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FITOS DA
fiVIIIít

Uma das -notas mais impressionai!-
tes da ciise foi a declaração franca e
minuciosa que o 'ministro da Marinha
ícz segunda-feira, na reunião do Cat-
(etc. Um momento como este não é,
certamente; a oceasião imais opportti-
na para uma discussão publica sobro
as condições das nossas forças dc
terra e mar. lias é preciso, por ou-
tro lado, evitar os perigos a que um
silencio injustificável arriscaria o
pai/. Outra circumstancia que ainda
concorre 'para -dissipar os escrúpulos

patrióticos, que nesta conjunetura po-
dem deter a critica Jornalística; é o
liacio de (pie, cm relação á «assa or-
ga-nização naval e militar, -não ha se-

gredos para o estrangeiro. As firmas
européas (pie tios supprcm todo o
material beliico conhecem as propor-
ções dos nossos slocks dc munições,
«aliem com precisão mathematica os
detalhes da nossa artilheria c podem
repelir de cúr todas as minúcias da
construcção das nossas bellonaves.
Afastada, portanto, a hjpotliese de
que de uma discussão geral da nossa
¦posição militar c naval possa resultar
algum inconveniente internacional, é
indispensável ar.alysar o estado em
que uos encontramos para enfrentar

qualquer eventualidade, que, de um
momento para outro, pôde surgir.

Ha muito tempo que de vários cir-
culos da opinião nacional partem
advertências ao governo sobre o -des-

calabro reinante em tudo o que se rc-
fere ao apparelho da defesa nacional.
O Exercito e a Marinha, contidos pela
disciplina, não podem dar expressão

publica aos seus sentimentos de <lcs-
alento deante do abandono cm que os
tem deixado governo e Congresso.
tSeria difficil definir co:n rigorosa
equidade a somma de responsabilida-
de, que cabe a cada um daquelles dois

poderes coitstitucionaes pela desorga-
nização das forças armadas. O Con-

gresso é aceusado de ter impreviden-
temente reduzido as verbas destinadas
a despesas indispensáveis. 'Ainda 11a
conferência ministerial de segunda-
feira, o illustrc almirante Alexandri-
no reiterou contra o Poder legislativo
aceusações dessai ordem, attribuindo
tio Congresso a culpa pelo estado las-
timavel da Mirinha, privada de mu-
iiiçú?s de guerra, destituída de stocks
de carvão e desprovida de material
sobresalcnte para o reparo das ava-
rias inevitáveis no serviço. Não ha
duvida de que,, no libctlo formulado

pelo velho marinliel.-o contra o Con-

gresso, ha -muita coisa mais do que
ttrni, simples 'fundo dc verdade. Os
imssos legisladores têm descurado â
defesa nacional, encarando o Exerci-
to e a Marinha como simples alavan-
cas do machinismo politiqueiro. Mas
não nos parece que os membros do

poder Executivo — e especialmente
aqueiles que tem a responsabilidade
direcla das coisas militares — se

possam eximir de responsabilidade
pela impotência bcllica -cm que se en-
«outra o Brasil, quando surge uma
melindrosa crise internacional.

Se é certo que o Congresso tem
recusado verbas necessárias Vi inaiiu-
tenção da efficicucia do Exercito c
da Marinha, é também verdade que
,.i ministros militares, permanecendo
uos seus postos, apezar daquelles des-
\arios legislativos, homologaram im*

plicitamente os actos do Congresso.
Mas não foram apenas os encarrega'
dos das pastas militares os únicos
responsáveis moraes pelos erros orça-
menlarios. O presidente da Republi-
et — tanto o aetual como os que o
precederam — tem culpas gravíssimas
n.i anarcliia militar do paiz. O poder
diclatorial, que o chefe do -Estado

exerce uo nosso recimen, -nunca - foi

leiros e mas lofficinas õ material
adquirido pelo nosso governo. Os na-
vios vieram para os nossos portos,
os fiscaes regressaram com as vatitar
¦gens do seu tirocinio tcchnico no Ve-
lho Mundo. E agora, quando surge
uma opportunidade para tirarmos os
juros políticos do capital applicado
na -nossa vistosa esquadra, descobre-
se que ella está cerceada pela falta dc
munições, pela exiguidade do stock
dc carvão e pela impossibilidade de
assegurar-se a reparação efficieiite
das pequenas avarias, que constituam,
por a-ssim dizer, casos da rotina do
serviço.

Perplexo deante de semelhante si-
tuação, o paiz tem o -direito dc per-
gtintar a quem cabe a responsabilida-
de por esse estado de coisas. Mas
esse 'é cxactamciite o ponto que min-
ca será esclarecido. O governo e o
Congresso, que são ambos responsa-
veis, ficarão a fazer aceusações reci-

procas, emquanto os perigos, a que
nos expõe a nossa falta de prepara-
ção militar c naval, se vão accumii-
lando ameaçadores cm torno
Brasil.

acceitar o contingente expontâneo dos

que se cfferccem ao seu serviço, com
effusão verdadeira. E chama-se a isto

a renascença do Exercito.
- Ou o marechal Faria toma a orien-
¦tação pratica que lhe apontámos por
diversas vezes, ou nunca verá.-, a

sorte grande.

PUNHOS e collarinhos — Einêéiiildãde
— Cesa Manchester — Gonçalves Dias 5.
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Letras do Thesouro — Sem negócios
conhecidos.
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HOJE
Está de serviço na Repartição Central de

Policia o i" delegado auxiliar.

No. Prefeitura pagam-sc as folhas (te ven-
cimentos referentes ao mez de dezmbro
ultimo, dos adjuntos de 3" classe,, profes-
sores de escolas nociiiriias, coadjuvantes
do ensino, expediente dos oursos noctlirnos
(que funccioiiam isoladamente), professo-
res elementares, expediente aos mesmos, ad-
didos e cm disponibilidade.

Correio
O Correio expede malas pelos seguintes

vapores: "ltapuca", 
para Santos, Paraná.

Santa Catharina e K10 Grande do Sul:"Saga"» para Barbados c Nova York.

O presidente da Republica assignou,
hontem, o decreto exonerando, ;i pe-
dido, do cargo de director da Central
do Brasil, o dr. Miguel Arrojado Lis-
boa, e nomeando para substituil-o o
dr. 'Marciano de Aguiar Moreira, que

por isso foi exonerado do cargo de
inspector das Estradas.

Fluminense Hotel g^Sg?lâ*
Aposentos 4$ c 5$, com pensio 7$ e 8$,
Junto (!a E. F. C. B.

A .Câmara Municipal de Ribeirão-

zinho, dc S. Paulo, acaba de decretar

a obrigatoriedade dai instrucção prima-
ria, conforme o exemplo de diversas

outras, do mesmo Estado. Aiuuincia-

se também que, ainda cm outros mu-

nicipio3 paulistas, u iniciativa parti-
cular promove, com esplendido exito,

a creação d'c "Caixas" para n funda-

ção e custeio de escolas. Aqui. 03

particitlarca prestam auxilio efficiente

ti acção do poder publico; ali, o poder

publico enfrent.--. dccioVaniente o anal-

phabetismo, combatendo-o por meio da

medida radical, que o proscreve
Em matéria de ensino, a União e

09 Estados em geral adoptaram uma

posição especialissima, cm que não an-

dam, nem desandam. A União nada

delibera a respoito, porque, constitucio-

nalmente, a distribuição do ensino pri-

tnário cabe aos Estados; os Estados

nada resolvem, porque na pátria ideal

dn liberdade, seria absurdo obrigar a

escola aos -analpliabotoo, cujos direitos

a Constituição .assegura; c os munici-

pios, que cm theoria têrii no caso a

verdadeira competência

Matto Grosso n5o passa de uma gros-
seira my-stlficação, dc que todos os po-
liticos interessados no caso procuram
tirar o maior partido, antes que o in-

terventor ali .chegue para obedecer ás

cegas ao que lhe ditar o senador Aze-

Vedo.
O accordo foi archltectado pelo sr.

Wençesláo Braz, e toda e qualquer
'questão 

política estadual, em que se

envolve o presidente, afim de arranjar

prosclytos para o seu candidato minei-

ro á presidência da 
"Republica, 

ha de

terminar pela mais notável confusão.
(Matto Grosso, no momento, é disso

o exemplo perfeito e acabado.
 *» m » m
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TÃiRICA
A. Dinamarca e a IMoruega
provaveImente xiHo

Tendo sido transferido para o com-
mando do 47" batalhão de caçadores
o coronel Jorge Calhciros de Lima,
aetual chefe da divisão de infanteria
do Exercito, sabemos que, logo que
aquelle official chegue ao Fará, será
dispensado do commando da 1* região,
em virtude de solicitações que tem
feito, o general Agrícola lEwerton
Pinto, assumindo então aquella inspe-
cção o coronel Jorge Calhciros de
Lima.

ráo ao© Estados Unidos

CAMISAS—O que ha de melhor e elegan-
le—Casa Manchester — Gonçalves Diis 5-

O almirante chefe do Estado-Maior
da Armada mandou dar conhecimen-
to de haver fallecido hontem, nesta
capital, o capitão de corveta machinis-
ta Carlos Arthur da Costa Bastos,
adjunto da Inspectoria de Machiníis.

¦ > — » m

Para as residências moder*
nus mobílias da RKD-STAR
Pagamento á vista c a praso.
GONÇALVES DIAS 71

URUGUAYANA 82

11» — * mi

A proposta para promoção de fun-

A carne
Para a carne bovina posta hoje em con-

sjnio nesta capital, foram affixados, pelosni.ircbanlçs, no entreposto de S. Diogo, os
preços de $700 a $740, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $940.1 orço, i$.-oo a i$Cjo; carneiro i$-4oo ai$70o e vitcll, $Soo c V900.

O sr, Enéas Martins, não ha duvida
alguma, i um homem de vistas largas.
Suppunha-sc que as suas idas ao Ita-
maraly tinham ipor fim obter do miiiiotro
do Exterior um logar dé. ministro em
paiz de segunda ordem, cargo cm que
o sr, h.néas estabeleceria a base para
refazer a sua carreira diplomática.

E' um engano. O sr. Enéas deseja
muito mais. O que elle quer é que o
governo retire o sr. Domicio da Gama
da nossa embaixada nos .Estados Uni-
dos, para que íuila- se encaixe o estu-
pendo mercador dos bichos do Museu
Goehli, de Belém.

'P-or essa ninguém esperava realmente,
A simples fuucção ide -ministro em paiz
sem importância já seria impossivel
para o sr. 'Enéas, se o governo se dis-

puzesse a
coisa, a que hontem alludimos, relativa
ao recebimento de cinco mil contos por
conta de um empréstimo que se não
realizou.

Que dizer, nessas circumstanci.is, da
oecupação de um dos cargos mais im-

portantes .para a nossa vida diplomati-
ca pelo sr. Enéas, o faniosisshno e
desprcsíigiadissitno cx-sub-secretario do
'Exterior e ex-governador do Pará? A
embaixada brasileira em Washington
não é, no grave momento que atra-
vessamos, uma coisa que se confie .1

qualquer Enéas Martins, atravancado dc
negociatas e de má reputação lulminis.
trativa,

Estamos informados de que o cx-

'crsa

naes, mas porque os

sabe-os .Deus, não bastam

dns chefes políticos. Por estai, e ou-

trás, somos uni povo tão porfiadamen-

te inimigo das letras, que noi, (Íamos

o governo das Hermes e dos Wences-

láos, com todo o seu séquito de não-

preparados ,por amor á coherencia o

conformidade com o nosso nível.

S. Plaulo, entretanto, organiza-ss 'e

offeriacc mais uma. demonstração de

senso pratico, sempre menos consti-

tucioiulista que proveitoso, .iccrcscen-

tando novos marcos, ao scu grande,

incontestável progresso.
O exemplo vingará? Por emquanto,

não. 'Por emquanto. os outros Estados,

os scua mun!o'ptos inclusive, raspam os

cofres a cacos de telha, como Job fa-'

zia oom as suas sarnas, c poHiicam.

Mesmo parque só tuu povo analphabe-

to sustenta a corja de oligarchas que

os representa; essa corja de oligarchas,

traidores, ladrões públicos, formando

a galeria dos estadistas republicanos,

quasi de fio a pavio. ,_
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sua vez, não porque ãtténtém na con-; sentada ao governo pelo sr Arrojado

•versa fiada «os princípios constitucio-1 Lisboa, antes de deixar a direcção da

seus orçamentos, 1 Estrada, deve ser examinada detida-.j,

gula voraz I niente pelo ministro da Viação, 1*
Dando vasão a ódios pequeninos e

entregue de corpo e alriia a uin favori-

tismo desbragado, o . ex-director fez

timbre cm preterir direitos. Quasi
todos os nomes propostos á promoção,

"' ''-'¦ ¦'. ."' '.-*- ¦ "~'í?*r ¦'"' - • -iíi«iâC,"^i.- ^'i
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preterem velhos empregados, que a me-
recém por antigüidade e inooncusso
ínerecimento. O sr. Arrojado, não con-

tente com as depredações que fez nos

cefres da Estrada, ao disparar das loco-

motivas dos seus arranjos e através do

carvão das suas pepineiras, resolveu
matar o funccionalismo trabalhador c

honesto, á ultima hora. Deixou como

testamento a proposta.
O ministro.da Viação attente bem

nessas injustiças c não queira cevar o

rabo ao animal que s. cx. enterrou

com tanto acerto.

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

Salão chie o • arrjailoi? Restaurara
Paris. Uriignayana, 41.

Aos cofres do Thesouro Nacional foi
recolhida hontem a quantia de réis
T.045:coo?ooo, produeto da renda ar-
recadada pela listrada dc' í-rrn Cen-
trai do Brasil, na semana próxima 

"J
finda.

As molhes io rio Htidsoti, em N\ow York, pnlo commercial de grande importância.. 'A' 'direita um "Úreadnffught"-' americana

O sr. Pandiá Cíogcras agradeceu ao

WÊ^ 1ÉeW$$m &[¦%&' —'K.'!*»*?
cm Roma, contendo a exposição finan-

ceira apresentada á Câmara dos Depu-

tados da Itália, pelo ministro do ine-

sono, sr. Paolo Carcano.

BENfiALAS — Elegantes e resistentes -

Caso Manchester — (jonçalvcs Dias 5.

O 2a tenente Tose Augusto da Costa

Leite foi posto, pelo ministro da Gucr-

ra, á disposição do interventor federal

em Matlo-GrCsso.
li' uma noticia bem simples essa. En-

trclanlo, cila cresce de vulto desde que

se saiba que esse a" tenente é irmão do

iníeirar-sc do que foi aquella Ideputado Annibal dc Toledo, o executor

fiel das instrucções políticas do sr. An-

tonio 'Azeredo.
O sr. Annibal, como O attestam todos

os officiaes superiores e inferiores que

tini servido naquelle Estado, é uin lio-

nictu pernicioso, -esponsavcl pela maio-

ria dos crimes commcttidos pelo azere-

díismoi A observação in-loco do que por

sua conta Sc tem praticado em Matto-

Grosso apresenta-o como um tarado,

quem tudo é licito, desde que sirva

Em relação ao aviso
do Exterior, de 16 de nov'nforniaçõíís

sobre a restituição de 12:412^500,
ouro, requerida pela Companhia "Char-

geurs Reunis, proveniente de paga-
menlo de manifestos em separado, o
sr. Pandiá Calogcras reiterou ao titu-
lar daque-Ha pasta, os avisos do Mi-
nisterio da Fazenda, nos quaes ficou
dito que a exigência do manifesto se-

parado só se entende com mercadorias
•destinadas a 'Porto Alegre, que des-
carregam em Momevidéo, Rio dc Ja-
neiro, ou Rio Grande -para serem de-
pcis rcembarcadas para o porto do
destino.

j) nota brasileira
A grande o justa curiosidade

publica em conhecer o texto da
notu, em que a chuncolliu-ia bra-
slleira protesta contra o bloqueio
submarino, será satisfeita prova-
velmcnto amanhã. Entretanto po-
demos adeantar, baseados cm in-
formações colhidas en» boa fonte,

que a nota não ô um documento
longo.

Quanto ao espirito dn nota, qno
tanto Interesse está provocando,
os nossos leitores já o conhecem
porque na nossa edição do terça-
feirá, informámos o publico, de

que o governo brasileiro, encaran-
¦Sh ÇOlllo \VS fneto novo a resólu-

çSo-tomada poli» Ailcninllllit, não
podia admittir n concepção que

i0 
embrifdo essa potência pretende fazer valer

BRANDÃO At-FAIATl!
Av. Rio Branco, 103.

tpplicado em prol do 'Exercito 011 da governador paraense .procura, por todos

Marinha. Ue um c de outra lembram-

se o, czares republicanos do Cattete,

quando ha 
"casos" estadu-ies a resol-

ver, quando se trata de alguma aveu-

nua intcrrciiciohista, destinada a re-

forçar a cadeia eleitoral com que o

presidente da 'Republica pretende di-

lar a eleição do seu suecessor. ,
Mas a situação a que se acham re-

(luzidas as nossas forças armadas,

apezar das som-mas muito considera-

veis que, durante os últimos dez an-

nos, foram gastas com os dois jiiuus-

terios militares, não PÓdç -ser -devida-

mente apreciada, nem as -suas causas

apuradas com justeza, se não rela-

ciotiarmos case desastroso cabos mi-

liiar e naval aos outros •phenonienos

<ic desordem moral que tèni caracte-

ri'/.ado a administração do Brasil,

durante a maior parte da nossa

vida republicana. A verdadeira ori-

gem da posição em que nos encon-

liamos — c que seria ridícula se não

se achassem em jogo interesses vilães

do Brasil — é a pratica corrente na

administração publica de defraudar o

Thesouro e de esbanjar os dinheiros

públicos e a propriedade do listado.
'Tomemos para exemplo o caso ty-

pico da nossa frota de guerra. Não

negamos que o Congresso tenha, uos

últimos tempos, 'regateado verbas de

que carecia a administração naval

para manter a -eííicieneia da esqua-

ilra. Mus o tacto positivo e hidiscuti-

i ei o que o povo brasileiro pagou im-

postos que serviram Para o despendió

de algumas centenas dc milhares de

contos na acquisiçãu de material bel-

lie, com que se uos promcttia dar a

hegemonia naval na 'America 'do Sul.

O dinheiro saiu dos cofres do The-

souro c passou om moeda de ouro so-

nattte para as coutas1 correntes das

grandes firmas coirstructoras. Legiões

dc officiaes viajaram pela Europa e

receberam excelletites vencimentos
"fio 

trabalho de fiscalizar nos esta-

os 'meios, interessar nas suas prelen-
ções todas as influencias kla politiça-
geiii, que podem accionar o sr. Wen-
cesláo Braz. Preferimos, á falta (le
informações sobre o que a respeito pen-
sa o presidente da Republica, admittir

que o sr. Wenccsláo não consentirá

que se faça o jogo do sr. Enéas.
O sr. Domicio está muito bem na

embaixada de Washington. Mesmo que
estivesse mal, seria profundamente im-

becil e dcsinoralizaklor para a nossa

diplomacia idar-lhe como isubstituto o

sr. Enéas Martins. Ko ininiiuo, arris-

car-nos-iamos a vel-b repudiado pelo

governo dos listados Unidos;
Só muito difficiliucnte o sr. Enéas

poderá ser acceito como persona grata

por qualquer.governo que se respeite...

para .
para conseguir um determinado inn,

que. no caso ó o domini» político dó

O ministro do Interior solicitou ao
seu collega da Fazenda a entrega, 110
Thesouro Nacional, ao provedor da
Santa Casa da Misericórdia do Rio de
Janeiro, Miguel Joaquim Ribeiro de
Carvalho, da quantia de 24 :ioi$gõ,i,
correspondente á metade da despesa
apurada com a manutenção e custeio
do Hospital N. S. das Dórcs. Sanato-
torio de Tuberculosos, em Cascadura,
durante os mezes de novembro o de-
zcnibro do anno findo.

A Perfumaria Nunes 6 a casa que mais van.
tagens oííercce, em qualidade e preços —
I,. S. Francisco de Paula! 25-

tleli-

no caso
scu amo.

Se o governo federal estivesse

berando dc boa fé nesse negocio de

intervenção federal no Estado, procura-

ria antes de tudo, afastar quanto pos-

sivcl a influencia de possows como o sr.

Annibal dos actos do interventor. Mas

o que se verifica é que a esse interven-

itor, já Ue si bem fraco e sem vontade,

é dado por acolylo uin official irmão

do sr. Toledo, c que, segundo todas as

probaibiliiUdcs, será aproveitado no com-

mando da policia csliiadual.

Emquanto isso, o sr. Azeredo

dc viagem para Matto-Grqsso,

vae superintender os actos da interven-

ção. Haverá nada mais claro? Depois

de terminada a intervenção, o sr. Aze-

redo estará perfeitamente apparelhado

para vender litteralmentc o Estado.

iE' pelo menos esse o desejo do pre-

sidente da Republica...

c faz
onde

Pingos & Respinps

O presidente da Republica assignou,
hontem, o decreto da pasta do Interior
dando instrucções P-irá a execução da
lei n. 3.20S, de 27 dc dezembro dc
1916, sobre as eleições -federaes.

