OII A M M Ap. I>.W; A _Vl< >l V.,.

Virgínia Penrsoii, despreoccupadu c bella ná juventude
Virgínia Pearson, sensata e moderada na mem edade.
Virgínia Féarson, é extraordinária e sem ridículo na velhice.
Nos dois primeiros actos são dignos de especial destaque :

Os Horrores 'le uma TVmpesta o — Ob lt«'li_tii|>aitos-0 Furacão
íi .ibíijlió photograpliico supérari lo os quadros do mesmo gênero até
hojo apresentados c de que o film Dr. Rameau continha passagens con-

sideradas inimitáveis.

FORJAS UNIVERSAL
De consirucção francez;,, vende-

se barato. Próprias para garages,
pequenas officinas, mecânicos, "ou-
rivesarias, etc. A forja compre-
>h«nde: bigorna, esmeril, torno, e
forja Trata-se com Bastos Dias,
rua Gonçalves Dias n. 52, sobrado,

MT Aviso — Pura os nossns nmiguinhos p.issaremos, domingo cm Mutinéo, o ultimo
film da serie de Elaine, «O Cabo Aéreo» quo tanto suecesso alcançou
nos primeiros dias da semana.

Silill-ffiffiH^^

Aluga-se uma sala de frente,
com 4 janellas,.aírua. General ^r-.
gollo n. 6o. 1 ¦ ¦ .ÇR 13Jt)

Explicadar particular
Lccciona t'ort. Fran. lag. Arith

Alg. e Gcom. Das 13 As 15 e das
19 ás 22, Mens. io$ooo. R.ia
isolina n. 34. 'Mcyer. (R 940
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II
Hoje oamniihã, viverá na presençado publici» do

Cl PI 1,1 K
numa longu paisjbiiaria ilritnatlca,

cm 7 actos do einoçüo

CALDO OE CANA
Traspassa-sc uma casa deste ne-

gocio, montada a ca»riclvo, 4cm lon
Kp contrato e presta-se .para addi
cionar outro qualquer negocio
para inferm^ções. com o sr, Pin
to, rua Dr. Lins dc Vasconccllo
ti. n. línsenno Novo. litof,

A' BEIRA DA LOUCURA
PAGINA I>K HONKA :

Após a exh-biçâo deste fllm era sussio quo lhe foi exclusivamente reservad 1, Sm Altoza
Beal a Duqueza de Genov.t, cuja intellltftfacia e l)em gosto toda a europa culu recotirteco, usetovau
no documento seguinte as su.s impressões:

Aglie, 20 Luglio 1U16.
Spettabilo Ditta «Latina Ars»

., _, . T.OMIN0•S. A. n. Ia Duchessa di Gênova rlngrazia vivamente contestn Dltta «Latina am» deliu cor.
cesia che le volla usare, ii't)tl'ayer proiettito in sua presenzu nl' Cisteliodi Afilie, Ia fllm »Sul limite
d Ua foliii». Sono ben liet> di participa re che 1' \iif?u-ta Principessa truvò Ia fllm inolui interes»
¦ante, esecuzinne perfetta con una mossa in scena elegante e di ottimn imon gostn d'arte, di far

o mre alia Ditta eiiitrice. Nel cumpiacermo di cominuntcate quanto sopra, offro í sensi di mia mas-
áima osservanza. li Gentiluomo di Curto

L. BALUA
AVIfaü: iíllil-f ttlTCHIB, o cômico dos petizes, vae apparecer no CINE PALAIS. Estréa Domingo na

Matinéc Infantil.
BREVEMENTE : VIVO OU MORTO 1— Primeiro film de arte brasileiro, editado pela «Guanabara-

Film»—Protagonista, 1 ina D'Arco — Operador, P. Botelho.
f@r ESXjXjiES ... 1 Já chegou

___M ~»*

-v ~ll.t-lWI

8 CINEMA IDEAL
HOJE - PRODIGIOSO PROGRAMMA - HOJE

Tres gr.indos films reunidos num só c colossal
-spectarnli) thoatral!ITÁLIA MANZ1M

representava,

eeiNeioeMM

THEATR3 RECREIO

1 _____!¦•: W_ *M^'^W ;.-.69«««»e«e«»

Cornpanl'!.! Alexandre de A?e"c<b "T-urníc". CremiWa d'0!iveira

Xloje - Dia Santo - Hoje
A's 7 3i4 — 2 sessões 2 — As 9 3i4

Primeiras repicscntaçCcs da engraçadissima compelia Oe [.-AlHCliE. ida-
plflçüo (Jo Erico (Iracindo.