GRAVATAS -
Casa Manchester-

Lindíssimas —
-Una Gonçalves

Só
Dias

Jantar
almoçar bem, 110 Restauram
Paris;. Ui'aaii.iiaiia n. 41.

A T.islit vae passar as suas linhas acrens

pelos terrenos da Colônia de Alienados.
Agora, com a Wgltt pela cabeça, é

que os alienados vão perder o juízo!
Talvez, não; é até possivel que o

readquiram; os c!ioqtic3 eleetricos são ojiti.

ma thcrapetitica para taes casos.

«
* . *

Commentá-se nas rodas sportivas a teu-
(ativa dc suicídio dc uni rapaz, empregado
dc unia casa commercial, que, por causa
<lc uma eleição de uni Club dc foolNU, foi
despedido da caía cm que trabalhava: .Nos
tempos passados havia no comnierrio o re-

ginicn do "ponta-pé", que foi felizmente
banido.

A Influencia do shoot do football na vida
comiiierci.il é, lioje, uni .iii.-icliior.ismo 111-
acceitavel.

I sobro o bloqueio, concepçno que
é nttentutoi-ia nós princípios do

direito Intevnaclnal, e que infrln-

go convenções do que o Brasil 6

siguatoílò o que não podemos,
decentemente, deixar de respeitar.

Temos o prazer de acerescentnr

que 1» attitude da nossa chancel-
liu-in, reagindo diplomaticamente
contra o attentatorlo bloqueio
allleinão, ostií encontrando éco

nas outras Eepnblicns ¦• sul-aine-
ricnnas. Sabemos também que a
iniciativa, do nosso governo pro-
movendo o movimento de solida-
riedade com o protesto dos Es-

tadós Unidos tem despertado vivo

interesse dá parte das outras

cliancèíiai-iíis do nosso continente.

$ * *

OUTRAS NOTAS
A MANHÃ DK HONTEM DO Ml-

XiSTHO 1)0 EXTKRIOK

O Sc. Lauro ^fiiller não 'desceu no
trem de Petropolis das 8,35, como era
dc -seu deíejo.

'S cx. logo pela manha recebeu cm
sua residência, á 'Avenida 7 de Abri,
os sr-s. Garcia Jove, e 'Utlitir 1 eel,
respectivamente ministros da t-tespa-
nha c da Inglaterra. A conierençm
foi dcirciarada e do que nella -se pas-
sou o ministro Lauro Muller levou
ao conhecimento do presidente da Ke-

publica.
O MINISTRO DO CHII.E, CEDO,

XO 1TAMARATV

O primeiro^ diplomata estrangeiro
a comparecer hontem no Ministério
do Exterior foi o sr". Alfredo Irar-
razaval Zanartu, ministro do Link,

ali esteve *ás i-',-'0'da maiiha

UM VAPOR AMERICANO INTL
MADO PELO "MINAS"

O vapor norte-americano Bylayl,
entrado a 27 de janeiro, procedente
de Baltimore, cotai grande carrega-
mento dc carvão para a Companhia
do Gaz, estava desde esse dia_ fundea-
do no ancoradouro dos navios alie-
mães.

Montem, pela madrugada, c Bylayl
le.vantou ferro « ia demandando a
barra, quando foi intimado a parar
pelo couraçado Minas Gcraes. Como
não fosse obedecido logo á •primeira
Ultimação, o Minas disparou um^ se-
glindo tiro, .sendo então attendido'.

O comimandantc do vapor america-
110 <leu explicações, sendo-lhe permit-
tido -deixar o porto ás 7 horas da
írranhã."

A REPERCUSSÃO DA ATTITUDE
DO BRASIIj NOS ESTADOS

UNIDOS

Por i'ifomiaÇÕf-5. nf ficiosas-..temos
conhecimento de que nos Estados
Unidos foi recebida, com extraordina-
rií<«sympathia, a attitude do Brasil em
face da resolução allcmã, c, mais, que
os psizes scatidinavos, a Suécia, Dina-
marca c Noruega, elaboram, em con-
junto, uma nota de protesto contra a
nova attitude daquelle paiz.

CONFERÊNCIAS NA CIDADE
DE PETROPOIiíS

Continuaram, hontony cm Petropo-
lis as conferências do ministro do Kx-
terior com os diplomatas estrangei-
ros.

'L,ogo pela manhã p nosso chancel-
ler recebeu o ministro da Hespanha,
que foi, of-íicialmente, communicar-lhc
a attitude do seu governo relativamcii-
te li nota allcmã, sobre a nova acção
imprimida á guerra submarina.

Mais tarde, quando terminava o
despacho collectivo, o sr. Lauro Miil;
ler, que conferenciava, 110 palácio
Rio Negro, com o chefe da nação, in-
terròhípeú essa conferência, para re-
ceber o 2" secretario da legação do
Chile, que lhe fora entregar uma
coninuinicação especial do seii minis-
tro.

A' noite, conferénciou com o sr.
Lauro Miiller o ministro inglez, que
lhe solicitara, pela niaiinã, uma au-
dicr.eia.

A SAÍDA DE NAVIOS PARA
PORTOS DA ZONA Itl.O-

QUEIÀDA

O MINISTRO DO CHIIiE PELA
SEGUNDA VEZ NO ITA-

MARATY

O sr. Trarrazaval Zaííartu esteve,
pela segunda -vez, no Ministério do
Exterior, ás 2,30.

'Intmediatamente recebido pelo sr.
Souza Dantas, oom o sub-secretario
manteve-se o ministro chileno em con-
fereiiicia que, não durou muito,

A NOTA DO BRASIL TALVEZ
POSSA SER CONHECIDA

AMANHÃ

Segundo todos os cálculos fle tempo
de transmissão; recepção e entrega ao
governo allemão da nota brasileira
contra a campanha 'dé submarinos, o
nosso protesto só poderá 'ser dado a
publicidade amanhã.

tA nota seguiu via-Hajit, n li

COPEIS HACAUE, 7*
(A. li:) - i3' vcz-gsra;,
cm csrculos bem In for-
mailos, que o governo
da Dinamarca híSo rom-
porá as suas relações
diplomáticas com a
Allemanha por motivo
da guerra submarina
sem restricções.

ÇHRISTIANU, V
(A. H.) - Segundo o
jornal 

'? Aftenport "
que se publica nnsta
capital; o governo tia
Noruega não adhcrlrá
ao convite do presi-
dente -Wilson aos neu-
tros para o rompi-
mento das relações
com a Allemanha,

PARIS? (A. HO -
A '-Gazeta tlc Jrfrtiiicr
forl", apreciando a si-
tu ação int(!i-niiclonal_

creiuln pola 11 oi.:» allomtl
nos neutros, acha pos-
sivcl qiie as 1-Xopubli-
cas di» .-vincrica do Sul
siaroni o exemplo dos
Estàilos Unidos.

Podemos informar que o_ governo
brasileiro não prohibiu a saida dc na-

vios para portos incluidos no bloqueio.

\ Cl ANARARA E O SEU MOVI-

MENTO, HONTEM*

do'

O sortc'0 militar ncidioti em Per-

nambuco da mesma forma que nos ou-

tros listados — com a transfuga dos

coiujcriptosi Ali, cntrét.into, oceorreu

um facto que vciu mostrar .1 justiça
das nossas velhas conciilcr.içõcs, qiián-
do temos ciicarado o problema da dc-

fesa nacional, cuja solução achámos
sempre que o soricio não :iol-a s.i-

satisfaria, como não cVtisfaz, como não

satisfará minei. fsse do p..triotismo

por bilhetes de loteria, não vae, posi-
livamanté. Mus, conhecido naquelle Ks-

taUo do Norte o numero dc refracta-

rios- que burlou todo o enthusiastico

trabalho das juntas militares quatro
moços do município Ce Gravata offc-

receram-se jmra servir, em logar de

quatro dos desertores. O inspector da

região teve de recusar-lheí o serviço,

porque a lei não permitte a substitui-

ção, senão pelo mesmo negativo jogo

de azar, á sorte dos dados ou dos pa-

pelinlios. A pátria qufc deseja apro-

veil.11' o civismo dos cidadãos, com

esse voluntariado de corda, que mal o

sorteio elesc. d.i ás dc Villa Diogo, á

toda de suas cambias velozes, cão pode

\ Rccehedoria do Districto Federal

arrecadou do (lia 1 do corrente ate

hontem .1 quantia de 1.0S4:033?i9»-
lEin canal periodo do anno passado

à renda importou cm 784 :(J20$479.

BLUSAS dTsFmnÍNHO e NANZOUK
111-.1J.ISSIMA COt-LEÇÇAO

Casa Nascimento. — >#. Ouvidor.

A Agencia Americana divulgou que

íoi coiuplctatncnte derrotada a torça

úo ex-major Gomes, de Matto Grosso.

O sr. Gomes conseguiu fugir, li' um

telegranuna summario, a que 'faltavam

pormenores até á ultima hora..

Xão se comprehende positivamente

essa informação da Americana. Matto

Grosso, ao que se pôde admittir, c neste

momento 11111 Estado submCttido á inter-

venção federal. As forças 'do Exercito

que- nelle estacionam agti.il dam as

ordens do interventor Camillo Soares.

Depois da renuncia do sr.^ Caetano
•de 'Albuquerque e do coronel Escohstiço

Virginio, todo o mecanismo político e

administrativo do Estado aguarda as

deliberações do sr. 'Camillo, num ilolll-

quo que hem se justifica,
A [pie .vem, nesse caso, á noticia 'des-

se combate entre forças desconhecidas

c os homens do ex-major Gomes, que

afinal foi derrotado? Que forças são

ainiellas? As do coronel Celestino? As

da policia estadual? Quaesqiter que cilas

sejam, a verdade é que o accordo de

¦.rvfiV--'il*'-J--::'-'''=''-'- Wí - - --''"-~-

S'
Telezramnia de CiijmIií!
" l'oi completamente derrotada a

ex-major Gomes, após oito horas di
combate, na Tromba da Teria."

O Brasil cxcrcita-íc para uma possivel
entrada na Ritcrra: o combate tia Tromha
da Terra é um preparo paia a? batalhas
contra o bloqueio, que è a Tromba d ÁguaJ

O prefeito não d.irá r.iaia licenças para
o funccionailtento das casas de book-inaliers.

Mais unia classe -privilegiada! \'ae traba-
lhar apenas com a licença da policia e sem

pagar impostos... ao governo, pelo ¦meildá,

A Tíep.trtição dos Tclegraplios anda i.i-
¦teressada cm Qpürái.a3 reãponsabüMadcí da

iristáliáçãò de um posto de telcgraphii s:m

fio, cm Nictheroy.
rarece tratar-se de um po=to dc es-

pia.
Xão c possivel; como haver <\í/miI; se

i "soai fio"?...:

que falar ao sr.S. cx-, Q«e espwava
Ij-utro Miiilcr, foi recebido pelo dr.
Sylvio Roníérôj chefe do gabinete do
ministro do Kxtcfior, com quem. cs-
teve durante-algum tempo. O minis-
tro do Chile recebeu um longo tele-
"rahimà dn -seu governo sobre a at-
titude do Chile deante dos acontcci;

Força 'lo|.mcn:t03. O ministro <lo Chile partiu a
renhido t:irc|e para Petropolis. onde conferen-

ciou com o sr.:Uuro Mttllcr.

O l'I,KNIP0TENCIARIO AR-
GENTINÒ ^

A' i-,30 da tard.e era recebido pelo
sr' Souza Dantas, sub-secretario das
Relações Exteriores, o sr. Ruir. dc
Ios Llanos, ministro da Republica
Areentina. -.. .

O sr. Ruiz de Ios Llanos con feren-
ciou demoradamente sobre a attitude
dos paizes da America do Sul deante
da nota alletnã aos Estados Unidos
sobre o bloqueio pelos submarinos.

ROATOS DK TORPEDEAMENTO
I)K U.M NAVIO BRASIÍvEIRO

Correndo hontem, íi tarde, com in-
sistcitcffl boatos de ter sido torpedea-
do o vapor nacional Gttrtipy, da Cojn-
panhia 

"Commercio. c Navegação, pro-
ourámos obter informações á respeito

Na -sáde da Companhia fomos in-
formados dc ter o retendo vapor Par-
tido ha dias do Recife, com destino
ao liavre, com carregamento de caf.'

O SR. DOMICIO DA GAMA, NOS-
SO EMBAIXADOR KM

WASHINGTON
t

Aviso publicado pelo Club X.iv.il:
"rara qvie núo se reproduza o facto de

pessoas estranhas penetrarem no edifício do , _, _
club sem convite, 1103 dias de carnaval, do •Estado do Rio. -no valor dc reis

será exigido para a entrada no club :ie'ses | 2.500:000?O00, não tendo sido 1'ÇCebl

dias o cartão de ingresso."
Uma medido, contra o bloqueio
D bloqueio? .

—;Sim; a invasão

confirmando o

dos blocos.
Cyi-nno & C.'

da "itoticia alguma
boato.

A Coivjpanhia tem actualmentj em
viagem, 11a zona perigosa, 03 vapores
Gucfliybv, Taquara e Gurupy.

Foi muito fraco p movimento
porto durante o dia dc hontem.

lA' -primeira vista, parece ter . con-
tribuidò para esse diminuto ntovimen-
to, a tióvã phase da guerra. ;

Tal, porém, não se <leu; foi apenas
um dia -mais ou menos folgado para
as nossas autoridades marítimas, que
por vezes, em dias consecutivos, não
dispõem de um momento ss<íuer de
descayso.

Um único vapor entrou ate ao meio-
dia na nossa bahia. cir.qti.1nt0 dois
outros zarpavam d.-.qut, sendo iimi
para o sul e outro para o norte, am-
bos levando passageiros.

Logo ao amanhecer, o vapor
Laguna, do Lloyd, -saiu para o porto
de seu nome e demais portos inter-
medianos, fazendo escalas pela Ilha
Grande. A seu bordo levava 6 passa-
gciros para os portos de escalas edi-
versos detentos - para a Colônia Cor-
reccional de Dois Rios.

O Laguna tinha a sua partida an-
minciadà para ante-hontem, mas. cm
obediência á ordem do governo, trans-
feriu-a para hontem.

O Drbtd, da Royal Mail, entrou
ás O horas, procedente de Buenos Ai-
res. Trouxe a seu bordo 41 passa-
gciros para o Rio. Em transito, com
destino aos portos europeus, vieram
250. ,v.

O Drina esteve atracado 110 Utes
•do 'Porto 

desde ás 10 horas da ma-
nhã ás 5 i\s horas da tardc.hora em
que zarpou com destino á Europa.

•Para qvt o navio não sóffresse
um átltazo de 12 horas, caso não
saisse até ás 6 horas da tarde, o ser-
viço a bordo, foi feito com a maior
actividade.

O paquete Maranhão, do Lloyd,
saiu para os portos dp norte, ao meio-
dia, levando 74 passageiros dc I»
classe c 112 de 3*. .

r- O Byrtsn, da Lamport « Holt,
partiu para o Rio da Prata lis 4 ho-
ras 'da tarde.

E, ás 6 horas da tarde, o porto es-
tava fechado para as saidas. não ten-
do também se registrado nenhuma en-
trada S

O -sr. Domicio da Cama, embaixa-
dor do Brasil cm Washington, entrou
pura a diplomacia 1111 iSyj, como se-
creíario da Missão Especial, dc arbi-
íramçnilò da (itiestão de limites com n
Republica Argentina, tenilp.-portaitto,
a cat-hegoria de 1" «ècretárioi Mais
tarde, cm dezembro de 1S95, foi no-
meado auxiliar da commissão Rio
Branco, encarregada de preparar a de-
fesa do Brasil na questão dc limites
com a França. Em setembro dc 189S
partiu para a Suissa como secretario
da Missão especial de arbitramento da
mesma questão. Em setembro dc
1900 foi escolhido para -secretario da
Missão Especial dn -questão de Kmi-
tes com a Grã-Bretanha.

O sr. Domicio da Cama entra, en-
tão, .defii.itivainciUe para a carreira
diplomática em .31 de dezembro de
ínoo. no cargo de 2o secretario de le-
gação, para servir Junto á Santa Sé,
mas sendo mandado continuar na
Missão Especial na Grã-Bretanha."ni njot é removido para a nossa j'os jòlixAÊS PARISIENSES E A

ATTITUDE DO RRÁSIIj

| liYoMi York, 7 — (A. TI.) —
ca dc mil allomães e austrincos

1 dentes nesta cidade reqtterer.im

, ;•..:
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U>I AVISO AOS COMJIANDAN.
TES 1>AS REGIÕES MILI-

TARES

Aos commanilantes das regiões nvi-
Htares declarou o. ministro da Guerra
•que, dc 

"accordo 
com a resolução do

presidente <la 'Republica, nenhum na-
vio 'nacional ou estrangeiro poderá
sair, lá noite, dos portos brasileiros.

OS TRANSPORTES DE OU ERRA
BRASILEIROS E

O "TENDER "CEARA"

'O almirante ministro da Marinha,
segundo fomos informados, determi-
11011, por medida de precaução, que os
carvocir-os Piwdarê e Mcarim e a ca-
brea Paragimssti' permaneçam, até
segunda ordem, nos portos 

' inglezcs
de Cardiff, Eorquay c Falmouth,
onde se acham.

E' muito provável que o tender
Ceará aguarde cm Gênova ordens
para sair..

*"$' 
"tjt '

O que informa os te*
legrammas

PORTUGAIj acompanha com
interesse a attit1-de

do brasil

LisVon, 7 — (A. A.) — O paiz
inteiro acompanha com viva emoção
c cnthiisiasmo. de aconrdo com as 110-
ricias que 'dahi chegam a altitude que
o uovorno brasileiro promelte assumir
cm face da affronta que u 'Allemanha
lâiiiçou aos neutros com a sua ultima
nota sobre a campanha atiuinarina.

E1 grande a •anciedade a<jni .por co-
nhecer os termos exactos do protes-
to que formulou a chanccllária do
Rio de Janeiro.

Toda a imprensa reproduziu os ter-
mos da sensacional entrevista que o
chaiiccjrier Lauro Mttllcr couced.cn a
um matutino dahi, dizendo que o go-
vemo do Brasil está convencido, da
necessidade de abandonar u posição
dc expectador imparcial, desde que as
disposições da Allemanha afíectem
directamente os interesses vilães bra-
silótfs.

A impresão aqiii causada por essas
declarações é extraordinária, tenda
todos os jornaes comnicnlado clogiati-
do francaniente o critério e p modo
decidido por que o Itamaraty .r-esol-
veu encarar isso que 

"O Sccitlo" cha-
ma dc "'quixotada 

germânica".
ilvigaint -depois a acção do Brasil á

aUiahoá que mantém com as íIivm ou-
trás grandes uaçõos rfo Pacifico <
Atlântico sul, afíirniaiulo que o "A.
13, C", conjuniiimcnte protestará iam-
bem.

UM DESMENTIDO DA CHANCEL-
LÁBIA HOr/LANDIXV

Haya, 7 — (A. H.)_— O ministro
dos 'Negócios Estrangeiros desmente
a noticia d.c que tenha enviado instru-
cções li legação da TTolIanda em Pa-
ris para convocar os hollaiidezos su-
jeitos ao serviço militar.

AUSTRÒ-ÃLLEMÃES DE NOVA
yOKK REQUEREM NA-

TURAL1ZAÇA0

a sua naturalização
. americanos.

Cer
resi-
hoje

como cidadãos

Içgação tia Bélgica. Promovido, a 1
secretario cm janeiro de 1903, é cha-
inado para servir no gabinete do ba-
rão do 'Rio Branco, onde esteve até
1907. Promovido a ministro resklen-
te em março de I9r>3. o sr. Domicio
era elevado a -ministro plenipotcncia-
rio cm 1906, sendo designado para
servir no Peru, -sendo depois removi-
do. em dezembro de 1907, para a Re-
publica lArgentina.

Eiii março dc 1911 o sr. Domicio
da Gama c nomeado, em substituição
a Joaquim Nabirco, para o alioposíp
de enviado -extraordinário c ministro
plcnipotenciario com a comi^são^ de
embaixador extraordinário e plenipo-
tenciario do Brasil junto ao governo
de Washington, onde se encontra ú
frente da embaixada.

UM DIPLOMATA RRASILEtRo'
QVE FOI ASSUMIR O

T' ! s fj SEU POSTO

'A bordo 'do paquete TJrina, da Mala
Real Ingieza, partiu hontem para- a
Europa o sr. Ensebio de Queiroz
Mattoso Câmara, 1" 'secretario da le-
gação do Brasil em 'Madrid.

S. s., que "desempenhava as fun-
cções de official de gabinere do pre-
sidente da Republica, vae assumir o
seu cargo naquella legação- ;„,

Paris, 7 — (A. A.) —• "Le Tcmps","Le Figaro", "Le Brésil" e outros
órgãos da imprensa daqui, que cm
extensos telegra-mniaâ do Rio dc Ja-
néiro, se vêm occttpando da -attitude
que o Brasil assumirá em face da
guerra submarina sem restricções, re-
produzem os comnicntarios c trechos
de. artigos publicados pela imprensa
carioca cm que é apreciada e -elogia-
da a actividade quo vae pelo Itania
raty.