7 artísticos o tu-
tnultuo_os actos 7

noscrU>i.-io c deta-
lhos vinlblltii- a

riíeigu.s d>! unia pua-
(íente c llisA-»

d« .ilniii-. mm-fíU-
lhailas na mau

prnfn ul.i ungti-tia.

1 (LES TRENTE MILLIONS.DU GLUDIATOR)
DISTRIBUIÇÃO — Surann Uo.ndréc, CREMILDA D'OIIVEIRA;

Tgncz Rosenval; Adelaide Coutinho; Madnmc (ífedame, Judith Rodrigues;
Madcmoisellc Matliilde Brasilln Lanarei; Aurclia, Virgina I-,i_zaro: Ri-
cliard Gladlator, Alexandre Azevedo; Kuzehíb Po-tano, Antoniu Serra;
..mm, Ferreira dc Smra; Grcdiiuc, Mnrio Aroso; Pepitt, Josó Soares;
Dianqiiettc, J. Pinheiro.

As tnilotcs da actriz CREMILDA
D'OLIVEIRA, ior.iin confceci_nad.is
nos ateliers de MME. TEIXEIRA.
Avenida Ceniral 14:. -".

Moveis» 'ia

mmm huiieu
Amanhã — A's 7 3|4 e ás o ,.|.( —A PERNA DE I'A'0. üoiuingo -

GRANDIOSA MATIME'E. (R 1,-15)

Theatro Carlos Gomes
j Empra.a PASCHOAL SEGRETO
Hoje- 8 -&te"™bro ~H°Je

, DUAS SESSÕES
A's 7 3I4 e 9 314

5o c 6o espectaculo da aíamada il-I lu si 011 teta o restidigitadoraiiiiiil
ATTRAENTE PROGRAMMA

1» |Kirte — ACTO DE NIGR0-
MACIA, por Miss Evita.

2' pnrie:—Estrca dos LES ZUTS.
nas suas dátisas modernas, tangos c
maxixes de salão.

3» parle
A somnambula vagan-

do no ar
- sem pontos de apoio.

NOTA — Neste numero o sr. Eu.
zebio Sal cedo pedirá aos espectado-
res que subam ao palco scenico, para
verificar que nâo c empregado ne-
nlmm arame; «em opparelho que eus-
tente a somnambula no ar.

¦—---— ' II
CASINO-THEATRO PHENIX

Companhia Portiiaruossa Adcliua-Aura
Abranchcs

Hoje|
ás

7314!
Sessões Hoje

ás
PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES ?_?_Í

romedia em í nro-. ormitial dc iidu-mlo telnvalbacli Lutei (gratídti
creação da _ictriz Adelina .VbraiicJies)

MN-WJVWAWtíW^0JVUWAftM^A^vVJWVWAW_V_VWV

A BISBILBSTEffiAJ
_"AVWVvirtV_VWVVVVV^V_ViVWWVWW%-VWVIAWV_n^-^AftAV_Vv^_.VW^^

Distribuirão — Ouitcria. A D V. LIXA Augusto.
ABRANCHES:: Eliza. Anionio <te
Souza, Cândida, lícrtlrt Aibiuiiierquc;
Maria, Laura Fernandes; Geuovcva-
Resina Montenegro: Laura, Irene
Vieira; Tacintho. Grijó; Saraiva. Sa-
cramentó; Antônio, Alfredo Abran-
elles; Dr. Ravnumdo, Augusto Ma-
cha.o; Teixeira Autrustd Torres; I'"rc-
derico. Mario Pedro: Creado, Luiz

"Mise.cn-.céne" do actor SACRA-
MENTO.

Amanhã — A's 7 3I4 c 03I. — A
Bisbilhoteira.