A SUISSA E A HESPANHA CON-
TINUARÃO NEUTROS

Wova York, 7 - (A. A.) — Com
firma-se que o Departamento 'do Es-
tado recebeu còmmttmcação de que os
governos da Stvissa c Hespanha con-
tinnarão a manter-se ncutnos perait-
te a -ruptura de relações diploriiaticáj
dos Estados Unidos com, a Allcmã-
nha.

' 
A NAVEGAÇÃO HOLLANDEZA

PARA A INGLATERRA

Londres, 7 — (A. A.)' — Infon
mam de Haya que. por ordem do «o-,
vemo, os vapores Trollatidezc-s náo toi'
carão nos portos da Grã-Brersuiht
até neva ordem " -

. .•¦!
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Iescripturacão
do Thesouro

Ça}.
INáo se sabe ainda se o sr. Pari-to

^alogeras se resolveu ou não a inque-
ci/ouem foi O autor do -verdadeiro
acto de indisciplina, desfarçado- sob a
apprarencia dc estúpida graçola, a que
lia dias nos referimos, cpiaTido criti-
cámos a devolução ao dlief-e da escri-
(pturação por partidas dobradas de
tmappas qttc tinham sido destinados
ao serviço publioo. *

¦A questão foi esta: o dr. Cláudio
da Silva, qife é o chefe da nova eon-
tabüidade, organizou mappas, dos
quaes algum destinados a serem cs
«rípturados -nas repartições arrecada-
doras da receita e pagadoras da des-
.pesa, e outros consagrados o. vanos
•serviços que ainda estão inteiramente
desorganizados. Succede, porém, que
a reforma da escripturaçao. do lhe-
souro tem provocado opposiçíto da
iparte de -funecionarios aos. quaes pa-
_*ece não convir que as coisas andem
•muito ás claras là .pelo velho casarão
da antiga rua do Sacramento, e dahi
io torem sido devolvidos ao dr. _Uau-
dio dit Silva esses mappas que foram
aproveitados para servirem de envo-
lucros a batatas, nabos, etc.

•A brutal e grosseirtssima 1113111105-
tação de tins tan los despeitados, de-
veria micreccr a immediata a»ttençao
do •ministro, a quem não seria diffi-
cil saber quem poderia ser interessa-
do na 'cstupida aggressão moral a um
ifitticdionario honrado e trabalhador,
que vive quotidianamente sob as mes-
mas telhas que agasalham o -sr. Pau-
diá Calogeras. 'Mas o ministro nao
•procurou saber quem - que tom in-
•teresse cm que a escripturaçao do
Tliesouro continue sendo o que sem-
•pre 'foi: um cahos, prestando-se a
quantas bandal. íeiras sc queira prati-
car! • , . .

E, de qual é o estado dos serviço»
•públicos que sc ligam com a escri-
pturação do paiz*, dizia não Ua muito
o dr. Cláudio da Silva, num relato-
.rir. apresentado ao ministro. <ia Fa-
zenda:"Para abertura das diversas. contas
eram necessários os saldos existentes
em 31 de dezembro d,e 1913; alguns
(foram- obtidos com facilidade relati-
va; outros, porém, de difficil obten-
ção c uns quasi impossíveis pclo_ rc-
fardamento dos balanços, cumprindo
salientar entre estes os da i* e 2* pa-
ífadorias do Thesouro Nacional, em
atrazo de prestações de contas dc 1912
e 1013."

Etvcoritra-sc isto num documento
•oíficia-1, que necessariamente. deveria
•ter aberto os olhos ao ministro da
Fazenda. Pois etUão, ali mesmo, a
dois passos do seu gabinete, ficava
iiistalladà uma repartição- pagadora,
que sc conservava sem .prestar contas,
durante duis annos, e que tinha gran-
des difficnldades para apurar o sal*
do de um anno para outro?

'Bastava esta extraordinária revela ¦

ção para indicar a necessidade impo-
i-iosa de ser immediatãmente refo.*nia*
»do o processo dà contabilidade, cn*
tràndo-sc resolutamente pelo regimen
da escripturaçao pur partidas dobra-
das.

Mas o dr. Cláudio da Silva, cottjt-
Intiando à indicar ao ministro da l';t-
zenda o estado da escripturaçao pu-
blica, proseguiu no seu relatório:

_ "A' Directoria do Patrimônio esta-
vairi affectas 'todas as conta» do Pa-
.rimonio Nacional; mas, ape-ir do
esforço empregado por sei .iir.ictcr,
foram muito escassos os dados ,*o.*-
iiccidos, porque este serviço não *.»{'

siiirda devidamente organisido, fetltan-
tio elementos Pura se conlurer qual o
valor dos bens que possue o pata,
imcsmo o dc inimoveis existentes nes-
ta cidade."

Não lia quem possa impedir um
gesto de assombro ao ler çstas infor-
arioções! Ü governo da União: ainda
hoje 

' 
desconhece o valor cie ' linento

.possue, cm terras c outras propriedà-
des, rttraes ou'urbanas! Nunca neste
singular paiz se fez um balanço;
como deveria ser de praxe -fazer-se
ao findar cada exercicio, e isto por-
qttc escasseam os mais rudimentares
elementos de escripturaçao!

»É'.ainda por esse motivo que a
commissão 'de tomada de contas não
.passa dc uma tficção parlamentar,
porque não pôde aprcsental-as cm
•tempo opportuno quem» não tein a sui
escripturaçao em dia e mcthodicamen*
tc lançada!

•Não se sabe o valor dos bens que
são propriedade da União e nesses
bens estão naturalmente- incluídas cs*
/.radas de ferro, que custaram muito
dinheiro, que ou foi adquirido |..'i*
empréstimo 110 estrangeiro, .011. está
•reprcsentad.o por apólices cm circula-
ção 110 Brasil. Km todo. o caso, r.s
dividas que foram contraídas para a
construcção dessas estradas, cou.li-
uniam apparccent.o no passivo nacio-
mal, mas 110 activo não figura o pa-
trimonio constituído por tudo .iuanto
¦tem sido comprado para utilidade pu-
blica, porque não ha ainda... conhe-
cimento do valor exacto desse patri-
monio!

•A propósito da divida interna, fa-
lava assim o dr. 'Cláudio Silva no seu
relatório:"Relativamente á divida interna uão
conseguiu a commissão conhecer quan-
Ias apólices sc achalin inscriptas uos
íBsi\idos, pois nem só a Caixa de
Amcirtisação ignora, como lambem a
Directoria da Despesa, que concede
os créditos para pagamento de seus
jupos."

Os leitores, mesmo os menos versa-
.dos nestes assumptos, comprchendem
•facü-Miite quão assombroso é que a*Dir_otoria da Despesa Publica abra

de

0 DIRECTOR DOS TEU»
PHOSE OCASO DA

"WESTERN"
Do sr. Ettclides .Barroso, director ge-

ral dos Telegraphos, recebemos a sc-
guinte carta:' "S-r. rcdaotor ido Correio da Manhã,

ÍPeço a «Menção dessa illustre »reda-
cção para os esclarecimento!! que sé-
guem e que demonstram que o aecordo
a lavrar_se com a "Western" e a que
vos. lèferis -na parte editorial dá vossa
fcjilia, dc hoje, não merece o epitheto
de escandaloso que Ille deu o vosso in-
formante. ¦ . -

No serviço procedente do Brasil, en-
caminhado via. "Western" para as Re-
publicas do Sul e do Pacifico, conti-
miam as taxa»» cin'v»gor lia mais de is
anuos, sendo as quotas daquella Com.,
panhia até Buenos. Aires francos i,7S
da zona sul e francos 2,75 da zona
norte, das quaes a Repartição Geral dos
TeV.graphos paficipa, quando cm tra.
fego mutuo, com franco 0,50 c franco
1,00 respectivamente, por palavra,

No aecordo a firmar é a companhia
obrigada a respeitar a indicação de via"Wostcrn-Galveatoii" ou " Westcrn-Co-
fon" para a America do Norte, o que
cila até agora tem recusado. Trata-se
neste caso de uma via indirecta. A di-
reata, mais barata, õtija taxa não soffre
alteração, é conslituit.a, paia o sul, pelas
linhas terrestres brasileiras e argenti-
nas, e ride da Central and South Ame-
rican Telegvap-h C", a partir de Buenos
Aires, pelo 

' 1'acif'co; e para o norle,
pelos cabo3 da "Western" ou pelas li-
nhas terrestres brasileiras, até Recife e
o cabo da Conipagn.c des Cablos, Sud-
américains, pello Atlântico.

Por ser indirecla .1 via Wcstcrn-Gal-
veston, tornou-se 'necessário respeitar a
disposição -o Regulamento Internado-
uai que manda cobrar a somma das ta-
xas das administrações participantes,
que na caso são qiiMro: ar, linhas ter-
res-tres brasileiras, franco 1.25. a \Ves-
tem, franco 1,25, a River Plate, fran-
00, 0,50, a Central and South Atncri-
can, francos 2,70; total, francos, 3,00
até Buenos Aires.

Sendo indispensável, de aecordo com
as disposições do Regulamento Interna-
cional, adoptar a taxa uniforme, quer o
telegramma seja apresentado em tima
estação da Repartição, quer cm estação
da "Western", resultaria, se vigorasse
a taxa da "Western" de francos 1,75
para Buenos Aires, <iuc a referida com-
panliia ficaria sem taxa todas as vezes
que uni tdlegramma a seguir pela via
indireota fosse apresentado em um bal-
cão da Repartição Geral dos Telegra-
plios. E haveis de concordar que ne-
nliuma companhia »se sujeitaria a fa-
zer serviço sem taxa,.

-Sou, com estima e consideração, etc.
¦_»¦_*.»—' '

E'C0S DA SCISAO

DE PORTUGAL

PERNAMBUCANA
Recife, 6 — (Da correspondente) —

O Jornal do Recife, sob o titulo "O
inimigo de Epaminondas", publicou o
seguinte:"0 .conspicuo dr. Manoel Borba é
decididamente o maior inimigo da theo-
ria do heroe thebano, que jamais, mes-
mo brincando, manchou, seus lábios com
uma mentira.

Ler o seu telegramma ão ministro da
Agricultura é chegar logo á evidencia
do nosso asserto.

E' simplesmente 'falso o que s, ex.
affirmou nesse falso; falso o que se re-
fere a termos combinado coni a Pro-
vincia os termos da nota publicada á
tentativa de suborno- feita pelo general
Joaquim Ignacio junto a deputado of-
ficial do Exerdto; e falso o que se re-
fere á neutraiidittde do inspector da
região.

Não entrámos em combinação de cs-
pecie alguma com a nossa collega, a
quem deveras estimamos, mas a quem
não pedimos conseíhos.

iRejpstámos apenas no mesmo dia um
facto que tornara publico.

E é verdade que o general Joaquim
Ignacio, como panno de amostra dc -sua
decantada neutralidade, se prestou a
mediador dessa politicagem estercora-
ria que domina o Estado na hora actual,
fazendo proposta de peito.-O dr. Manoel Borba, porém, atirou
nos a pecha de calumniadorcs e pressu-
roso tomou a defesa do general J*oa-
quim Ignacio, que aliás, conservando-se
si-._ncioso deante do facto denunciado,
mostrou, quando nada, uão ter horror á
responsabilidade dos seus actos,

Não, sr. Borba! Aqui não existem
eahímuiiidores, Elles estão em outro
logar, mesmo ahi no palado do gover-
no, pois a elles é que se deve a des-
graça.la situação em que sc encontra o
Estado e ainda a posição .*esòueAla de
v. ex. perante os seus concidadãos.

A tentativa dc suborno é uma ver:
dade c o official a quem o gencral Joa-
quim 'Ignacio propoz o indecente ar-ran-
jo é o capilão Pedrq. 'Manta, um mili-
tar correcto e um homem dc conscien-
cia limpa,

Affirmainos o facto e desafiamo*.
contestação, como iiffirmamos ser reai
que se procurou corromper o deputada
João Ezeqiticl, como ainda affirmamos
què o dr. Antônio Vicente Pereira de
Andrade, juiz substituto feileral, foi t»
Nazareth conseguir a adhesão do depu-
tado Fíavio Guerra, nada, porém,
obtendo.

Não é agindo assim, tornando norma
de governo a corrupção.e reproduzindo
o mesmo processo acceito no governo
do marechal Hermes com deputados dc
Pernambuco, facto que v. ex, demin-
ciou indignado, embora praticado por
um seu amigo do peito . no momento
actual; não é agindo assim que v. ex.
se pôde tornar querido do povo."

A falta de transportes ma-
ritimos — Outras noti-
cias

Lisb-oa, 7 — (A. A.) —• A Associa-
ção Commercial de Lisboa approvou a
representação que vae ser dirigida, ao
governo, pedindo providencias sobre a
falta de transportes marítimos, que está
causando sérios embaraços ao commer-
cio.

Lisboa, 7 — (A. IT.) _— Hoje de.
tarde, no momento em que o depu-
tado Antônio Macieira inferpcllava ria
Câmara o" governo, deu-se- na sala
dos Bassos Perdidos uma sccna.de
ptigilato entre 9 deputada Moura
Pinto c o capitão d,e fragata. Lcotc
do 'Rego, còinma-iid*_n.e da divisão 11a-
vai.

Os contendores foram, porém, im-
mediataimentc .separados por alguns
limigos.

Lisboa, t— (A- H.) — O Minis-
tenio da Guerra convidou-os cabos c
soldados que sejam ou. tenham • sido
cozinheiros para prestarem serviço
nas cozinhas do exererio em campa-
nha.

A SOCIEDADE NACIONAL I
AGRICULTURA E 0/

"P1ÜK-B0LL". 
||

Na ultima reunião da d-recloria da
Sodedadb Nalcional de Agricultura?, foi*'
lMá aos .presentes mais uma interessa-*?
te communicação, referente ao temiVeí'
insecto que. ameaça destruir os al<o~
doaes do nordeste brasileiro, onde.vjçtiiv:
alguns pontos, tem demonstrado a-sua*
voracidade. . .....'Per injuneção da Sociedade 

"Nacional

de Agricultura, o governo providenciou

A GUERRA
No theatro occidental

I.ntn de artilheria por toda
a parte—No Somme, os
inglezcs oeciipum trln-
cheiras allemãs

Paris, 7 (A. H.) — Communicado
official dc hontem ", noite:"Na Belgtcs, no sector do canal de
PascliendacTe; ua margem direita do
Mosa, entre Louvcmente e Les Cliein-sobre a ida %%*»«*ienV,m'"''S' ^«è. na Lqrena na região de Em-

para estudar o ." Pinly-Bo.ll..., WW™ , i)ermcnil, vivas* littas dc artilheria.

580 LOlIífillÇU pular.es dc fumo
Rio Novo — Preço: milhciro, io$400
— Duas carteiras, 500 réis, com valio-
sos brindes.
—:.! LOPES SA' & O. *—

As temperaturas

primeira vez, foi «encontrado no nosso
nair, conto affirma o- professor E.
Green, signatário d_ communicação que
abaixo- transcrevemos: ."Depois" de consideráveis difficuluri-
des, apabo de conseguir procrear adul-
tos de "Pink-Boll Worm".

Estou convencido que se es*a praga
não for combatida aqui, de ™anfi(a
.pratica e effcaz, a producção 

"de aft<i-
dõe9 de fibra longa, obtidos de plafjflfts
pcrennes, de_j,pparecerá completaiiieli-e,
sendo preciso» recorrer aos typoti»^e
plantação annual,; com detrimentorjB--*.
esplcrllidas» variedades. Moco c Seiw..;

Estou de volta do interior, ondcmii
exam-iiar- a faizenda do sr. João -Ço-
mes, situada a sete léguas _ de B«xa
Vetde. A «ua plantação foi particiflnr-
mente attíngida* e damniftcada pclafíK-
garta rosea.. Confci todas as çapsijlí»»,
de certos a-lgodoeiros, que me parte*-
ram typicos do estado do campo. f._i_v

Ache', em 86 0|°- das capsubs exaiiii-
nadas, »4e utná a quatro lagartas -fisis
cada cápsula,*'emquanto 14. °l° cstaviljn
livres de insectos. 

"Os'"capttlho.s .,?!"»¦¦
dos não pódein abrir normalmente, gg*
pequena -porção de algodão produzida^
de inferior qualidade. O prciuizo at-
tinge a 75 "Io da colheita neste caso
particular. _

Rccommtendei ao sr. Gomes que ar-
rançasse e queimasse . todas ,*s "svas

plantações e desin fectasse as sementes
antes de plantar, para. a próxima saíra.
E' muito pouco-provável que. jiga 

->OS
meus conselhos, pbr sé. tratar de ¦ptah-
tação nova dc algodão .perenne. .^:,

Ao mesmo tempo, apurei que, saú.a
zona for lüberta inteiramente dos-fta-
quês do ".Pink-Boll-Worm•".. «- pro^í-
cção será maior do'que mítica *¦

-Observa o dr.- Miguel Calmon. qu^a;
gravidade do-caso.-está em que_.es afo".
doeiros; de .typo perenne- constituem^-o
recurso por cxcellencia das regioesjffla-
gclladas pelas iicccas, onde so «1t»s
existem nesses períodos, calamitosos.
Paroce .que o governo devia mobúzar,
como faz a Argentina na luti centra
os gafanhotos, todo o pessoal dos ser-
viços do Ministério da Agricultura e
da Inspectoria Contra as Seccas para um
combata systoinatico _ lão alarmante
praga, e sem perda de ¦ tempo. Come-
ça agor.ii a época de plantio c, se
não forem ItonVadaS provideneas com- |
pulsorias e radicaés, como lembra a ,
professor Grecn c a que está autori-
zado o governo, pela lei de orçamento, j
a área infestada vae aufcmeritar tim*-
taes proporções, que sc tornari inexc-
quivel o cxti-rminio do " Pink-Boll",
agora ainda possivel de ser conse-
guido.

Nas Èpargcs as nossas baterias exe-
cutaram cfificazes tiros de destruição
contra as orífanizações allemãs.

Londres, 7 (A. H.) — Conimtinicã-
do official:"Na frente dp Somme, próximo de
-randecount, progredimos, oecupando
soai opposição uin kiloinelro dc trin-
cheiras inimigas.

A leste de Beaücourt, capturámos 48
allemães, entre 00 quaes dois officiaes.• No sector de Y»prc5. "rande activida-
de reciproca de artilheria.

Bombardeámos numerosos pontos da
linha inimiga.

Os nossos -aviões atacaram um oero-
dromo inimigo, cattsando-lhe prejuízos
consideráveis. Abatemos dez aeropla-
nos allemães; .perdemos dois."

Havre, 7 (A. -II.) — O commtiniea-
do belga de hontem annuncia _ ducllos
de artilheria no conjunto da linha de
frente c viva luta de bombas .na região
de Sjteens.ràíc.

No theatro oriental
Os russos conquistam po-

si<_f>es em llrody
Londres, 7 (A. A.) — Communicam

de Petrogrado que nas proximidades de
Podkaniien, ao sul de Pi-ody, os russos
tomaram ao inimigo variís .posições, in-
iligindo-lhes consideráveis .perdas e fa-
cindo muitos prisionciios.

Café Globo. f-5chocola,e' bonbona
fantasia dc cho*

colatc, só de Blierinu & C», r. 7 Set. 103,
»¦»¦ »an_i
NA DETENÇÃO

crcdit.v- para pagamento de jur»
apólices, quando ella ignora de quan- ] .. acareação feita.
tas apólices tem qttc pagar, e portan- 7 '

to filial a totalidade dos juros a eu-.
treear aos portadores estaduacs de
taes títulos!

iMais ainda. Escreveu o dr. Clatt-
dio iía Silva, referindo-sc ;'i divida
fluctuante:"Per carência de escripturaçao no
Thesouro Nacional são cpmpletamcn-
te ignorados os iciom pro missas cxaclos
por contas .1 pagar, e se bem que isso
constitua uma grande lacuna, nada
pode -*er leito -nesse particular 110
trabalho que apresento a v. ex."

Salta á vista que a reforma a rea-

OS ASSASSINOS DA YELHA
ANNA CAROLINA..FORAM

ACAREADOS
A policia do 20o districto mostrava-

se satisfeita já com o resultado que
oblivera cçm' a prisão do "Boneco",
lido como cbcfc do bando que estran-
guiou a velha 'Antra Carolina da Silva
Maia. 1N0 começo obstinou-se cllc em
fazer qualquer, declaração, affirmando
não. haver, absolutamente, tomado parte
110 bárbaro crime. Depois resolveu con-
tar que de facio fora convidado pára
o crime, ficando dc álcnléa, fora, para.
o primeiro aviso á approximação dc ai-
guem e se resolvera falar foi .porque via
o delegado cansado e tinha penna dei-
le. O dr. Santos Xelto resolveu, assim,
acarear "Boneco" com o resto do bau-
do, levando-o, para isso, para .1 Casa
dc Detecção. Foi nm desastre. "Boné-
co", lidas as suas declarações, desdisse-
as por completo, allegandb que as fi-
zera porque apanhara, dúzias^ dc bolo,
acossados por agentes dc revólvers cm
punho. No entretanto, não apresentava
ivas mãos vestígio algum. O dr. Santos
Xcllo ficou maguádo e ali mesmo, dç-
ante de toda gente, desmentiu categorb
camenlc que "Boneco" tivesse apanha,
do. Seguiu-se depois a acareação.

»I'oi chamado cm primeiro logar Al-
cir» Ribeiro. Ambos sc reconheceram,
declarando "Boneco" que apenas "tra-
balhára" com o cúmplice uma unica
vez. Alcino sustentou o seu depoimerr.
to, affirmando que " Boneco" e Cássia-
110 o haviam chamado para o crime c
que ambos haviam trançado as mãos
para "(Formiga" subir."Formiga" é chamado e irega. Cas-
siano é tambem chamado e como os
outros nega lambem que tivesse con-
fessado o crime, 110 qual não tomara
parle. Só Alcino mantém o s™ depoi.
niento com graivde desespero dc "For-

Boneco". E foi no que .leu
liontem- Deila foi

lavrado o respectivo auto, seiv-lo "Bo-
neco" de novo removido para o Corpo
de Segurança.

HKGISTRADAS HO***T__M
EM DIVERSOS PONTOS
DESTA CAPITAL

iNos diversos pontos deáta capital,
onde existem postos de observação, fo-
ram' registradas hontem as seguintes
temperaturas..

Copacabana (Eorte) ,
S. Januário ......
Petlrcgtilho
Engenho de Dentro ,
Penha ,.
Horto 'Florestal. . .
Lagòaa »R. de (Freitas¦facaréiiàguá

Piamcng .....
Ca-scádttra

A temperatura- mais baixa dos pontos
do Brasil, onde ha .posto de observação,
foi' registrada em Soledade (Rio Gran-
dc do Sul), cujo thermometro marcou
1.5. A mais elevada foi registrada'-ém
Corumbá, onde o thermometro giaríót.
3--.C.. -.'-.- •- j*"' E*" V"'*V ,:™*~-"".'.

Em Buenos Airçs c Mon-tcvMéo, ás
temperaturas foram, respectivamente, as
seguintes: 25,0 e 2.1.5. maximas.eai.o
c 17.5 mínimas.

-i»a» 1. ¦

Máxima Miriima
29.7 22.0
25.2 20.0
25.4. 19.0

.- 25.0 19.5
28.3 18.9
24.8 1S.0

, 25.3 21.0
25.0 19.4
25.4 20.4
33-0 I9-"

Os .-tinirmos une nsora voltam
nos seus collegios encontra-
rão na .
TORRE EIFFEL

07 _ Ouvidor — 99
eiixoviies completos c da me«
llior qualidade.

O sr. Pandiá Calogeras, rcslhuindo
ao ministro da Guerra o requerimento
eni que o 4" official, addido, do cxiin-
eto Arsenal de Guerra dc -Matto Cros-
so, Simão de Oliveira Pores, pede dis-
ponibilidade, coimmtiiicou-lhe que nesta
data se providencia para que aquelle
serventuário seja desligado da Alfan-
dega dc Corumbá c posto á disposição
dn seu ministério.

Varias noticias
Umn. grande -explosão na

Allemanha — A Bolsa
de Petrogrado

Aníslcfúam, 7 — (A. H.) — Noticia
o "Bandelsblad" que uma violenta ex-
¦plosão. destruiu as grandes fabricas
Bayer, de produetos chimicos, na »Prus-
sia Rhcnana. O numero de victimas é
muito elevado.

Peirogrado, 7 — (A. II.) — Reabriu-
-se a Bolsa, que estava fechada, desde
o principio da guerra-

Londres, 7 (A. H.) — Telegrapham
de Jlaestricht:

"O jornal '"tes Nouveles" annuncia
(;-.tc a 27 do mez findo se deu uma ex-
plosão na fabrica de dy-namite de Schle-
bu*jc'...Morreram duzenfas pessoas, na sua
maioria mulheres."

Roma, 7 (A. II.) — Por niottvo de
doença", o dumie dos Abruzzos pediu
dctiiíssão do cargo de commandante da
e-.aitaelfa italiana, sendo substituído pelo
al-iuii-aetc Thaon di Rcvel, que assumira
também o cargo de chefe do estado-
maior da armada. »_», ;

,,\,-mmmmmmtmmlm\. m\\\ »<—¦*—" '

1 PAULO
953S1

TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS
PELAS . GRANDES .MEDICA-
CÕES PHYSICAS PELO ESPE-
OIALISTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Trat. dos tumores uiali-
guos, das moléstias da pelle — ceze-
mas, das hoporrhoides; das articulações,
airophias, ete., da asthma, hysteria,
gotta, etc; largo da Carioca, it, i° an-
dar (de 10 1.2 ás 4).
mmmm. -..«r**--_c-<>-<__p 0 an» **

Em commissão do Ministério da Fa-
zenda segue amanhã para S. João da
Barra o dr. Esdras do Prado Scixas,
engenheiro da Directoria do Patrimo-
nio Nacional. A ida desse funeciona-
rio aquella cidade_ prende-se á questão
das areias monaziticas.

or-MD-W

Ternos tle brim do Uniio, brunco e do corts,
ii começar de 7ÜSOOO
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Quem bebe CASCATIXHA
EstA livro' da "infudiiiliii" !

,VO fIBÜNAL DO JURY

Quem Debc OASCATINUA
Estú livre dn "miudinha. !

Um -homicida cosiáe-
müaâo a seis aimos de

prisão cellular
'Uuclydcs Antônio de Andrade c João

Àntoivio dos Sanlos eram dcsaffèctps.
Questões dc ciúme. Ambos desejavam
possuir a mesma mulher, empenhavam-
sc cm ser correspondidos pela unica
Dulciivéa local. E' um desejo invada-
velmentc perigoso.

Entretanto, o Euclydes c o João An.
tonio, cujo odio reciproco se avolumara
com o tempo, evitavam um encontro
face a face, qttc ambos sabiam ser
damnoso. Na madrugada do dia 3 de
dezembro de 1315 foi, porém, itnpossi-
vel desviar a fatalidade, que os reunira
no sitio chamado Inliababyba, etn Cam-
po Grande. A discussão foi rápida e a
luta logo estabelecida implacável. Em
dado momento; Euclydes Antônio de
Andrade, que linha sobre o adversário
superioridade de armas, sacou do seu
revólver e alvejou o João Antônio, com
dois tiros. Um desses alcançou o alvo
e o João Antônio tombou ao solo. Não
obstante a hora etn que se verificara
o delicto, foi, .porém, Q criminoso preso
em .flagrante pela policia do 23" distri-
eto, emquanto que o ferido, após ligei-
lamente pensado, foi conduzido para a
Sanla Casa de Misericórdia. Ahi, dias
depois, e cm conseqüência do ferimento
recebido, suecumbiu o João Antônio

ACCIDENTE OU SUICIFC:-- ¦¦'¦-

ÁMORTE"dI-UMS01Í"
DADO MA BRIGADA

POLICIAL
Foi um triste acontecimento a mor-

te de um soldado hontem, na Casa da
Ordem da Brigada Policial.

Eram 2 horas da tarde quando a
delegacia do 5" districto, recebeu uma
communicação do estado maior da
Brigada, e como o tacto se havia pas-
sado no interior de umn praça de
guena, o commissario Nunes, dc ser-
viço, limitou-se a registrar 110 livro
dc occorrcncias o que acabara dc ser
levado ao seu conhecimento;

Nada mais, além dum incidente todo
casua', 11.) qual o soldado Antônio
Ecricira de Carvalho, da 3a companhia
Jo I" batalhão de infànteria, quando
brincava coin uma pistola Browing,
sc ferira no peito e morrera em dois
minutos, sabiam as autoridades do dis-
tricto. .

Procurámos, á noite, informações .na
Casa da Ordem. Recebeu-hos , gentil
mente o capitão Horacio. official
servido r.o 1" regimento de
que assim nos explicou o
neoritecime-nto:

— Podia ser t-45 do tarde,
fomos abalados com a noticia
dado Antônio Ferreira d
n. .cS, do 1" batalhão dc
eslava, aquella hora. de

Produetos nacionaes
O dr. Eduardo Pratica avisa ao pu-¦blico e aos consumidores da LUGOI.I-

NA que náo atignientou a nem au-
gtuentará o preço dò seu produeto, ape-
zar da crise e dadiííerer.ça extraordlna-
ria: dos preços do material, cspecialtrieri-
te da Glycerina que, dc i$/00 por kilo,
passou a custar a fabulosa somma de
CS.-oo 1

O enorme consumo da LUGOI.INA
compensará as maiores despesas de ;.go-
ra, não desejando, por isso, o rir.
França, difficultar aos seus clientes o
iiso dc seu preparado, cujas virtudes
benéficas são já conhecidas, Ita mais
de 27 annos, na Europa e em toda .1

1.America do Sul.

de
infànteria,

doloroso

quando
O sol-

íCarvalho,
infànteria,

¦promptidão
no 5" posto dc soecorro. Armado de
oisto'a, brincava cllc com outros com-
panheiros, quando succcdeti detonar
a arma que projectou de uma manei-

curiostssima. A bala partiu, bateu
de do local onde elles se acha-
resvalando voltou-se sobre .0

infeliz, peiictrando-lhe r.o nulmão di-
reito. A morte foi instantânea, pois o
desgraçado não teve -nem dois minu-
tos de vida. ¦ , V ,.

Acudiu-o o medico da Brigada, dr.
Guilherme Fróes, que já o cncoutvou
cadarrer. Coinmunicou-se logo o facto

policia do 5o districlo, sendo aqui

r.i
na pare
vam

—a «•>"_•»?¦-

0 oMtuario carioca

Processado, denunciado,* .pronunciado, j aberto um rigoroso .inquérito 
"_ 

paraS_se
facto minuciosamente, nu

lizar na Contabilidade, publica,
c tem ainda de. ser profunda "

UMA XOVA R1WISTA

O nppnrociinento «a "Apollo"

Appareceu lionlem o numero I, atino
I, da revista "Apollo", que estava setnlo
niicioramentc esperada cm nossas rodas
literárias. -Demite do exemplar que nos
foi offerecido, a nossa impressão não

teria I u,do,
radi-

destoou da nossa espectativa. Arrtes de
"Apollo" surge como um pri

cal. Aquelle relatório, honrada c des
ítssomíbradamentc traçado, era utn to-
<ltte de rebate, despertando o gover-
ato, mostrando a necessidade impe-
ciosa de se acabar com tão prejiuli*
dal desidia. Todavia, é sómçn-
tc uo Ministério da Fazenda que, ain-
ila tnte parcialmente, a escripturaçao
cstli 'sendo feita por partidas dobra-
das. Nos -demais .ministérios, a con-
¦tal-ilidade continua feita por processos
anaclironiccs, rançosos e perigosos,
»pori|tio a escripturaçao não é feita
cm dia e, -que o seja, o systema cm
uso está de ha muito condemnado.

importa pouco que .funecionarios
carraiiças ou -sitnplesmeti-te interessa-
tios na conservação do cabos, dçvòl*
ram csutpida c grosseiramente ao
cheio da escripturaçao por partidas
dobradas, os mappas que devem ser
L_£_ii>tunido3 para servirem de base
a escripta geral, e mesmo que os eon-
vertam em envoltórios dos de_perdi-
rios das respectivas cozinhas. O qttc
ir»,porta e muito é que a estriptura-
i"ão pubKca brasileira -saia do atoleiro
onde tem permanecido ha qiia*=i um
iceulo, e passe a ser o que é neces-
•arto que -seja: uma escripturaçao ho-
¦esla de uma nação que precisa pro-
*rí»r qttc lioiiestameiite vive!

or dc arte graphica, que honra a ty-
pographía de onde saiu e que, sendo a
sua editora, tem o seu nome. A distri-
buiçáo de materiacs c a organização do
aummario inaugural revelam nos seus
directores. os srs. Vieira da Cunha c
Caio de .Mello Franco, verdadeiros ar-
tistas, eom o segredo do exito- Depois,
os desenhos dc Corrêa 'Dias. cujo talcn-
to creador sc extrema dc hora a hora
em factos novos, deu á revista um tom
de originalidade, que a distingue de to-
das as publicações desse gênero, exis.
tentes tvo Brasil. Aecrcsccntcm-sc a isso
os trabalhos de Da Costa e Silva, Olc-
gario 'Mariauno, Hermes Fontes, Caio
de Mello íFranco. Mario Pederneiras,
Gonzaga Duque, Ildefonso Falcão, Al-
varo Moreyra e outros, que a illustraiu.

AS MISSAS DE HOJE
Rezam-se as seguintes, por alma de:
'Domingos Alves dc Oliveira, ás o ho-

ras, ira egreja * dc São Francisco dc
Paula.¦Ignacio iRodrigues da Rocha Goulart,
ás 9 horas, na matri-; de São João Ua-
ptista da Lagoa.

Commendador Ignacio Vieira, do Cou-
to Soares, ás _. lioras, na egreja de
São Francisco de Paula.

Dr. José Carlos dVUambary Luz, ás
g horas, na egreja de Nossa Senhora
do Carmo. "V

Euclydes dc Andrade foi hontem sub-
mettido a julgamento pelo Tribunal do
Jury. Depois do pronunciamento dos
órgãos de aceusação e de defesa, reco-
lheu-se o conselho de sentença á sala
secreta, voltando a publico quinze mi-
nulos depois, com a condemna.ão do
accusado a seis annos de prisão,

¦ 1 .- ¦——-.¦ O i^|>> mm

llom Café, ClioeoJuto o Hombons
— Só no MOINHO 1)1*1 OUKO.

la-

0 serviço postal
As siipprcssões de agencias

110 interior
lia dias publicámos uma nota cha-

mando a attencão do ministro da Via-
ção c ílo director dos Correios para
05 prejuízos incalculáveis que tem cau-
sado ao publico do interior a sttpprcs-
são de agencias postacs.

Agora chega ao nosso conhecimento
que, não podendo esperar por uma re-
solução do governo, os habitantes de
S. Sebastião do Parahyba, Estado do
Kio, decidiram oecupar o antigo con-
ducíor de malas do Correio, suspenso
com dezoito annos de serviço.

Dispondo de canoa para atravessar o
rio Parahyba, o que torna o serviço
mais econômico, o conduetor dc malas,
graças á generosidade da população de
S. Sebastião, tem hoje com.que ganhar
b pão.

A sede do município fica distante da
localidade seis léguas. As outras vias
Ipara a conducção dc -malas ficam: Car-
ino, a seis léguas; Boa Sorte, a cinco,
e S. Sebastião da Estrella, que é cm
Minas, a duas léguas. E como se não
bastassem essas distancias, o rio Pari-
hyl.a constitua mais um obstáculo.

Xão é possivel que o director dos
Correios, conhecendo a triste situação
cm que sc acham os haibüan.èsdeS.Se-
bastião do Parahyba, não providencie de
aecordo.

apurar
creio, porém, que se trata de um
meiitiivcl accidente. .

O cadáver de Antônio Ferreira de
Carvaho, que era praça nova e es-
tava em veípcras dc casar-se, foi r.--
movido hontem mesmo para o^ »\ccro:
terio da Brigada, dc onde hoje saíra
o feretro. ' . ¦ "-'

Até á noite, nada sc havia a,?iirailo
que fizesse suspeitar um crime.

 -g •> *-» a *m —

Beber HAXSHATICA
ú uma delieln :

A "BMISTl WÊÊi
Recebemos o n. .1. .anno VI. mez.de

ineiro, da Revista Americana, puUi
cação ntcrnacional .dirigida pelos sr,.
Araujo Jorge c Sylvio Romoro Filho*

¦A Revista Americana continua a .pu-
blicacão dê alsuns trabalhos históricos
dbba^o do Kio Branco, encontrados;• do seu archivo adquiri

do Brasil. Xo pre
biosraphta ;

l)e SS Ue 'nnelro a S de
fevereiro foram , regis-
tados 5S3 óbitos

A influencia da terrível caniciila qui
táitto nos importunou transpareceu na
'eslatistica do obituario da cidade. Em-
quanto que na semana de 21 a 27 dc
janeiro falleceram 403 pessoas, na se-'mana dc 28 de janeiro a 3 Ac fevereiro
o numero de ebitos foi de 5S2, ou mais'179 do que na semana anterior!

As doenças do apparelho circulatório
produziram n.i semana finda cm 3 do
corrente, 70 victimas, contra 37 11a se-
mana atii-rj.*; as dnappareho digesti-
vo, t,»|5 comia 95; a tubirculos'* p.tl-
hionar, 94 coi.tra 77; as lo sy._na
nervoso 55 contra 30.

O numero de óbitos registados por
insolação íoi de 31, sendo 29 na parte
urbana c 2 na suburbana.

Na cidade está-sc idesenvolvendo
com violência o sarampo, que fez 13
victimas ua ultima semana.

Bebam só Café Ideal
O director chefe do gabinete do Mi-

ÍVtslerio da Fazenda recommehdots ao
delegado fiscal cm S, Paulo que des-
ligue' do serviço de sua repartição o
agente fiscal Alfredo da Fonseca Cen-
Uno, marcando-lhe o prazo de 60 dias,
para sc apresentar á Do'egacia Fiscal
110 Rio Grande do Sul.

_ contra os carrapa-Sarnol triple
Agentes c ilepo-sií.irios, Dia-s Garcia & 0.
Ui... General Câmara, 39-13.

VERMIFUGO REIS, o melhor.
,,. —. , s.mnmtT.-<.rmm^*Mr-JSJmi--'-~ -

áente) -j Tem melhorado senstvelmen-
te a linha telcphonica que liga a cidade
á estação de An*gahy, da Rede Sul Mh
neira, tendo sido hsta lados, tonto no
posto telephonico da cidade como da
estação, centros para ligação de outras

As 
'linhas 

inauguradas foram as se-
guintes: na fazenda do coronel João
Oswald Diniz Junqueira, presidente da.
Câmara; na fazenda do ..Varadouro, 

de
.propriedade do dr. Fidclis de Andrade
IBotclho Junior, e em sua residência,
nesta cidade; na fabrica de manteiga do
major Romelio Vieira Neves; na fnzcn*.
da do Angahy. de propriedade do.coro-
nel Manoel de Sá Fortes Junqueira, e
no "Armazém do Povo", estabelecimen-
to commercial nesta cidade, pertencente
ao coronel Antônio Ciffoni.

Brevemente serão inauguradas novas

Está na cidade, vindo dessa capi-
tal, em companhia de sua família, o dr.
\ntero dc Andrade Botelho, deputado
federal »por este districto e chete (lo
Partido Republicano do município. .

S ex está hospedado com seu ir-
mão, sr. dr. Fidelis dc Andrade Ju-
nior, juiz de direito, onde tem recebido
innumeras visitas.

s— F.' provável que por todo o mez
de abril próximo, -seja nomeado medico
da Câmara .Municipal, o dr. José ban
derson dc Queiroz, estimado clinico
aqui residente. ..,.,,,

O medico da municipalidade fornece,
rá receitas c medicamentos grátis aos
pobres, mediante contrato, que será íir.
mada com a Câmara.

E' o caso de dar-se parabéns aos po-
bres do logar, pois, com a nomeação
do medico referido, que é por natureza
caridoso c amigo dos pobres muilo te-
rãn a lucrar e á municipalidade tambem
que nceóde a um appcllb dos habitam
tes da cidade. , ,

_ Por proposta do senador federal,
dr Francisco Salies. foi admittido como
sócio da Sociedade Mineira de Agncttl-
tura» n coronel João Osvald Diniz Jun-
queira, presidente da Câmara Municipal.

A pedido daquelle senador, que u pre.
sidente- da referida sociedade, foi pela
Câmara reijiettida uma lista contendo
diversos nomes de agricultores, criado-
,rcs, commorciantes, 'iit'c, nas condi-

ções' de serem sócios.
_ Sabemos que o coronel presidente

da 'Câmara vae brevemente mandar cal-
çar a rua do Grupo Escolar, nesta ci-
dade, começando o calçamento na es-
quina do referido grupo e terminando
no alto da mesma rua.

E' uma necessidade o calçamento des-
sa rua, .pois com as ultimas chuvas, que
tem sido demais, essa via publica torna-
se intransitável. Não sendo o calçamen-
to grande, a Câmara o pôde fazer com
peoucno dispendio. .

Oxalá que o presidente, incansável
como é, faça mais beneficio á cidade
e especialmente aos moradores da ci-
tada rua. .... »i

_ Conforme noticiei, foram no dia
i" do corrente mez reabertas as aulas
do Grupo Escolar desta cidade, compa-
recendo grande numero dc alumnos ma.
triculados. , , ...

Com 97 anuos de edade-, falleceu
no dia 3,- nesta cidade, o preto Prati-
cisco .Carlos de Toledo, mais conhecido
pelo nome de "Chico Mariquiivha .

VIÇOSA, 4 — (Do correspondente)
— Reuniu-se domingo passado a as^sein-
bica geral dos irmãos da Casa de Can-
dade de Viçosa. .

Depois da leitura do relatório do pro-
vedor capilão Virgílio da Costa Vai,
procedeu-se á approvação das contas re-
{crentes .ao ann0 findo. .

Em seguida houve a. eleição da mesa
administrativa, sendo reeleitos todos os
membros da mesma, a excepção do 2°
secretario. ....', .»