Doriiiheo — Grandiosa "matinde".
Preços^ 1'riz.is c camarotes. 15$;

cadeiras e varandas, ,.$i. camarotes -de
-a ordem, io$; galerias, i$ooo.

(1710)

Ontinuaçi-o ilo soberbo ro-nanco pollcl.il americano

*S SVEHTÜRÍVS PE ELAINE
Quarto episódio sob a suRgestivadotio-iiíiiitçô.o

A iUUR«IA 04 !«iOiT£
3 partes sensacl'naes pela formosa Miss bUuinê. dos

meitioravela Mystorios do New York.
O fecho d,- niir.i tlu ali" quílüie do prfsento pro-

gramnia caba à melhor fabrlc, domunio I'"OX FILM
COHPOUÃTlON.quo vos tu .ravilhurá cum a scrisacio ¦
nal prudtiCi__io dramática

O ESPOLIADOS
5 netos pelo b reules da cinomatograpUia WUliatn

Farmim.
N. B.—Km vist 1 da enorme extensa? do programina,

deixamos hoje de dar a costumeira fita extra na iniititióe
Si-guitdh-foini — (.onfintinçfto ti" mais einoolonauto

film piilicial-A MULIllíIl AUDAClüSA-7: o á- series.

GiNEEIVIA THEATRO 5. JOSÉ9
..mpresa Pasolioai .üegrato

Companhia .Nacional fundadui eiu IDll-Oiiccç o-sc nica ilu »6tor Eduardo Vieira— Maestro director da,
orebestra jus": rsuiies
-—«-.«to.

A n.aíor victoria do "Tlientfo F^opulat**
8 de Dezambroas 1916

hoje Tres scssões-Avs 7, 8 3i4 e 10 l|__-lVes saisjes h.ojt_e
Grandioso e sensacional monterimento Verdudclra fal.rlca do sfargalliadas {1'. 2- o 3\ representações da unciusamente esperada burle-a de costumes nacionaes, do gênero do «Forrobodó», om 3 act >s music . do

inspirado manetru JOSK' NUNEr

jy/LOJRTlO 2Dj?L P1_-_-'VEIjILi-_í?_,
I Personagens: — Cabo Mencn-

girilo, Alfredo Silva; Cazuza, viu-
vo chorão João de Deus; Tele-
maço. vulgo "Professo", Carlos
Torres: "Pulo da Onça", valente
resoeitado. J. Martins: Fuzileiro
"Meio Kilo", Francklin ile Al-
mciila: Chico Seresta, "garganta

de outro", tenor Vicente Celesli-"Seu Carvalho", vendeiro,

Lino , Ribeiro; Zacharias, preto
fi-iticeiro, BeriMrdiuo Machado;
Dormiso, mo!ei|iie sesiroso, Pedro
Dias; João Grosso. Tobias Rodri-
gues; Chico Navalhada, J, Ribci-
ro; Cleopatra. mulata sabida,
PliPA DKLGADO; Aida, polaca,
Laura Cadinho; Sii Felicidade,
creoula, Cecilia Porto-: Araccma,
inulatinha dengosa, Jttlia Martins;

Maria Barulho, Luiza Caldas; Ri-
ta Nove Horas Anlonia Denegri;
Zepha Koe Balaustre, Bolores Lo-
pes; Tarcza maluca, />.ária das
Neves. Valentes, capoeiras, seres-
teiros, sambadores, moradores do

1 morro, homens e mulheres do "po-
! vo da lyra", etc., «tc. Typos ca-
I racteristicos os "bas fouds" ca.
I riocas — Modinhas ao violão —

Desafios, sambas, cateretêsc ma-
xixes. Dansa das navalhas! o
roubo no telhado da venda I A
accão passa-se no Morro da Fa-
vella. i" acto — Na venda de S.
Eu.romcu — 2" --to — No alto
do Morro da Favclla — 30 acto—
No barracão do "Chico Seresta".
Scénarios completaniciue novos dc

Jaynie Silva. "Misc-en-scéne" do
actor Eduardo Vieira. Montagem
do machinista Antônio Novcllino.
Suecesso garantido I Graça sem
pornographia! Drranto as retire-
sentações desta peça estão suspen-
sas as entradas de favor, sem ex-
cepção de pessoa,