_ A' Câmara 
"Municipal, cm sua ul-

tima reunião, foi apresentado um reque-
rimento do sr. capitão I.uiz Migalc.
activo e cmprehendedor negociante da
no=sa praça, solicitando privilegio e
isenção dc direitos para uma fabrica
dc macarrão e bebidas, que pretende
fundar nesta cidade. O machinismo
para a mesma vae ser cncommendado a

.*..' -* • • ¦*- Comn., d-* São Paulo.
—•''"luice.-rou-se a 31 do pretérito a

matricula nas quatro escolas estaduacs,
aqui existentes, elcvando-se a mesma a
mais de 250 aluiunos. _

s— Sob a competente direcção ilas
exmas. sras. dd. Maria José Horta Pc-
res c Marieta Pcrcs Horta, auxiliadas
ndo professor Luiz 'Percs, eslá fun-
ccionando desde o dia i* deste uma
aula nocturna para adultos. A matri-
cuia já está bastante elevada c tende a
atigmentai*. pois é grande o eiüliusias-
mo que a idéa tem despertado entre a
classe dos operários. ,

Hoje, á tarde, haverá no jardim
da praça Silviairo Brandão uma tom-
bola em beneficio dos festejos do Car-
naval no corrente anno.

Devido a certos concertos iro edi-
ficio do .Gymnasio de Viçosa, não pu-
deram ser installadas as aulas do curso
primário desse estabelecimento de en-
sino, sendo adiada para o dia 15 deste
o inicio do referido curso. .

Chegaram hontem, sendo festiva-
mente recebidos na- "gare" da. estação
da Leopoldina, as irmãs 'Carmelitas, que
vem assumir a direcção da Escola Nor-
mal desta cidade, equiparada as regio-
naes do Estado. Acompanhando-as vem
o padre Adalberto 'Sabino da Cruz, coa-
djutor da freguezia de Calnguazes.

.Foi imponente a manifestação que o
povo desta cidade realizou ao desem-
harque das dislinclas educadoras, que
eram anciosamente esperadas.

Logo que desembarcaram, dirigiram-
se as irmãs Carmelitas, acompanhadas
de numerosa massa popular, para o
Hospital de São Sebastião, ondç lhes
eslava reservados aposentos. Ahi pro-
duziu bello discurso o reverendissimo
paiíre Adalberto, que enalteceu as qua-
lidades dos beneméritas educadoras c
agradeceu a tocante recepção que lhes
acabava de ser feita. Está, pois, a nos-
sa Escola Normal com o elemento que
necessitava para a sita vida.

roivro das peores, ' — (Oo
correspondente) — Já vae para Ires
mezes que desabou -a ponle sobre o rio
Prelo, que nos ligava ao Kstado do Rio,
onde está situada a estação da estrada
de ferro, a agencia do correio, 0 cerni-
terio publico, etc, e até hoje, apezar
das suecessivas reclamações feitas pelo"Correio da 'Manhã", pedindo uma balsa
para o transporte gratuito de mercado-
rias e pedestres, o governo deste Esla-
do nenhuma providencia deu, tendo ape-
nas feito annunciar pelo seu órgão offi-
ciai que já tinha providenciado com ur-
gencia a acquisição de uma balsa para
a travessia de mercadorias, etc.

Até quando o governo deste Eslado
quererá menosprezar as reclamações
justas do povo desla vasta zona ?

 Tomou casa nesta localidade, onde
vem residir com sua exma. familia, o
dr. Octavio Salies. medico diplomado
pela Faculdade dc Medicina do Rio dc
.laneiro.— Em conseqüência dc uma g.islro-
interite, falleceu neste districto a in-
teressante Anna, filhinha do sr. José
Moreira, agricultor aqui residente

bem montada casa commercial, filial, á
que os referidos srs. tem na fropteira.
população fluminense.

G predio onde está installada a nova
casa commercial foi construído para
esse (im e é dotado de todo coníorto,
hveíene e luxo. .

OTRANGA. 3 - (Do cones^n-
te) — Fechei a minha ultima corre-
spondencia noticiando as retretas que
vem sendo feitas na praça principal des-
ta cidade, e, hoje, inicio esla com a
nota da construcção de um coreto, para
maior commodidade dos músicos e ele-
gancia do acto. , _, ,

Ha muito tempo, uma comnussap.de
pessoas gradas tentou levar a, effeito,
aqui, essa idéa, porém, não logrou1 resul-
tado; hoje, o digno presidente da Ca-
mara -Municipal resolveu dotar a cida-
de com esse melhoramento.

»Permittam os céos que não se arrefe-
ça a hoa, vontade do administrador mu-
nicipal, e que possamos 

' vir, muito
breve, no centro da praça, erguer-se o
desejado coreto.

— Não regateamos applausos a acçao
enérgica e benéfica do intelligente e
intemerato official da iBrigada 'Mineira,
Luiz de Oliveira Fonseca, neste e nos
municípios circumvizinhos, refreando a
vagabundagem, perseguindo itenazmente
os ladrões de cavallos e capturando os
criminosos pronunciados, porém, cau-
sou-nos estranheza o acto do referido
official, 110 districto de •Gtiaractaba, des-
te termo, intimando summariatncnte 0»
negros, que moravam no logar denomi-
nado "Cabelleira" a se retirarem das
terras, dentro do iprazo de tre3 dias, 110
que fo' obedecido escrtiiptilosamentc.

As terras da "Cabelteira", por effeito
de sentença judiciaria, passaram dos re-
feridos negros ao sr. Amantino Ma-
ciei que, para se vér livre dos inirnsos,
lançou mão da foiça .publica do Esta-
do, quando o remédio para o caso, em
qualquer outro logar do Brasil, seria,
uma acção dc despejo.

Só a requisição do juiz competente,
depois de não se acatado pelos despeja-
dos o mandado, poderia entrar em acção
a policia.-Conhecedores que somos dos ante-
cedentes do tenente Fonseca, sabendo-o
fiel cumpridor de deveres, somos obri-
gados a acreditar no que propalam nos
arraiais dos interessados pelo original
despejo, isto é, que a força publica cum-
prin ordens emanadas dò chefe de poli-
oia, que, não sabemos como, veiu a in-
tervir cm tuna questão do foro local.

Negócios entre compadres...
- Se a moda pega é o caso de serem
dados pêsames aos advogados, escri-
vães, etc., pela concorrência.

—1 Começou ji o trabalho poülico
¦para a renovação da Câmara dos Depu
tados Federaes e suecessão presidencial.

Por aqui começou o trabalho dos pro-
tectores c pretendentes, e, caso interes-
sante, ainda não temos, sequer o alis-
tamento leitoral.

IE' verdade que o provérbio nos en-
sina que quem tem olhos fundos começa
chorar cedo —» porém, é cedo de mais.

A nossa opinião é que estão perden-
do um tempo precioso, pois o certo é
que serão presidente do Estado c depu-
tados, quem a Convenção de Bello Ho-
rizonte determinar.

. Assim tem sido e assim será, pais
todos querem ficar "do lado do cabo da
vassoura".

As viagens dos protegidos e protecto-
res ipara o sul e para o norte, não .pas-
sani dc fita, bem -como a fundação e
propaganda dos jorrralecos cá da roça.

¦— Vamos terminar como começamos,
registrando uma boa noticia local.

Sabemos que a municipalidade vo-
tou uma verba para a manutenção de
uma. bibliothcca nesta cidade.

Vae ser, por isso, restaurada a que
pertenceu ao Grêmio 15 de jNovcmbro,
cm má hora dissolvido.

A maioria de seus livros acha-se es-
palhada entre bons piranguenses, que
uã0 farão duvida em entrcgal-os aos
reorganizadores do salão de leitura,

Não ha necessidade dc enaltecer o
serviço que prestará á nossa sociedade
a realização desse "desideratum".

CATAGUAZRS, 6 — (Do corre-
spondenlc) •— O sr'. José Conde, resi-
dente «ia. ..uade, acaba de montar
uma excellente xarqueada cm Sobral
Pinto, município de Ubá.

O conhecido industrial emprega para
esse serviço os melhores c mais nioder-
nos processos na. preparação da carne e
couros salgados. .-

A xarqueada do sr. José Conde eslá
montada com muito zelo e carinho.

Muitas 'ent sido as felicitações recc-
bidas pelo sr. Conde.

rativos os nossos dois clubs, como se.
jam: Club Recreativo Valencian-o e
Club Carnavalesco Democrático Valeu-
ciano, já estando em obras diversos
carros allegoricos e críticos, para sai-
rem na terça-feira gorda 1!¦ O presidente dos Democráticos Va-
lenciano, não pára: a cada momento,
encontramos com um sorriso promette-
dor de apresentar ao povo valeticiano
sttnpreticn-len.es e soberbas novidades
carnavalescas.

VARGEM AlilüGRE, 4— (Do cor-
respòndente) — Estiveram nesta loca-
lidade os. srs. : deputado Bulhões Car-
valho, Carlos Oliveira "Reis, Armando
Faria, jornalista, tenente Alberto Mu-
tel, Trajano Couto. dr. Onofre Infnn-
te Vieira, engenheiro Adolpho dc Car-
valho e as gentis senhoritas Olga Fcr-
reira Coelho. Lydia Cavalcanti do Ama-
ral e Zilda Reis.

—' Seguiram .para essa cn.pitat os srs.
coronel Olivio Vieira, secretario da Ca-
mara da 'Barra do iPirahy; José Jacob,
negociante, e Dario de Oliveira, fim-
ccionario da Central do Brasil.

FADIIA, 4 ¦— (Do correspondente)
 Na Avenida tFrancisco Perlingueiro,

iniciam-se hoje as obras do edificio
para a Escola Normal.¦Dotada a nossa cidade deste grande
melhoramento, esperamos que os gover-
nos municipal e estadual sintam-se bem
com a idéa de homens progressistas do
nosso município, amparando-o com os
elementos que o Estado e o mutiícipio
puderem dispor.

— Haverá hoje na, Cainara Municipal
uma reunião para creação de uma li-
nha de tiro.

•"Na próxima correspondência darei o
resultado da reunião e seus effeitos.

—I Está fundado o valente club car-
navalesco dos Caquinhas, tendo á sua
frente uma, lttzida directoria e um con-
selho fiscal escovado. A sua directoria
está assim constituída:

'Manoel 'Perlingueiro, presidente: dr.
Porto Filho, vice-presidente; tenente
Laudclino Faro de Siqueira, secretario;
Bemardino Gonçalves, thesoureiro.

O conselho fiscal compõe-se dos se-
guintes srs.:
Éranldiii Almeida, dr. Ulysses Porlo,
capitão José .Carlos 'Rodrigues, tenente
Máximo La-Cava» Braz Carlticio, Balbi-
110 Vieira, Jovenlino .Navega, Ceciliano
Lima, 'Frederico Silva, João Xavier Ro-
drigues, Antônio J. Martins, José ila-

.noel, Jão José, Guido IHygino Rangel,
dr. Alfredo Freitas de 6á, Adelino Per-
liirguciro e Theophiío Gomes de Souza.

(Podemos assegurar que o Carnaval
não passará despercebido em nossa ter-
ra. tE' preciso provocar a alegria.

Estado de S. Paulo

Estado do Rio
XÍCT1IEROV, 7 — (Do correspon-

delite) — O sr. 'Nilo Peçanha esteve
no palácio do Ingá, onde despachou ai-
gtins papeis que careciam de solução.

,_ 0 dr. Luiz Paiva, promotor pu-
blico interino, offereceu hoje denuncia
contra Dulcelina Julia de Oliveira, ac-
cusatla de haver no dia 5 de janeiro
findo, logo após ter dado a luz a unia
creança dc côr-parda, do sexo femini-
no, na residência de seu patrão, á rua
General Andrade Neves n. 31, dc a
haver jogado ein uni tanque, vindo a
recém-nascida a fallecer. '

Ila uma ordem severa, dada pela
policia, aos conduclores de vehiculos
afim dc que, logo que seja avistado o
auto de soecorro e assistência, darem-
lhe a necessária passagem.

Esta ordem, entretanto, não c cum-
prida.'Ainda ha dias o nosso representante
teve oceasião de verificar a controver-
sia dos conduetores de vehiculos.

»E', .portanto, necessária a intervenção
da policia, appreliender.do as carteiras
de taes conduetores.

•—-.A Directoria Geral dos Negócios
do Interior e Justiça tem enviado para
o interior grande quantidade dc mate-
riai escolar, para as escolas dementa-
rc-s e complemcntarcs dos municípios
do Estado.

O dr. Ataliba Lepage, superinten-
denle do 'Ensino desta cidade, enviou
h».jc ao secretario geral a relação das
professoras adjuntas dos seguintes gru-
pos escolares:

Joaquim Leitão": — Clotilde J.
Pereira, Envestina. P. Guimarães, Ma-
ria Gomes da 'Silva, Orcnegind P. Gui-
marães. Joc.liha C. Silva Porto, Ame-
lia V. Campelio e Nair de Oliveira."Menezes Vieira": — Eudoxia A.
Pancho, Emilia 17 Vieira, Georgina M.
Mexias, Sylvia Isabel Cunha. **""

"Balthazar Bemardino": ¦— Isaura S.
Almeida, Elisa' Pereira Pinto, Siberie
Andrade Teixeira, Lia Amélia Vianna,
Margarida C. Lisboa."Joaquim Leitão": — Alice S. Bor-
ges, (Maria 1*. O. Brunnet, Abigail D.
Azevedo, Helena 'S. Mattos, Xclia Ri-
beiro dc Almeida e Irene C. Godinho."Hilário Ribeiro": —• Carmen F.
Possolo, Nocmia Goulart. M. Maltoa
Guimarães. Cccilia M. Peçanha e Ce-
leste L. Pinto."Thomaz Gomes": — Cccilia F. Aze-
vedo e Regina Tibatt.'José Bonifácio":

SANTOS. 5 — 'Esta madrugada,
eram precisamente tres horas e um
quarto, quando por toda a cidade re-
percutiu -um surdo rumor, como sc fora
o éco de um trovão longínquo... Isto
nos pontos afastados, porque 110 centro
da cidade, nas ipimediações do Monte
Serrat, pelo lado nortei o rumor of fere-
cia impressão bem diversa, dando nica
de que o morro todo se desmanchava
arrastando comsigo grandes massas de
terra e grandes blocos de granito, dc
muitas toneladas de peso.

As chuvas que nos últimos dias tem
caído (c hontem mais do que qualquer
outro), deram logar a esse desfecho que
haviamos previsto ante ú exploração das
pedreiras, sem methodo nem precaução.

A respeito tivemos ensejo dc dirigir
ao sr. .prefeito municipal uma reclama-
ção, mas infelizmente são falavras que
nunca chegam aos ouvidos da autorida-
de aquellas que envolvem uma idea de
que sua acção em tal cargo não tem
sido assás previdente como devia.

Reclamamos contra a exploração das
pedreiras, porque é feita sem attender
ao necessário equilibrio das terras que
lhes ficam acima. E que o fizemos com
razão, prova-o o desmoronamento desta
madrugada,

As águas em torrentes impetuosas
desciam monte abaixo, de fôrma a fazer
sulcos profundos que tornavam rada vez
mais instáveis os enormes V.icos que
constituem a,s sempre exploradas pe-
dreiras.

A uin dado momento, deslocou-se o
centro de gravidade e massas enormes
de granito se ,despenhavam de grande
altura, arrastando e esmagando tudo
quanto se lhes apresentasse á passagem.

Os estragos foram enormissimos.
Essa pedreira, onde se deu o desmoro-
namento, é pertencente á firma Domin-
gues Pinto & Comp., <ltie a explora e
que tem no local grandes officinas de
serraria, britadores, cocheiras, grande
numero de carroças, niateriaes dc con-
strucção, etc.

As cocheiras e os britadores, carroças
e materiacs dc construcção »— tudo fi-
cou totalmente estragado.

Doze ninares, bem assim uma vacca e
11111 porco, morreram soterrados, feliz-
mente não se verificando nenhuma vi.
ctima entre os vn.rios trabalhadores que
residem nas immediações das officinas.

O caminho que liga o morro do Fon-
tana ao Monte Serrat foi completamen-'te destruído, sem ficar delle, nem vesti-
gio uo logar cm que se deu o desmo-
ronamenlo. .

Cinco casas que ficam nas proxinuda
des do Monte Serrat, e que são annexas
á área oecupada pelas officinas dos srs.
Domingues Pinto & Comp. ficaram
com os muros divisórios dos quintaes
destruídos pelas pedras, tendo as habi-
tações por dois metros apenas escapado
ao soterrameirto.

As canalizações da agua para aquella
circumvizinhança foram egualmctile
destruídas, de maneira que as provisões
do precioso liquido estão sendo feitas a
baldes.

Na Sanla Casa de ¦Misericórdia, que
fica próxima ao local, os doentes sof-
íreram abalo forte com o desastre.

São calculados cm 80 contos os pre-
juízos.

1$
Parn esta sucção ncceitiinios to*

tins as noticias tio interesse geral
qne nos forem enviadas ficnnilo
us mesmas sujeitas 110 critério du
redacção.

¦¦ o «¦» » -»

entre os papeis
do pelo governo
sente numero encontra-se .
do visconde do Uio Branco ,çscrip.ta
nelo seu filho, á '".*.tz de cartas, papeis
.outro" documentos inéditos, rc.ercn-
tes ao" homens de Botado jttohjornalistas do scgiuráo Imp-r ?. l-

ma evocação da figura de estadista do
visconde do Rio Branco e uos homens
d.-, sua ópoca

neiro, or.-.lc advoga, o dr. Moreira .*•»>
. — . „««.,.,»lbrinho, acompanhado de sua exma. fa

IPOR ONDE ANDARA. FRÃM?j.i*;aieBrcsSo„ da estação dc ^
. 11*.,...,

Escrevem-nos do consulado ameri-
1 cano:
] 

"O consulado geral americano nesta
cidade procura um rapaz americano j fíú\nini***3èj levaram a effeito no dia

• chamado Prank E. 0'Connor, ^de 15 ^as.e mais ttm esplendido especlaculo.
; annos e meio dc edade, que paiüu de , const_viido das comédias "Catftella com
; Postou, Massachuscts, cm 1" de 110-: a5 muulercs" e "Atribulações dc 11111
1 vcnibro do anno passado. n*'".vaP?n estudante", e diversas cançonetas. To-

Emérita O, Ro
Dcpoís da grata permanência nes- j gina P. Mello, .Anezilia -M. M. Domin-

Ia localidade, regressou :io Rio dc Ja- drigues. I-lonorina M. R. Souza, Rc-
gttes, Lilia 11. Lopes, -Emilia Kemp
Cruz, Célia Bclem."•Bénjamin Constant": — Carolina
Graça, Elvira Brito Macedo, Adclina
Costa, Ofcstiua _.'-, Orestcs."Treze dc Maio": .— .I.ucilia Ferrei-
ra. Guiomar O. 'Rosa, Aracy Santos

Furtado o babil marceneiro tenente José
Rocha- „«''-,

|  Os amadores do grupo Tres d
Maio

QUERIA DESERTAR

localizado no fronteiro districto Regina V. de Oliveira."Silva Pontes": — 'Maria ».\.
Maria A. Valle, Maria C. "F Tiban,

Morta,
1_ita Cássia Araujo, Carmen O. Cam-

I pos, Alice Bustamante e Antonieta Sei-' xas 'Mattos.
O sunimaiio do presente numero con-, «Slart p0int", sem o consentimento 1 m!lram p:ir(e ne55e csocctaculo os ama-I VALBXÇA, 6 — (Do correspondeu- c 10 vitcllos; C. dos Retalhistas, 50 "-'•

tém ainda a" Lei do Ventre Livre, PÇr ; da sua família. Em uma carta que esr doj.M Ciir]05 Concenlino, Carlos Amarlie) — Contimi'a o profundo dèsconlen- zes*. Portinho Sr Comp., 15 rezes; Ed-
Evaristo do Moraes: ATcdi.ocioilM P - ¦ creml cul 23 de novembro seguinte, da .rn] rosé Giffoni, Thiago Dantas, Pau-! tamento do pessoal do n»" deposito, cs- gard dc Azevedo, ..1 rezes: F. P. Oli.
r„'iiii"«íiidi* sobre Bolívar, nor Carlos cidade di* Livcrpool, declarava que es- ,ino Amiraje e senliorita Maria G. tação e residência da, 4" auxiliar da veira & C, 2S rezes; Alexandre V.
Pereyra; A Aia, poesia, de Basilio Ma- » ta\*a cm vésperas dc embarcar para a sih.a Central do Brasil, por falta dc paganien- Sobrinho, 3 porcos Augusto M. da
e-lhãi-s; Trcs Podas: Kaymuiido coi- j America do 5ul. . ,,"_'. 'Ainda no dia C. a convite de algumas! to desde novembro próximo .passado, Mott;»., ai carneiros: Jacques Mcvcr, 40
r/a ..liiiitM Theophiío e Mredo dos. 0 cônsul americano cm ui.-c-rpoo*. 50a. _ villa dc SairUl. Tliereza. o até lioje, sendo o atrazo de vencimentos! rezes; -Fernandes Sr 

"Filhos. 
S porcos;

Anjos, »por Jorge Jobtm; £1 Paiiame- conseguiu apurar qne_o-«tendo rapa*: dcu t|m espectacuIo naquella Io- de tres mezesI Tem este mesmo pes- Sobreira & Comp., 27 rcze«.
rlcanismo. su pasada y su poryeiur,por _ embarcou no vapor "laias , que .j*.».-.j ca|ida(Jc_ (ellj0 s»j0 calorosamente ap- j soai o seu credito bastante abalado, nas Foram rejeitados: 7 -'4 rezes e 4

E bebeu uin potieo de nciilo
nitrico

ÍD. Angelina Sarguinet, viuva, de 38
annos de edade, residente em casa de
seu cunhado, o sr. Felippo •Burgonovo,
na rua do Lavradio, or, tentou hontem
suicidar-se, ingerindo uni pouco de aci-
do nitrico dissolvido cm agua.

'Dado ò alarme, foi o facio communi-
cado á Asistencia e á policia do iz»
districto.'A primeira acudiu logo, pondo a
viuva fora de perigo. A segunda, abriu
Um inquérito, sabendo-se que d. Auge-
lica queria desertar da vida por desgos-
tos iutimos.

"¦w taa i»

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRUZ
.Foram abatidas hontem 530 rezes, 67

porcos, 24 carneiros e 36 vitcllos.¦Marchantes: Cândido (E. dc Mello,
47 rezes, 2 porcos e 3 vitellos; D-.uish
& Comp.. io rezes; A. Mendes & C,
50 rezes; Lima Sr Filhos, 2t rezes. 7
porcos c 4 vitcllos: Francisco V. Gmt-
lart, 89 rezes, 21 porcos e 6 vitellos;
João Pimenta de Abreu, 13 rezes; Oli-
veira Irmãos Sr C, 107 rezes. 2* porcos
e 7 vitellos; Basilio Tavares, 13 rezes

Francisco Garcia Caldcron; Rasão por 1 t
que. estudos dá linguá portugueza. por | anno
Mello Carvalho; .S"oji.-/o e

para o Brasil em S de dezembro da
passado, como empregado nas _ . ._ oe.jrou__e com 5Un _ma

uns olhos : carvoeiras do . retendo navio, tendo | ^ ^ ._ ^^ ^ ,com'mCr'cio
plattdido.

Sfinosa, \ dado o nome
Nilo Pc- \ ciado dc 20

referido
de Francis Connor e a jmios, ,-icrerlitaiKlo-sc. por:orne-, por Alfredo de Assis

atha^westMüJa da Republica, por ; fnít-Tdc" noticias suas, que se encontre
indoiphn Coilor; Ruskin e a Niianet; ^-esentetuente doente oi7 desempregado

.íc Renato dc Almeida; O Brasil c o | c.n qualquer pomo do Brasil.
Cvclo de Navegação, por Arauto Jor- Qualquer pessoa que posta dar uma
oi- BWtionrapliia, Revistas e Jornaes informação a respeito do paradeiro
a Notas- A attitudé do Brasil peranta deiste rapaz prestara um grande favor
o em ic o europeu eo Texto do Trata- a sua fanrlia, avisando o consulado
dcsde Commercio enlre a Republica Lgeral americano; nesta .cidade edifício
Arocntina t 0. Paj.aguay. l do Jornal do. Cojnjnçrcto, 3 ana_»r, .

fami-
no

indo mesmo miséria. O commercio rc
sentido com grandes prejnizos por este
motivo, espera da benevolência do novopara a

municipio dc Vassouras, o sr. Fran-1 director da Central do Brasil, ordenar
cisco Duarte. 1 com brevidade o pagamento destes luta-

— Em companhia de sua faniilia e j dores honrados que lão nobremente tra-
cunhados, passou para a fazenda da ; balham com .prazer.
Alexandreta. onde vae passar a actual ( — Acha-se entre nós o dr. Gastão
estação calmosa, o dr. Décio Amaral 1 Xcttn dos Reis, promotor publico desta
¦Fontoura, medico e genro do dr. Raul
Penido, residente no 'Rio.

 .*_. firma A. Olyntho Ribeiro Sr
Comp. estabeleceu nesia localidade uma

cidade, que durante as ferias do foro
estava retirado daqui.

Corre com grande animação o car-

porcos.
ENTREPOSTO DE S. DIOGO —•
Os preços foram os seguintes: rezes,

dc $700 a $740; porcos, dc i$.(-''> a
1S230; carneiros, cc iS.yo a í.foo;
vitcllos. d»* $800 a T.r.ça,

MATADOURO DA PENHA —
¦Foram abatidas hontem 22 rezes.
ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS —¦
iVor Caldeira Sr 'Filhos foram iibati-

das hontem 423 rezes para a exporwçãfl.
naval nesta, cidade, estando em prepa- e consumo desta capilal..

•". *»..
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aOLLEGIAL
CO

Um costume branco ou pardo de dolman e calção, desde 9$800
.Um costume de brim de cor, calção . . >í . . . 8$900
Um costume para rapazes calça comp., brim de cor desde 9Í800
Um costum'e brancooiipardo,de dolman, calça comprida llg500
CAMIS.A. branca sem gomma; sem collarinho tres . 7(fooo
CAMISA branca com collarinho, tecido cellular . . 2$TjOO
CAMISA branca com collarinho duro sob medida tres 1BJÍ00O

y^xn tttt r*?7T**f 3MBn*M**&»

COU.ARINHOS direitos còllegiaes tres
CEROULAS de cretone tres  . . .
CEROULAS de zephyr tres
CEROULAS curtas (cuecas) sob medida tres , . . .
CAMISOLAS de cretone
MEIAS cruas còllegiaes tres paresFRONHAS de superior cretone, 35X-15 50»\50 COXCO

2Í00O
o|50O
7ÍÕ00

3*800
2#i30O

70X70

Lençdes cretone, cama , 3$£0ó'
Colchas brancas . . . .-ijso.
Toalhas rosto i-2 dúzia . . :^8fli
Toalhas banho . . . 2$WCi
Camisinhas -- Calcinhas » com c sen*

corpinho — Sainhas - Avcntacs ,
Vestidos de Brim

Compre na CAMISARIA GOMES - Travessa de S. Francisco 34 e 36
ANTES NSO VIESSE

DE CABO-FRIO AO RIO TARA
CAIR REDONDAMENTE ;

NO "CONTO" ' ~J

João Fernandes é utn cidadão prcsli-
iuoso, natural do Cabo í'rio, onde resi-
«le c ganha, com o commercio do sal,
o- .pânicos necessários para a sua sub-
teislcncia e para accumular algumas
centenas de mil réis aiuufaes, .prepara-
torios ile tuna velhice menos laboriosa
c mais socegada.

João Fernandes .poucas vezes se tem
«balado dc Cabo Frio para vir ao Rio,
piefèrindo sempre ,-v vida 'tranquilla da
índuslriõsa- cidade fluminense ao movi-
incuto ensurdecedor e perigoso'da capi-
ini da Republica. -Recentemente, po-
n-m, os negócios salinos de João Fer-
iiandcs reclamaram a sua .presença no
Rio. .lí elle veiu. Arrumou ns nego-
cios, Deu os seus «passeios pelos arra-
l..ililes cariocas. iFez varias excursões
per detcririihadtts zonas do «entro ur-
l.ano. Tratou de gozar á larga os co-
ln-es (|ue havia 'transportado de Cabo
Frio. liontem, entretanto, quando o
homem do sal fazia unia das suas cx-
cursões para os lados da ipraça da Re-

Ifr.ililica, topou elle com um pirata dis-
ÍLirçiulo na pella de uni pobre orphão-,
ilíra um systema de disfarce «jue jamais
f.ira assignalado cm Cabio 'Frio: o caso
linha certa curiosidade, comquanto cotn
um lave sabor salgado,

O pobre orphão abordou João Fer-
nanilcs e contou a sua historia. No fun-
«ln, cra uma historia largamente desça-
rada; mas as suas formas eram, sem
duvida, conimovedoras. Acostaram-se
i». dois, pirata e João Fernandes,- ao
gradil da ipraça da 'Rõpttblicã e o pobre
orphão, fiscalizando as sombras da .po-
licia ausente, enrolou o outro na sua
teia :

lira orphão 'de ha .pouco tempo.
Monréra-lhe o pae repentinamente, de
¦unn aipoplexia fulminante; Homem mui-
Io religioso, acciiiimlára alguma fortu-
na .praticando o conmicrcio com hones-
t.i .tclividade e fazendo preces e pro-
inessas riluacs a todos os santos. Sue-
eiinibinüo, aifinal, legara, entre outras
coisas, 2 :ooo$ para a pobreza carioca,
>l 2:0011$ a Santa Casa. lv linha o po-
bre orphão exactamente os 4:ooo$ooo
n.í mão, num embrulho cuidadosamente
amarrado, para fazer a entrega aos le-
galados. Viera de Faracaniby, onde
¦morava Ioda a familia e onde o velho
negociante religioso fora insultado c
victima da alpoplexiá. Mas o diabo era
que o pobre orUiSó não conhecia aqui,
ua metrópole da Republica, ipcssoa al-
guina, nom «Ia Santa Casa, nem da nu-
merosissimn phalangc dos mciidicantcs.

K, então, como havia de ser?
O João Fernandes condoeu-se 'da sor-

tt' do velho negociante, abystíiqu-sc
diante de. tanta ingenuidade «lo pobre
orphão. 13 alvilrou:

Poderia encarregar-se da tarefa
«lc oiilregar os iíiooojooo á Santa Casa
«.' o.s outros 2 :ooo$ooo aos pobres. -

lí, nesse .ponto, o homem do sal re-
solvctt-sè, com cetUeza, mentalmente'; a
scr o mais pobre dentre os .pobres ca-
riocus...

Negocio combinado! — gritou o
pobre orphão.

•Mas, dcnutdando a physionomia ale-
gre, ponderou varias coisas tendentes a
convencer o João Fernandes de que lhe
devia scr assegurada alguma garantia
d.t cffectiviídade da entrega. O nego-
ciante dc Cabo Frio acceitou as iponde-
rações e ipreslou-sc a .passar .para as
mãos do pobre orphão joofoòp cm nioc-
«Ia legal, dois anéis com brilhantes e
mais u relógio ca corrente dc ouro de
bom quilate. O negocio foi, assim, rc-
.olvido. O João Fernandes recebeu o
pacote em troca daquillo tudo, marcou
novo encontro, no mesmo local, pata
lioje, com o .uconsolavcl c fidelissimo
eumpri.lor «Ias ordens leUtanienlarias
.Io negociante dc l'araeamby. c tõcoti-se
para a .pensão. 'Só ahi verificou o que
lhe havia suecedido, fazendo o inven-
larii) do precalço cm que se mettera.
Abriu o pacote para contar a iim^uia
«: deparou com varias tiras de números
al-ftzàdVs do Correio da Manha .regu-
larnicitte cortadas, do tamanho 'de notas
de papel moeda.

Todo cheio de desconsolaçoes, foi o

João Fernandes á delegacia do 14" dis-
tricto relatar ao commissario dt* dia o
embrulho em que se envolvera. A po-
licia ignora, alé agora, quem lenha sulo
.1 pirata, que se mascarou de pobre o,:

phão. natural de Paíacaniby. •!•« desco-
biil-d-á?

Magnifico terno de
casimira iiiglezil,
sub medida, confe-
cção elegantíssima

— 70$ooo —¦
— 6'iwiialwiii —
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EM S. PAVLO
üm projecto autorizando o

governo a fundar esco-
Ias ruraes jj 1 ,,,., 

'

S. Paulo, 6 de fevereiro. — O
mesmo vereador da Câmara de 'São
Carlos que, não ha muitas semanas,
apresentava o projeolo tão humorística-
mente commentado por alguns jornaes
daqui e do .Rio, instituindo o prêmio de
2oo$ooo para cada casal que apresen-
tasse seis filhos robustos, tomou agora
unia iniciativa que não se presta ao
lnimorisino dos folltelinistas e que deve
ser iiumedialainenle secundada por to-
das as' municipalidade» do Estado.

O sr. Thcodorico de Camargo funda-
nicntoti um projeoto .pie autoriza o po-
der executivo municipal de S. Carlos
S fundar escolas ruraes, croando-se,
para esse benemérito e patriótico fim,
a Caixa In9tructora Rural. Temos já
ponderado que o ensino «primário, sen-
do mantido exclusivamente pelo lista-
do, constituo um ônus enorme, desde
que o problema seja levado a sério,
como acontece em ¦$; Paulo. Sempre
nos pareceu que os municípios deviam
ficar 'com unia parte desse encargo,
tanto para alliviar o distado, como para
que se chegasse mais depressa, á reali-
dade dc um velho sonho: a eliminação
do analphabetismo.

Muitos municipios, é facio, já com-
prclienderiun que lhes corre esse dever,
embora não haja lei que os obrigue a
auxiliar a disseminação Uo ensino, lini
não poucos municipios, ao lado da es-
cola estadual, funecionam cursos mu-
nicipaes. Em outros, a collaboração
pecuniária municipal ú representada
por auxílios directos para a construcção
dos edificios em que se instalam os
grupos escolares. Alguns, finalmente,
lão sensatamente jú se compenetraram
da necessidade de instruir o .povo, epie
decretaram a obrigatoriedade do ensino
primário.

O município de S. Carlos, porém,
quer dar um passo maior, inaugurando
um serviço niclliodico dc instrucção
rural, li' levar a escola aos pequenos
povoados, ás colônias, ás fazendas. E'
promover o recrutamento da população
Infantil que enibrutcce nos sitios, dan.
do-lhc a escola quasi nos próprios Ia»
res. Certamente não será desde logo
muito salisfaicforio o exito da iniciati-
va que o município de .S. Carlos quer
(ornar, e que os outros municipios, bem
estimulados por tão patriótico desid.-
latiim, talvez venham a cmprehouder
coin o mesmo esforço. Mas todas as
hoas obras começam assim. O verca-
dor Theodorico de Camargo lança unia
semente dc primeira ordem, cuja ger-
ininação não pode falhar. A escoli ru-
ral completara o .programma que se vem
realizando 110 Estado, tm beneficio da
instrucção do povo. E quando todos os
municipios de S. Paulo sc convence-
Vem dc que, fundando escolas ruraes,
lançam unia pedra cuja importância
hão deve ser 'desprezada, oara a con»
strucção do edificio grandioso da edu-
cação nacional, estará resolvido, dentro
'das fronteiras paulistas, o problema que
entende com a elevação do nive". moral
do paiz. — C.

PARA ÍNGLHZ VER

UMA LEVE TBNTATI-
VA DE SUICÍDIO

Pelas 2 horas da farde «le 'lòtitcm,
houve um reboliço na sede da Liga
Metropolitana. O sr. 'Luiz Maia, re-
Jiresentante do ".Pare Royal" nessa
agremiação sportiva, tentara suicidar-se.

j Actualmente a Liga é um foco de
politicagem; por isso não .tardou a se
espalhar uma noticia, absolutamente
destituída de verdade, que attribuia o
acto do sr. IMaia a intrigas que o in-
disptizcram com seu chefe, o sr. Vasco
Ortigão. O que se deu, porém, foi o
seguinte: o sr. Vasco Ortigão, director
do "Pare Royal" e presidente do club
de football, dessa casa commercial, ha-
via dado instrucções ao seu represen-
.tante na l.iga, para que este votasse a
íavor de uma certa 'medida. Apezar
'das instrucções recebidas, o sr. Luiz
(Maia votou contra ella. Logo que sou-
be do procedimento de seu empregado,
o sr. Ortigão, julgando «pie o sr. Maia
já não merecia mais a sua «confiança,
desnediu-o. O sr. Maia, então, fez a
sua tentativa, ingerindo um pouco de
iodo.

A policia foi inteirada do oceorrido;
e a Assistência veiu logo livrat-o do pe-
rigo c removel-o para sua residência.

A's 5 horas da tarde o sr, Luiz
Maia aipparecia na Liga para apreciar

o effeito do seu suicídio...

A FEBRE AMAREM NO
! ESPIRITO SANTO|í

O minislro do Interior dirigiu ao
dr. Carlos Seidl, director geral dc
Saude 'Publica, o seguinte íuíso:

".Em referencia ao vosso officio nu-
mero 216, de hontem, declaro ter rc-
«olvido approvar o plano que. organi-
zastes para execução dos serviços de
prophylaxia da febre amarclla cm Vi-
ctoria, afim de attender á requisição
do governo do Estado do Espirito
iSanto.

A referida commissão será consli-
tuida pelos drs. Theophilo de Almeida
Torres, Thadeu de Araujo Medeiros e
Álvaro Zamith, além do pessoal que
^iportunanicnte será designado, fican-
do responsável pela parte econômica
e administrativa o primeiro dos alludi-
dos médicos."

A commissão sanitária seguirá para
Vietoria no sabbado ou na segunda-
feira próxima.

pnil C finn bilhetes apenas, e o
UÜITl UiUUU sorteio feito por ur-
nas o esphoras, fará a LOTERIA
FEDERAL depois do amanhã, nma
extraci-ão eom o grando prêmio
do 200:0009000.

XV DIRECTORIA l)E FAZENDA
MUNICIPAL

O expediente tem sido provogado
nté altas horas da noite

A Directoria Geral da iFazenda Muni-
cipal tem prorogado o seu expediente,
até altas horas da noite, afim de cum-
prir fielmeivle .os encargos que lhe cs-
tão affccios.mt •» « '
onn-nniR,,m v-'sp-;,,»,s d° Gár~
tUUiUUUip naval, nem a proposl»
1». 1'ai'n obtel-«is basta comprar
um bilhete da LOTERIA PE»
DERAL a extruir-se depois de
amanhã por «ruas o csplieras.

AS FAZENDAS DA UXIAO XO
1'IAUHV

O sr. Ciilogerns nomeou um fiscal
O sr. «Pandiá Calogeras nomeou hon-

item <i sr. Alexandre Colônia pnra exor-
cer o cargo de fiscal do governo jun',0
ás fazendas pertencentes á União 110
üí-::ido do Piauhy.»...«—.-«-- t m,
UK. REGO MONTEIRO — Mols. das se.»
iil .-r.is c mui?, ilos uiho:*-- 7 .lo Stbru. 81,

a t«.i7)
m o <m 1 ¦

CONTRA O ABUSO DOS"CHAUFFEliRS"

UMA PETIÇAÕTrIGINAL EN*
DEREÇADA AO CHEFE

9E POLICIA
O sr. Manoel 1'into de Scrqueira cn-

dcrcçpu honlem ao chefe de policia, a
Seguinte petição, que transcrevemos na
integra:

"F.xhio. sr. dr. chefe de policia. —
< 1 abaixo assignado, funecionario pu-
blico, chefe de numerosa familia, resi-
«lente á rua Lins (Ic Vasconcellos 421,
nesta capital, rciiuer respeitosamente a
v. ex, se digne conccder-lhc licença
jiara usar dc arma dc fogo, afim dc
garantir, sua segurança c vida c as de
sua familia, contra os aliíentados com-
kuettidos diariamente pelos chtiiiffcurs,
*•« :u correcção ou pena i|tic os reprima
uu moilcre sua velocidade.

Tratando-se no -caso de verdadeira
legitima defesa contra esses submarinos
.le im,a espécie, espera o supplicante
slt attendido, .proiuptiíicando-se a dar
:i f«ir*iça oli garantia exigida de sua ca-
ipacidade e prudência 110 uso de armas,

Outrosim, 'lema a liberdaHe de lem.
brar a v. cx. a necessidade da cxigen-
c:;i pela «policia, de todo proprietário de
automói-el, sob 'pena dc cassação da'-li-
cenca. que iraga o numero daquelle;
<-ni U«Li-as brancas, bem visíveis, pintado
«IIIH.I bandeirola fixa. 110 alto da parle
posterior do mesmo automóvel, unico
mt;.. de evitar-se a impunidade de tan-
los crimes. IV claro que os sens auto-
tes terão mais respeito á vida dos tran-
keuntes, desde que saibam que a sua
tpr« pria lambem corre .perigo, cm caso
èc abuso ou crime.' \'i»»tes termos e por se tratar dt' uma
providencia de interesse geral. P. de-
ferimetò. Kio de Janeiro..7 — 2 —-
917. — ií«wi-l Pinto de Scrqietn.w

MOVEIS
MACALRÃES MACHADO & O—

llua dns Andradas 19 o 21. Os
maiores armazéns «lesta capital.

A AXXUr.LAÇAO DO TKSTAMEX-
TO DO SR; SODRE'

O director da fnsl moção já cum»
prlu a eirimlar do preíclto

De accordo com a circular do prefei-
lo, foi pelo director geral da Inslrucção
Publica proposta hontem a annullação
das nomeações de iFrnncisco de Paula
Teixeira, isnpectot- de aliunnos do Ir.-sli-
dito Profissional João Alfredo, e de
Thereza Pereira dc Souza, inspectbra
de alumnos da líscola Normal; c «lesi»
gnaei~.es de dd. l.eonor Maria] Vieira,
Álbertina Ií. de lAlmcilla.; Virgiríiá Pá-
checo da Cunha, Corina Silva, Maria
Kmilia Cosia Almeida, f.cocadia llastos
Mòrctzson e 'Paula Montany, guardiães.

VLA-,«,- -. tinia Sanl.nha, iict.u.n.cm»
nfllio** d.t n«-t-:?n m*?ri'fiHn.