J 17*9

CINE AVENIDA
0 unico cm que se podem ver 03 melhores fllms americanoem uma sala ci ju imbienti- ô renovado de cem tinuo,o qne mereceu as melhores referencias daSaude Publica—Nu Avenida nã.o ha verüto

H^~% | ¦" O ratiravilhuso o phnntistico fllm em~ta_f «¦# mmm M extensos act .s

IHepliisiop. eles ou Peíla Encantada
Este sumptun-

so líraiiia emo-
cionante, amoro-
fo.de mintngcm
riquissiiiin, cuja
interpretasão foi
conll.da ás pri-
meiras celebii-
dades amcrica-
nas theatraes —
imnstiiue a uos-
sa 1. PllOMES-
SA.

Uma paixãodesmedida, in-
tona que cóga a
sim viciima quodeixa ns caricius
do amor puro pa-ra s.'üuir a- en-
gaho as fallas de
um coracio per-
juro!

l.ls o thema
em synthnse,

cuja gramiezii de
epílogo é reul-
iiiente surpteoc-
dsute e nuncj
previsto!—Volúpia, seducctto, amor, paixão e desprezo num
lilm reunidos!

Como complemento:Uma comedia original extraordinariamente
llnteres&a ite

a seguir Volupia castigada
Drama Re-dista mas mural

llutli. a innocente - Aza Negra - o Dragão, otc
('oncepuões arti-<tlcas e de valor

Trabalhos de luxo, da D'LUXO, unica fabrica que podogarantir a superioridade dos films, certa do esmero que pro-side a c.in'ec;ào dos mesmos, julgados como tal pulo illus-trado publico. 
A assombrosa producção—Ureve ! O DINHI.1R0 Breve !

¦Hpf. _«M*V f_Kl_____ _M mW"* !¦___¦

___________ÉÉ__rli^^E«-'^-l-^-»^^''' * '• '1

Passeio ao Pão (Se assucar
littnilirnto, (loslumlii-aiito e

1'i'i'iml'ortaiiti' pnsselo — O
mais empolgante panorama !

Reducção de preços
Ao* domingos, das " horas da

manliã á 1 da tarde, o preço da
passagem ao alto do Pão tle As-
lücãr será d<: 2$óoo, \d.\ e volta,
C depois desta hora regularão u*
çreços cm v gor.

AVISO AO PUBLICO
Os carros aéreos fmi.rioiiam

eom frcqucnrla dliirimucntò,
dcsilo lis 7 horas da manliã.

A's soíim-las, quartas c sextas-
leiras o u> im. carro sóhe da
Pr?i.i VermeMia i-r.ra o l'ão de
Assucar ás 6 horas da tarde, c á.

• terças, quintas, saí>batlos e domín
gos. ás 10 horas da noite, Se dio-
ver. funceionarão somente até ás
( boras da tarde.

fELEPUOXE, SUL, 76S

l CiNEÜâ PABIS
^ 10 1'Mç.aí Tiriidentos 50 Empreza Couto Pereira

HOJE - Ini-oiiipavavel exito artístico! - HOJE
liXHIBlÇAÓ DE TRES PRIMOROSOS TRABALHOS

INÉDITOS!
Admirável creação da notável actriz russa OLGA PETROWA,

O PODER DO AMOR
Vi

h

t EM SEIS LONGOS E B1ÍLL0S ACTOS. Lindo romance
f de amor. de unia mulher que !ujd sacrif:ca para salvar o lio-
r ;-• 11 .-, iiucii] ama
íjPretenaões cln, professora

(uu Um pássaro na mão)
Interessante comedia cm tre. cxiensos acios, dc NORDISK,
repleia di _::v.irõts cômicas.

Odysséa de uai photocjrapho
Imcniu ura.11111 de aventuras, c-.u do.s actos,
Segunda-feira — AS DAMÃ3 DA CRUZ DA MORTE, em-
pnlgantc drama c:n seis actos.
Quinta-feira — O PODER TEMPORAL, bello drama em oito

u longos actos. .. Q. 17a) u. «.,_._,-_«
axxixjtxiuxuiitxiwriimixiiumunxxai ENTRADA

HOJE UOJ£S
Sexta-feira, 8

do 1(2 dia á_ 8 da noite
Sport da pelota

com venda de pou-
les simples e du-

piás
funeciona

Doitúnços, dias
feriados c santi>
ficados, As lio-
ras indicadas.