Instrucção municipal
O sr. Cicero Feicgrino e

us condições para a li-
vre docência

O dr. Cicero Peregrino, director da
lns'trucção Municipal d.eterminuu que
todos os candidatos á livre docência,
sem distineçãò de espécie alguma, ha-
hilitcm-se para os cargos «|ue porven-
tura pretendam exercer, satisfazendo
ai exigência do decreto dc i<( dc feve-
reiro «le íoifi»

«Kssas exigências constam dc provas
previas em concurso, como fiança «Ia
competência dos candidatos. Alguns
professores, pessoas notoriamente 'iabi-

litaidas, como professores da Escola
Normal d'e Nielheroy e da Faculdade
de Medicina Lda daqui, estão se ,s\ü)-
iiiciblendo a exames, em obediência á
ordem justa do director e - nos ter-
mos do regiLÍamcnto em h'igor.

Si) aoism .mediainte concurso, os ca-
vadores dc emprego se convencerão 'Ae

que os ".pis-tolões" nada adeamarão.
A medida do dr. Cicero Pcrcgiino cau-
sou optima impressão. 

PARANÁ'
O melhor tônico capillar

1" — Com o seu uso garante-se pa-
nilizar a calvicc. 2" — A caspa des-
apparecc, tornando sedoso o cabello.
3" — Caso contrario, reslilue-se o dir
iiheiro. A' venda em toda parte. Dc-
posito: Ourives, 70. A 504

EM MATTO GROSSO
Vm combate renhido eom

11 for«;a do caudilho Uo-
mes

Ciiyabá, 7 — OA. A.)" — Foi com-

pletamente derrolad,a a força .do c*
major Gomes, após oito horas tle rc»

nhido cointibate ua Tromba da Terra.

O caudilho conseguiu fugir, sendo

perieguido ató tres léguas distante do

ponto dc combate.
•Foram feridos, seguindo para Bella

Vista, Lidio Xunes Saldino c Herms»
negililo, ex-o ffieial Jo regimento re»

voltoso. Faltam pormenorerr.

DINHEIRO t £tee drsòc-'
torro, condições espcciaes — 45 e 47,
rua Luiz de Camões. Cí.sa Goathier.
Fundada cm 1807.

XA CASA DA MOEDA

A transferencia do porteiro
O ministro ..Ia Fazenda, nor t.cto de

hontein, transferiu João l.ydio Barbosa,
porteiro da Casa da Moeda para egual
carg'> 11a Recebedoria do Districto Fe-
deral, e o ponteiro desta, Tranuuilino
Menezes, paia áquell- ¦>

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

jÇ Saude
da Jríulher

cura todos os incomniodos uterinos
desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

ESTA PASSANDOO P SE
; NA CAIXA DE AMOR-

TIZAÇÃO
Chamamos a attençao do ministro da

Fazenda paru as irregularidades que
s-. estão dando na Caixa de Amortiza-
ção.

Requerimentos • que deram entrada
nessa repartição no dia 6 do mez pas-
sado nâo tiveram despacho até o dia
»o; outros tiveram despacho, mas os
interessados verificaram «pie só pode-
riam receber os juros vencidos em mar-
ço 011 abril, pois que no mez passado
estiveram pagando os juros do segun-
do semestre «le 19Í0I

•De quem é a culpa dessa irrcgulari-
dade? Daquellcs que requcrcrain com
a devida antecedência, ou de quem
não despachou os referidos requerinieii-
tos com ,1 devida solicitude?

Facto é <|ttc os únicos prejudicados
são os possuidores dc apólices, com
semelhante desidia.

A G. ÍO L

IU
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UM BRUTO!

Matou a companheira
com uma bofetada

Ma notas de policia que paieccni in-
criveis, O que sc passou hontein na
delegacia do 30" districto, com as ex-
plicações dadas a respeito da morte dc
Celina Marques de Almeida, residente
á ladeira da Babyloivia, é uni destes ca-
sos que revoltam e deixam o clironista
succuiubido.

Luiz iMarques de Almeida, iim pardo,
de uns quarenta annos de edade, alcoo-
Ultra inveterado,. vagabundo dc profis»
são, ali vivia em companhia de Celina,
brasileira, de 2S annos, approximada-
mente, da (piai houve um filho.

Celina amanheceu com as dores do
parlo e foi logo acudida pelai vizinhan-
ça, que a estimava, .A "delivratree", po-
réih, estava sendo difficil, quando Luiz,
que vagava pelos botequins das adjacen-
cias, compareceu coiiiplélamenle beba.-
do. Reparando na scena, o bêbado irr
corrigivel apnroxiniou-se c exclamou,
ctiíipindo grosso para o lado:

. .— Vou liquidar esta trapalhada,
iF, èmqúaiito os assistentes acompa-

nhavam os seus movimentos, tomados
de naivico, Luiz, tropeçando e grunhin»
do palavras cm baixo calão, acercou-se
do leito da ¦parturiehtc. Suspendeu-a
por um braço e deu-lhe uma bofetada
em cheio.

Os presentes deram uni grito e agar-
ráram o bruto. A infeliz mulher deu
um longo gemido, contorecu-se e, mi-
nutos depois, dava ;i luz. Apanhada a
crear.-ça, verificaram logo que a desgra-
cada parturieivte morrera,! A bofetada
do malvado havia-lhe produzido tal
abalo que Celina siiccitmbiu sem pro-
nitnciar uma palavi'5,

Vendo-a cadáver, Luiz ¦víiir.]',!"" de
Almeida correu á delegacia do 30" c
pediu guia .para cnlcrral-a.. O commis-
sario de dia quiz ver a morta c lá sou-
be, então, do oceorrido. O bandido foi
detido, sabendo-se que a creança havia
sido carregada para, a casa de' pessoas
amigas, á rua Mundo 'Novo 11. 1S2.

¦O cadáver de Celina vae scr auto»
psiado, confirmando Luiz a sua infâmia,
O dr. Cobra Olyntho ouviu as declara-
ções das testemunhas c abriu inquérito.

Ternos sob medida pelos ul-
timos figurinos de casemira
de côr, azul ou preto. Teci-
dos Inglezes Old-Kngland.
zz — URUGUAYANA — 22
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SABBADO
Prisão de sorteados

Um pedido do «¦oniniandan»
te du região ao chefe de

policia
O commandante da 3° região militar,

cm officio que hontem dirigiu ao chefe
dc policia, solicitou a prisão de dezesetc
sorteados <iue até a presente data não
se apresentaram. Esses sorteados estão
incursos nas penas do Código Penal
Militar pelo crime de deserção.

O sr. Aurelino Leal encarregou o
Conpo dc Segurança de descobrir o pa-
radeiro dos referidos moços.

1
Resolução do A. B. C.
;lím reunião havida no Itamaraty, íi-

cou resolvido expedirem unia circular
pa.ra todos os paizes neutros e para lo-
dos os brasileiros, consumirem os .phos-
phoros A. B. C, visto serem os me-
lhores e offerecerem prêmios em di»
nheiro na importância até de_ 500^000,
que são distribuídos nas caixas por
meio de coupons que são numerados rro
verso. Os possuidores dos coupons pre»
miados deverão recchcl-os no deposito,
Rua 'São Pedro, 194.

Todas as Noivas %* %£$*
seus enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Üruguajana 11. Sj — Kio —
Peçam catálogos,

¦ItOO

HOJE HOJE
AS 14 HORAS

'Continuação do grande leilão de uma
grande e variada collceção de plantas
frutíferas e de ornamento na Exposição
de Frutas, no antigo terreno do Convctf-
to da Ajuda, na Avenida Rio liranco.

. 1337»
¦ im» 1

BRASILIAN PRODUCTS CO.
E' este o tituol dc tuna firma que

acaba de ser organizada em San Fran-
cisco, no Estado da Califórnia, com
intuito de vender café torrado do
lirasil 6 mate, acceitando tambem cm

j consignação todos os produetos brasi-' 
leiros.

A "Brazilian Products" pretende cs-
tender os seus negócios por toda a
costa do Pacifico.

DIM A Ca Exame completo,
•#¦»¦¦¦¦••« 2S$; de sangue. 30$
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade de Medicina — Uriigtujyana, 35.

¦»*¦»!¦*. ¦
O T1KO JíAVAIj

Os exames para acqulslção da
caderneta de reservista

iCommuiiicain-nos:
"De conformidade com as ordens do

ministro da Marinha, realizar-se-áo cm

maio próximo os exames das matérias
a que sc refere o capitulo 5" do Regu-
lamento das Reservas, para a .-requisição
da caderneta de reservista naval.

Esses exames serão presididos pelo
capitão -de corveta Frederico Villar,
tendo como éxaminádôrcs um delegado
do estado-maior da Armada e 11111 offi-
ciai .para isso nomeado pelo sr. alini-
Tante G. Garnier."

João do Rio
EM TODAS AS LIVRARIAS

PfrLL-m»LL RIO

O BMBAIXADOB GERAKD
CHEGOU A BKlíN.Y

Washington, 7 — (A. II.) — O
Departamento de Estado recebeu utn
telegranima do embaixador americano
On» Madrid, amuniciando-lhe que o
sr. Gerard, embaixador cm Berlim,
acabava de chegar a Berna.

O sr..,Jíoâo Carrasco, mimst/o <ta Bo-
livia tio Brafy ao sair hontem

do Itamaraty
UMA AUTORIZAÇÃO DADA AO

SR. WILSON PELA GAMARA.
DOS REPRESENTANTES

A^tu York, 7 -...(A. A.) - A
Câmara dos Reproseiiltiiítes approTOtt
o projecto de lei que colicede ao go-
v.erno o credito dc 352 nfijliões de
d-dllar*, e autorfea o presidtnte VVil-
son a empregrar todos os «staleiros e
fabricas da FederaçSp para a «iondu-
são dos navios que se achitn em
conslrucção.

OS SUBMARINO» 1AX1LEMAES
EM FRANCA AOTlVÍDADH

Nova York, 7 - (A. H.) — O
vapor "Cretic", da White 'Siar, 'saiu
daqui. para os portos do Mediíenra'
tico coin cento e sete passageiros, dos
quaes seis são americanos.

O "'Cretic" leva á popa, um carthão
d,e tres pollegadas.

: Os vapores da Standard Oil Compa-
«y, do serviço transatlântico, penua-
neoerão nos portos onde se encontra*
rem até segunda ordent.

Londres, 7 — (A. II.) — O Lloyd
annuncia que o vapor inglez "Port-

Adelaide", de 7.181 toneladas, 'foi
posto a pique por uni submarino-al-
leitiáo, apezar de levar passageiros a
bordo.

Salvaram-se 96 passageiros ie tri-
pulantes, qtte foram recolhidos 110
uiar.í

- O- capitão do vapor foi feito prisio-
neiro.

Londres, 7 — (A. H.) - O Al-
mir-antado annuncia q.tc só um mari-
itlitóiro escapou do torpedeaniento do"L-arskrusc".

O resto da equipagem desappare-
ceu.

Londres, 7 — (A. TI.) — O vapor
sueco "Bravalle" toi po?to a pique
por um submarino allemão, que, não
satisfeito om isso, ainda fez foffó
contra os tripulantes do navio, no
momento em que lomavam os barcos
de salvação.

Barcelona, 7 — (A. Ií;;) — Che-
gou de manhã a este porto o vapor"Buenos Aires", cujo commandante
conta que nas proximidades do cabo
¦San Antonio viu ttm submarino «re-
bocado por um vapor, que seguia, es-
coitado pur uni 'iiavio de guerra, na
direcção d,e Gibraltar. Ao que pare-
cê, trata-sc dum submarino allemão,
que fn' aprisionado.

jVW« Hrli] 7 — CA» A') — °3
jornaes noticiam qtie.õ ...íc:;!**tanquc
"Westencgo", de bandeira norte-ame-
ricana, chegado a csle porto, foi vi-
ctiriia da piratiaria germânica, tendo o
seu commaiulantc declarado que nin
¦submarino allemão, o "U 45", o fez
parar com vários disparos dc canhão.
Ül>edecendo, 'recebeu do capitão d.o
submarino a intimação de fornecer-
lhe o petróleo :de que necessitava, sob
pena de scr posto a pique, o que fez,
sendo mandado em liberdade.

O GOVERNO «A ARGENTINA E
A SUA ATT1TU0E

Buenos Aires, 7 — CÃ» A.) — An-
nuncia-se que o governo, mediante
nola officiosa que dirigirá ú impi-en-
sa, informaria o paiz sobre o imodo
«por que encara as transgressões aos

princípios internaciouaes commettidaâ

pela Allemanha, estendendo e au-

gmentando a violência dos ataques
dos seus submarinos.

O governo, tendo -presentes os
estreitos vínculos espiritiiaes e eco-
noniico.* que tinem a Republica Ar;

gentina aos listados Unidos, saberá
defender os interesses 'argentinos den-
iro «Ias normas do direito.

BUENOS AIRES, 7 (A. A.)
¦ Assegora-se que o dr. Hip-
polito Iiigoyeii, presidente
da Republica, desejoso de
evitar uma repercnssilo dc-
sagradavel no exterior, ti-
rando o caracter alarmante
qae se lhe quiz imprimir no
caso da intcrpellacilo qne o
senador Joaquim Gonzalez
tez liontem da tribuna da
Câmara Alta do Parlamento,
resolveu que emente o dr.
Honorio Poeyrredon, no ca-
racter de ministro das Re-
lações Exteriores.respouderá
á mesma, o que só compare-
cerãoá sessão de qninta-feira
amanhã, os ministros da
Guerra e da Marinha, res-
pectivamente, drs. Elpidio
Gonzalez e Frederico Toledo,
desde que o motivo da inter-
pellação seja assumpto refe-
rente jí defesa nacional.

I ler íto governo passado, do dr. Dc
Ia Plaza, que tanto mais importância
tem quanto se sabe que foi s. cx,
¦um 'dos signatários do tratado do "«A.

B. C.", sem esquecer o prestigio de
sua opinião, sempre ouvida còln mui-
to acatamento._'

Nessa intenriew o ex-chanccller di?.
francamente que a attitude da Repu»
blica Argentina em face da nota en-
viada tios neutras pela Allemanha, so-
bre a mova pliase da campanha sub-
mariiia, deve ser aquella imposta pelos
deveres dá neutralidade assumida pela
nação, c que até hoje está sendo 'man-
tida de tuna mtaiu-ira rxe;it.plar.

¦Fugindo* de. apreciar o gesto alie-
mão ao il.ecreíar a guerra, submarina
sem reslricçôes, não aem accentuar a
necessidade da i.-\rgcntin;u defender
os «seus 'interesses, .ítliz que, 'Sendo os
inleresses sul-americanos eguaes, re-
¦sulla dahi a absoluta conveniência dc
um mutuo üccordo entre os paizes
que constituem a "'entente" do "A.

B. C", combatendo a idéa dc cada
utn íalar de per «1,

¦Jíssa entrevista te.ni sIiTo muito com-
mentada e elogiad;i «nl todos os cir-
cttlos. especialmente nas rodas diplo-
matict-ts daqui.

OS CÒ5ÍMENTARI0S DE "Eli

D1AIU0", «E BUENOS
AIRES

BiiCnos Aires, 7 — (A. A.) — "'El

Diário" voltou hoje a tratar «lo mo-
mtiUo internacional, num novo c vi-
brante editorial, atialysanJo o gesto
allemão.

Abordando o poiilo da .atitude nue
o gov-erno argentino assumirá em face
dp. attentado li soberania èos neutros,
diz que a Casa Rosada responderá á
nota tU Allemanha de uiku fôrma
digna e elevada, dc aveordo com o
critério tradicional de nossa chantel-
laria, 110 que ítliz respeito aos sãos

prmcipios do 'direito, mantemlo dentro
da situação internacional .que através-
samos uma attitude prudente g scre-
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Ô sr. Manoel Berminlec, minislro dj,
Uruguay, deixainido o Itaiiiaraly

IKJ

t-se cpiiserva-í

M -QUINTA AVENIDA DE NOVA YORK: —i Uma revista organi-
catla na grande cidade americana, com o objeetiiO ide exaltar o senti-

vmito «ítl «-íe».*.'-' em favor da defesa nacional, c na qual tomaram
iparte 125.000 pessoas, sendo 15. 000 mulheres. O desfile duroit 11 ho-
ras. Uxccpção feila da revisto do exercito que cm 1865 regressou da

guerra de secessão, a de Nova York fri « mais notável. Dirigiu a
revista o coronel Charles H. Sh crrill, aniUjo, minislro. dos. Estados
Unidos na Republica Argentina;.,

Relações lixteriores, lem.,,. ....,.-.¦.>,.-.
do .ivo 'Ministério até alta ínvadrugathi?<traha'tando bastante a receber e cx-l
•pedir telegrammas, recebendo durai*,»
te o dia a visita do varieis diplomata*
da America do Sul e da Europa'. ••

Hoje 'p chaucellen urttgtiáyo teve
uma demorada conferência com o en-
carregado de NVgocios da Allemanha,
cujo assumpto foi a Jiova phase «Ia
guerra 'submarina c o protesto que o
governo enviatii na defesa dos setrs
aítos interesses.

«MA DEMORADA COXKHREK-
CIA XA CASA ROSADA

Buenos 'Aires, 
7 — (A. A.) — N»

Casa Rosada houve hoje unia demo-
rada conferência entre os drs. ilono-
'rio Ptteyrredon, actual ministro das
Relações Exteriores, c Domingo Sair
berry e 'Frederico lAtvarcz de Toledo,
respectivamente ministros da Fazenda
e 'da Marmlia, «indo ainda ignorado
o assumpto ali tratado.

OS JORNAES PARISIENSES B
A AMERICA 1)0 SUL

«ili
, Pvris, 7 — (A. II.) — Todos 03'
jornaes publicam em logar de desta-,
que os itclegraitiiinas da America do
«Sul, 'mostrando a '.atitude enérgica u'
solidariedade absóltija dos rospectivoV
governos em face da ameaça tia guer-
ra submarina,

O "-Vlatiii", apreciando, pelo que j:í.
sç sabe, a «íposta. dos neutros ál
PTOVWttçãtV allemã, quando a Amepica]
do JNofte se prepara jiara qualquerj
eyeíitualulade, escreve a respeito dim,
nçgoiílScões do 'Brasil, cuja syitrpaíhiaf
pelos alliados exalta:"'•Scgtiiltlo informações que chegam'
ao nosso conhecimento, parece que u
Brasil não se contentar!! com iisn. pro-!
testo formal, já redigido, contra u
ameaça allemã. Tudo leva a crer qttü
a grande Republica stil-amcrie.ina, -jé»,
guindo o exemplo 'tios Estados Uni-
dos. adoptará medidas mais radiçaes."

O "iPctit Parisieii" diz que a atti-
tude do lirasil deseivliu-se clarainonle.
Todg o mundo prevê que ella será
absolulameute idêntica 5 dos Estados
Unidos. O ".fpurnar, 

por sua vez,'
insiste em relevar a importância das'
decisões das Republicas americanas,
que falvez ifaçam eturar o nan-ameri-
canismo iio dominio da politica activa.

No "Honime .Enehalnê", o sr. Cie-
incnccau diz: "por intermédio do dr;
Lauro Muller, o liras.il deu jíi a cn-
tender que '.seguiria os Estados Uni»
dos. O 'Chile não foi menos cxplíci»
t«) e a Argentina lambem uão hesita-
rá por muito mais tempo.'"'

* ís *
O .ministro Lauro Müiler dcece

hoje de Pelropolis pelo trem qttc pur-
O SR. WILSON* QUER AXNUIi"

1.AR A CONFISOAOÃO DOS
VAPORES ALLEMAES

•íí"

iVo-.vj Fiorír. 7 - (A. A.) ~ O

presidente Wilson ordenou que se fi-
zesse uma investigação rigorosa da

maneira por que fo: íelta a couti-ca-

ção «dos vapores allemaes que estao
refugiados nas Filippinas, pois preten-
dc aituullar esse acto.

O SR. MURATURE R A SITUA»

çitt INTERNACIONAL

JJiieM* Aires, 7 — 
{MX\;) 

— Em
seu numero de hoje, 

"Ia Razon nu-

lilida uma entrevista que lhe concedeu
o -dr. José Lins Murature, çx-chancel-

na. Os interesses argentinos, quç/^e dali ás 8,35 da -manhã.
aliás, são.-muitos' cm jogo não podenN%i^: ¦¦ -«siun-n»
estar sujeitos nos azares da campanha '\ u '"'• MAJiOEL 1JEI1X
submarina sem restricções e, _ assin',
exige um: protesto lual c decidido.

Termina àffirmantto ainda que a
Argentina não dará nenhum passo
que discorde do espirito de pondera-
ção mantido até hoje.

O QUE TEM HAVIDO XA CHAX»
CELLARIA URUGUAIA

Monlcvidéo, 7 —' (iA. A'.')"^-»'Ooii-
tiníia em ordem do dia a disòtíssão da
ultima nota allemã aos neutros cum a
série -de 'suas conseqüências.

O dr. Dalthazar llrtini, 'minislro das

1RDEZ

Terminada a canvcisa com .) >r.
Zafiartu, o secretario do Exterior re*
cebeu em .seu gabOnete o àkist-ro .1"
LTtiguay, que havia cedido a sua tez
ao ministro do Chiie.