Barcas de 20 em 20
minutas

Bonde Pont» d'Areia

MHMS«MaNNNf<IM««M3MMHlMN«MMI»_
OIMEIIVIA ÍRIS

51 i

i

FRANCA

Eu pres.v.l. Cruz Junior—Hitn nn Cnrlnc.t ns, 49 o
H!..I l — lim iiiiitinéo o «oiióo

Este programina firmou-, e em u-n sucoisso !—Este cfnema
nliurrniou-s-1 cmn onolioutes !

ROLLE/tUX e MARIF. WALCAMI. inimitáveis, magestoso3,
nd 'iniveis, ura

A cavalleim ferida Scenil^ie1g_g3 dc
Mní.Tf. í _ÍT VIVD " luta continua', o comhnto •í.tji\_» uiv. wu »!'" que se tr.ivn, a traição que 1

se arm»... — 3' n _• episódio*, dn m ,is bom lein, do mai-. ™
iniorossante do3 HLM> DK AVENTURAS, dá UNIVEIVSAt,—Herança Fatal—•
Toropletn o Ail{/\ cm a ni 

' " 
swsafio dramática

progrnnmí. : vfuiu t|llt_ II... em 4 lonsas partes —
Film de juto Italiano, por MATHILDE DK MARZIO. _

Scgun'ia-feir,'i,"tim"prn(fr;ünma de yerdalelia «m.;ào
2 fllm» de gianie matro^em

O HOMEM iViySTBRIOSO
Grandioso drama etn 5 actos, da CNIVERSAE

O HI\DBM\~D\ DB VRSIÜ fA - (OTqtlllãn)
Monumeotiil drama em 5 actos, da Aquila-Film. R173*

»HMMH«*tW

CIRCO PIERRE
Largo do Rio Comprido

"Oje ^ de«rabw de 1316 Hoje
DIA SANTIFICAI30

„ — EXTRAORDINÁRIAS — „FUNCÇÔES 2
MatiliLC ás 3 horas em ponto

Soiríe á. 8 3I4 da noite
PROGRAMMA SEM EGUAt

Exhibição de todos os aniinnei da
grande e escolhida COLLECÇÃO
ZOOLÓGICA da companliiá.

Elepliante., tigres, hyenas,. leões,
leopardos, yamas, vicuinli_'5, tapires.
etc, etc.

O arami-ta mais celebre. O cam-
peão ARAUJO.

A Imperial "troupe" Japoncza —

Los Youchlays
Os 3 impagáveis "clowns" •_ AH-
TÔNICO SACHA ANTILA.

Distribuição dc bonbons ás crean
ças.

O GALLO DE 4
PERNAS

1 THEATRO REPUBLICA^Sp c.
Companhia I.yrica Italiariá KOTOLI—«II.I.ORO dn niial iaz

parte a soprano ADELINA AGOST1NELLI

HOJE As 8 3I4  HOJE
Será cantada pela i vez, a o pera em . actos. libreto <lc E. Ca-

vacchinli e G Emman*t mu-sica dc Leoncavallo.

ZINOARS
(Llljn.-.OS)

Fleana, Rina Ago.zino Alc-íio. Rada' Ucriçamaíchi. Tamar, I"ed_.
ríci. O. Velho ,Fiore.

CORPO DE COROS

Aman-tS — Novo
Xnvat cstréas.

procra mm:i —
4174.)

Os scénarios desta opera são dc prodigioso effeito
Dará começo ao espectaculo a opera dc Mascagtn

Cavallaria RuntUana
Cantada por E. Boictti, V. Cacioppo, Del Ry. Terrones, E.

Pánttitzi.

Preçf-e — Frizas e camarotes, ij$; (autcuils e balcõe. 3$o.o;u& cadeiras, »$: galerias e entradas. i$o_o.
BILHETES A' VENDA NO THEATRO.

Domingo — Em matince — BOHEME.
(H151.)

(l?4_)

'cf»

_._„-„_.:¦_._... 
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