O MINISTRO DA ITÁLIA 
"

•4

'Pela primeira vez, depois tios ulti-
mos aoqntecimentoj, compareceu lion-
teni ao palácio Itamaraty o commeii-
«lador Luigi -Alcrcatelli. ininistro da
lrajia.

^S. cx. foi saber noticias dos acou-
tcoitnetibòs,

MOLÉSTIAS NERVOSAS—I rat.

pelo bypnotisnío. .Dr. Herculano Pi-
nheiro, mcd. e .parteiro. Uritguayana,
105, 16 ás i*.

 -a » •«***>» f *

FOI SUICÍDIO

-DE—

José Antônio José
acaba dc apparecer

O MATADOURO AVICULA

O numero de aves abatidas
em janeiro

No matadouro de Ave», sito na cs-
tação de S. Francisco Xavier, foram
abatidas, cm janeiro 'findo, 9.46!", pe-
sando 4..i;S,l;cno; 29 pcri'13, .pesando
(J3,k6oo, 229 patos com 241,^-00 c .' gal-
linbol.is com ík.aoo.

¦Foram rejeitados, .pela Inspecção Sa-
nitw-ia. 29' frangos e 242 íaH.nhas, __

O aelindo da inn Dr. Liuo
Teixeira

\ propósito do cadáver do desconlie-
cido. que a policia do iS" districto çn-
controu numa barreira da rua Dr. Lino
Teixeira, caso de que nos temos oecupa»
do, ha dias, apurou o commissario Ala-
rico, encarregado das pesquizas, que se
trata dc 11111 suicídio. Soube ainda esta
autoridade que o suicida era ¦ Lauro
Pinto .Marcos, de -ifi r.mios dc edade,
operário, solteiro, filho dc d, Laura da
Conceição Cardoso, que reside á Estrada
Real de Santa Cruz 11. 2400.

lAttribué-se á causa do desespero dc
Lauro à situação de desemprego cm
que elle se encontrava.

2GO:000$000
DEPOIS 'DK i-MMAINIÍA'
Só jogam'6.000 bilhetes' 
CENTRO LOTERIQO

RUA S.-VCHIET, 4

FALTA DE PAGAMENTOS

Uma reclamação para o sr. Ca«
logems attender

Pedem-nos de Minas chamemos a
attençao <lo ministro da Fazenda pnra
a falta dc pagamento dos aposentados
residentes naquelle Estado.

Esses infelizes não recebem 05 seus
vencimentos desde maio do anno fin-
do, apezar das constantes .réclaniasõel
que a respeito têm sido fettai.

Falleceu o decano da
colônia franceza de

São Paulo
S. Paulo, 7 - (A- A'») -.Falleceu

hoje o velho negociante de joias, esta»
belecido nesta capital, André Botirdelot,
decano da colônia franceza aqui resi-
dente. ,

A cerimonia do enterramento ilo sr.
Bourdelot, qttc pelas suas virtudes go-
zava, aqui de geral estima, esteve muito
concorrida, sendo íollocádas sobre o fe-
retro innumeras coroas.

Os jornaes publicam o retrato do cx»
itincto, acompanhado de muitos elogios.

»»>••¦
UM COVARDE

NA FISCALIZAÇÃO DO 1'ORTO

Umn exoneração o o immedialo
preenchi mento da viifíii

Par ter acceitrtdo o cargo dc fiscal
de seguros, foi exonerado do logar de
í" escripturario effectivo da Fiscaliza-
ção da Porto «Io Ilio d.; Janeiro o lia-
charcl Dav'Ü Campista Junior

Para essa vaga foi nõ-/endo o con-
duetor «lc 2" classe, addido. da-Inspe-
cínria «le Porlos. Rios e Cauaes, Ca-
mulo Victorino da Silva.

Esbofeteou uma joven
indefesa

A policia do ifi" districto recebeu
hontem, ás 10 horas da noite, a queixa
de mlle. Delia de -Menezes, com 17 aa-
nos dc edade, solteira, residente á rua
Pinto de Figueiredo ir. 65.

(Mlle:; aquella hora, achava-sç 110 por-
tão de sua casa, quando ali, inopinada-
mente, appareceu o indivíduo Ananias
•Carvalho, que sc diz guardião do antigo
edificio do Hospital Central do Excr-
cito, ali existente.

Ananias é um malcreado, mas só com
as mulheres.

Tendo elle recebido uma caria ano-
jiyina, na qual, com rasoavel justiça,.se
lhe mandavam que fosse comer capim,
o bruto chfureceit-se c attribuiu a pi-
lheria a mlle. Delia de Menezes._

«Para isso, foi tomar-lhe satisfação.
¦E como mlle. não lhe desse impõrtan-
cia, Ananias esbofeteou-a, fugindo, após,
aos gritos da victima.

O commissario Coutinho recebeu a
queixa e mandou um agente procurar
o bruto, cujo oaradeiro é ignorado.

Ao Monopolk Ai Felicidade
Loteria da Capital Federal

extraída liontem

24836-16:000^000
Vendido nesta _úü casa

Sabbado 200:00OSOOÍ)
llabilitae-vos. Rua Sachet 14

Frauclsco & O

Beber HAXSEATICA
ú umn delicia I

NAO MATEM AS ARANHAS
O dr. Elias Metclinikoff, celel.re em.

bryologista russo, nascido cm 1X45, nas
iiinuediaçõés dc Karkow, proplielizoii a
ARAXHA como "port bonheur" de
191;; este .precioso talisman da felici-
dade e riqueza, enconira.-se -á venda cm
liralos bcrloques de prata dourada, ao ¦
preço de 5$ooo', na Joalheria Aguiar,
rua d0 Ouvidor ti. 143. R. ij;7.

0.9 KSCOTÜIHOS DE S. PA.UI1O

A «ova dircctorln «ln Associação
Uriisileiiii

Na assembléa geral realizada a 11
«de janeiro findo, foi eleita a nova di-
rectoria da ocmuiissão regional, fican-
do assim consumida: presidente, «Ir.
Mario 'Cardim : vice'prcsidcntes, «Ir.
Ai;rel'ano Amaral e Aniadeu Amaral;
secretario, Orlando da Costa Meira;
thesoureiro, major Anlonio Josi- Ribci-
ro da Silva; vogacs: coronéis Anionio
Fciix Cintra • Seoovenuto Cellini.

TOSSE '< Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog. Pacheco — Andradas, 4$

VM CASO A APUIÍAIt

A morte de uma parta*.riente no Hospital
Evangélico

Mais um caso suspeito de parto for»,
çado foi levado ao hontein ao conhe»
cimento da policia, que ainda chegou a
tetnpo de obstai* o enterramento da vi-
ctima, até que seja o mesmo eluci»
dado. I

Soube a policra do i*" districto. por;
uma dciuinoa, que d. Anna Amélia,
casada com I.uiz Ferreira, estando gra-
vida, havia sido espancada por seu ina».
rido, apóst uma briga que con. «Ilo ti»
vcr.a* vindo a adoecí.'r.

¦Reme-vida para o Hospital Êvangç-i
lieo, á. rua Bom Pastor, Fabrica das
Chitas, teve ali um aborto, vindo a
falleccr hontem.

O casal residia na casa dc coiiiiiiO-1
dos da rua de S. Pedro n. 2,7, e com-'
pete á j' dcAdgácia aüxilar provhleu»
ciar sobre o caso; ar» auíoridridos da**
queltc disiricto deram-1'he sciencia des-
sa grave oceorn-ncia, iiara «,«ie -tjaj
apurada a verdade.
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vt30KKElÒ'Í>A MANHA — Quinta-feira, 8 dc Fevereiro de^iwi-,

^^^^^^^^^^iiipsphe» a o NOTICIAS
F No palácio Rio Negro, em Petropq-
lis, realizou-se, hontem, sob a presi-
dencia do chefe da Nação, o despa-
'cho collectivo do ministério, 

' a que
íestiveram presentes todos os ministros,
Itendo alguns subido para ali, na terça-
(feira e outros como os da Guerra, Fa-
'zendá e Viação no trem da manhã.

Foram asijignadios deoretos, om. to-'das as pasLas, excepçSo da do Extc-
*ior- ~ , • .

INTERIOR — Dando instrucções
para a execução da lei n. 3.208, de 27
(de deczmhro de 1916, sobre as cleiçõc3
ifederaes.' Aposentando, com todos os venci-
ünentos, o juiz de direito, cm dispo-
nibilidade, bacharel João Antônio Per-
Weira da Silva, que servira sob o Im-
Iperio' na comarca de Villa Nova, 110
'Estado de Sergipe.
, 'MARINHA —Promovendo, no Cor-

,pn da Armada," por antigüidade, a
fcapitão-tenente, o graduado César Au-
Iguslo 'Machado da Fonseca

Graduando, em capitão-tenente, o 1°
ienente Antônio Barbosa Moreira Mar-
.tins. .-':.-¦: . ¦

Aposentando Joaquim Amancio da
Costa, no cargo de 2° pharoleiro.

Reformando o fiel de 1" classe, sar-
genlo-ajudante do Corpo de Sub-offi-
ciaes da Armada Olympio Pinto da
Fonseca.

GUERRA — Promovendo, na in-
ifanleria, a 2" tenente o aspirante a
iofficial Luiz Corrêa Barbosa.

•Transferindo:
.fNa infanteria:

Má
Nutrição e
Fraqueza'^
Orgânica; ^^

Destes males é
do que soffre
meia humana
dade. O reme-
dio é alimento Q
medicamento,
como se com*1
binam perfeita»
mente na

EMULSÃO
de SCOTT

11 11 f

CARTAZ DO DIA

Theatros

UMA NOVA ASSOCIAÇÃO

Renliza-so hoje 11 eleição dn dirc-
etorla d'" A Auxiliar"

"A Auxiliar", associação de previ-
dencia e assistência aos engenheiros e
imíustriaes. que, como já noticiámos,ailot

O coronel Carlos Jorge Gallieiros \ foi insta liada, a 15 do mcz pass;
ttiima, do 60" de caçadores para o. 47° 1 realiza hoje, as 4 horas, a assembléa
também de caçadores; o 'tcncntc-coro- geral .pata; a.pprovaçao de seus esta-
5íe loão Baptista ¦ Cearense Cylleno lutos c -eleição da sua directoria defi-
idesie' nara aquelle batalhão, c o capi- j nitiva-, cpnse lios 'director c fiscal c
Hão Manoel Marinho de Almeida, de 1 commissão cie syiid.cancia. .
ajudante do 5" regimento para a 1» Os estatutos foram organizados por
ínnínníilni do to" batalhão do 10" rc-' uma commissão, composta, dos enge-
íSibv-? oatainao | nheiros José Vak-ntim Dimliani. gene-EN, 

le cavallaria: \f P«jjjlho Bentes e Oscar de.Men-
Os capitães Alfredo Eloro Canta-! donça laylor, nomeada na sessão de

Jicc ,¦ Io cargo de ajudante do 14" re- mstallação cm que foi eleita a segam-
ta directoria provisória: presidente,
Gabriel Osório de Almeida: viec-pre-
sidente' Eduardo Mendes Limoeiro ;
secrelario, João Francisco Pestana, c
tlicsourciro, 

* 
Humberto Saraiva An-

¦gimcnto para o .1" esquadrão do 13,
c Dui-val OrménviUé de Abreu, deste
esquadrão e regimento para aquelle
Rargo. .'Para a arma de cavallaria^ os se-
feundns tenentes da arma de infnntena 1 """ne».

Ped o Mar ins da Rocha, Djalma Soa- , W de esperar notável concorrência
resDiitra Artliur Iléscket Háll. João a reunião de hoje pois a idea da
Teixin Marques e Octavio Marialhcreação Ida sociedade tem lido a mais
|ici.\iir.t 

.uarquLs e y."" perfeita aeceitação, estando já inscru

fára a 2» classe do Exercito, fican- í»°s 200 .sócios., ,

kiorilggregado á arma a que pertenceJ 
,A reunião Hera logar a rua Primei

HRPlMiMCA — "Carmcn" (opera). A's
8 il 1

S.'rOSE' — "'"'res nai.cadas" (hurleta-
revista). A's 7, 83U e 10 i|2.

TRIANON — "As mulheres nervosas
(comedia) ás 2 i|2; "Genro de muitas
sogras" (eomedia). A's 8 e 10.

Si! # *
Cinemas

AVENIDA — "A 1'iroia fatal".
OINiE-PAt,AIS — "Gloria 

, de sangue
(drama). „ 

.. 
„

IDEAI, — "Zazá" e "Justo castigo
(dramas),

ÍRIS — "Herança fatal" e "Semelhança
trásiest" (dramas).

JIAISON MODERNlv — "Honrando o
seu nome (drama); "Os mandos trocados
(comedia); "Universal Jornal" (do natural).

OUttOX — "A peccadora" (drama); "A
manhã do avô" (comedia); "Gaumout-Actua-
lidailes" (do natural)..,

,p.\RI3 _ "O beijo mortal" (drama);
"Mais seduetor que -d. Juan" (coineda);
"Assim estava escripto..." (comedia).

.PATIIE' — *A feiticeira" (drama).
1 

RECLAMOS
Theatros

'liais uma vez, a companhia Itotoli-llil-
loro far-nos-á ouvir lioje a 0|iera de Bi-
zet — Carmen, que tão bem cantada e
pela mesma.

:]:
Dois programtnas hoje se realizam no

Trianoii. 'Leopoldo 'íróes inaugura as ma-
tlniei blunchcs, delicadas ás scnhorilos da
elite carioca, dando-lhes como mimo essa
deliciosa comedia — Mulheres nervosas, «ue
tanto tem agradado,

Nas duas soirces da noite, as S e 10 horas,
teremos as encantadoras iriroduccõés dos tal-
leeidos escriptores Artliur Azevedo e Moreira
Sampaio —O pairo de multas sogras, cm
que Leopoldo l'rócs é impagável de graça
no JCIt Brito, inantomlo ii .platéa sempre em
constante liilaridade.

* * *
Cinemas

& -r:!,t9Lr^r1^^,Í,lfan;C-^ieLaf;'^ A-âriculfura.J
!^átóS:do' 

"tenJie"^ 
infan-fe^l «•». cedida pelo

Calmou.

sede da Sociedade
gentilmente,
dr. Miguel

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O'RINOZ
ERNESTO' SOUZA

Extrncto fluido dns tres no-
«cs : Noz de Kolu, Noz Vomicn
e Noz Moscada, contendo ainda
n MEEIS9A. o AN1Z o o GER-
VÃO—D1SPEPSIA, ANEMIA,
DEIiDDlDADE NERVOSA. Más
rtisestões, nirio liulito, iièsò do
estômago, dores de cabeça,

o falta de appetite.
GRANADO & C.-l° de Marco. 14

qtie hoje brinda os assíduos freqüentado-
res do elegante Avenina, a Forolis 1 layers,
A desempenhar o pvsonagcm icmiiiino, o
publico carioca terá ensejo de applaudirp
a celebre artista liaria Uoro, cognointna-
da "A divina sereia". E' um romance de
clectrisantcs scenas de amor e angustia,
O-ue o espectador verá eom exlasis e pro-
Jiindameiite seiisihiHsa/i. Só esse film
vale por um espcctaculo aos mais sedu-
ctores c attraentes.

E' um prográmma verdadeiramente ar-
rebatador, o prográmma que nos oíferece
hoje o popular cinema Paris. Delle sobre-
sáe a arrebatadora peca dramática, em 4
actos — "O beijo mortal", cuja vigoro-
sa e pujante acçSo, é de enternecer o ço.
raqio menos aceessivel a sensibilidaUe.
Seguindo-se o esse estupendo film, tere.
mos mais — "Mais seduetor que d.
Juan", interessante e attraente comedia;
"Assim estava escripto...", deliciosa co.
media, cuja interprete principal e a que-
rida c líputada artista Lydia Quaranta,

Estão de parabéns os freqüentadores do
querido cinema íris E' que ali se- exhibem
lioje, mais duas séries do tumultuoso dra-
ma de aventuras — "Herança 'fatal , que
tüo ruidoso suecesso tem. feito nesta ca-
pitai, scguindojse na tela, o vigoroso e
sensacional film policial — "Semellianca
trágica", no qual faz a protagonista a lm-
da c reputada artista Yvettc Andreyor.

:»
"Zazi", 'a grandiosa peça dc Bcrton e

Simon, que até boje, durante uma1 sema.
na ininterrupta, evau as enchentes ao
Avenida, começará Hoje a ser "P™™*W
,10 "ecran" do conceituado Ideal. ,So pelo
trabalho dc Pauline Frcderick, a Keiane
ame cana, vale ser apreciado essa menu-
mental predileção ^Batoj^í.W
tem a aucmcniar-lhe o valor, a musica uc
Leôncaváira Para fecho do programai»,
seri anda apresentado o sorprelic.ulçnte
arama policiai - ÍJjisto etstigo". da ,F»
1'il.u. nclle trabalhando o applaudido actor
Wllliam Eariuuu.

teria AmOrieo Vespucio Pinto da Ro-'
cha e o 2" tenente da mesma arma;'Antônio Secundino de Oliveira .visto
terem allingido a e'dade para a com-
ipiilsoria; a sargeinto-ajudante do ío"
Ibalallião <le infanteria, . Francisco Xa-
ivicr Castello; o cabo artilheiro do 3"
TJálaMiíío de arlillieria dt posição João
!U'iio c o soldado do 3° de engenariá,
ÍApiiaVicio Cardoso.

Concedendo medalha militar a' di-
Ivcrsos officiaes e praças do Exercito".

fPAZENDA — Abrindo o credito
He i5Q:aoç)$7a9, sopplemenlar á verba'ao" — fiscalização e mais despesas
idos impostos de consumo dn orçamenlo
«lo M nistêrio da Fazenda, do exercício
úc 1 o 1 ti.

i\:IA(.(ÃO — Exonerando do cargo'de director da li. F. 'Central do lira.
sil, a pedido, o engenheiro Miguel
!A[rrój,idci Lisboa, e nomeando, para
subsliiuil-o, 110 mesmo logar, o ctige-
aihciro Marciano de Agirar Moreira,
que nesta Idata ó exonerado de ittspe-
çtor federal das Estradas.

AGRICULTURA — Aposentando
IPcíissicr de Lima Cosia, no cargo de'escrevente ad.lido da Inspectoria dn
Serviço do Povoamento, no Estado do
•Rio Grande do Sul.

Concedendo patentes de invenção a:" Foreign Patents Corporation ", dc
•*' aperfeiçoamentos em apparclhos para
ja' inol.lagcm de mclacs";"Tlie Thomaz Foreign Patents, Li- rador á rua Major Pontes 11. 30, nao
inited". de "aperfeiçoamentos em rc- j reparou que o automóvel 11. gia, cm
Haiivii.) a propulsão de vebiculos ter- • vertiginosa carreira, vin-ha sobre elle.

Sem ler tempo de desviar-se do ter-
rivel auto, foi o sr. Moraes atropelado,
ficando com vários ferimentos c con-
tusíícs pelo corpo.

O "cliãuffeúr" do 912. Acrysto Au-
guslo dos Santos, não pôde fugir, sendo
logo preso e conduzido para o 15" dis-

Um atropelamento na
praça da Bandeira

Iiontem, á noite, quando mais in-
tenso era o movimento ira praça da
llaiidéira, o sr. Sylvio de Moraes, mo-

Vae ser de causar memorável suecesso o
novo prográmma que hoje* se cslréa nos"ebies" salões do Odeon. A Companhia
Cinematogr.xpiiica, que lem sempre', timbra-
do em olícrecer aos seus "habitues" pro-
grainmas dc alto valor artístico, ainda lio-
je apresenta mais ura film passional, des-
finado a dar enchentes consecutivas iqucl-
ie centro de diversões. Denomina-se esse
film — "A pecc.idora", e tem por pinta-
cronista a festejada aetriz Autoiiietla Cal-
derari. Fechando o prográmma, serão ain-
da projcclailas a hilariante comedia — "A
manhã do avó" e o ultimo numero da
attralicnlc revista "Caumont ActualidadoS-',
com a resenha dos últimos acbnteciiiieutos
mundiacs.

*
Vjctorien Sardou; Nancy O' Neil e Fo.t

Film — é a notável trindade que deve boje
assegurar o êxito mais completo e bri-
Hiantc 110 luxuoso 1'at'lié. Escripto pelo
laureado dramafurgo francez, que lodo o
Rio tem applaudido, interpretado pela fa-
inosa actriz yankee c com execução da
reputada fabrica Fox Film, "A feitiecira",
que nos dá cm premiére" aquelle cinema,
deve marcar época entre os espectadores
einematograpliicus. São cinco actos de ad.
miravel concepção, repletos dc lances crao-
cioiiantissimos e arrebaladorcs.

O Cine Falais, também muda boie dc
oartnz, o nue, aliás, costuma fazer li.ibi-
'Uitlmcnte. ás ijuintasfeiras. E o que vae
ser de niaRcstoso o espectaçulò novo nue
lioje òSférece oos seus freqüentadores, pó-
dc se 'íacilmeirte avaliar pelo nome glorio-
so da artista gtic fará o principal papel
do film qjuc ali se cxhibe — "Gloria de
sangue". Esse artista ó Terribili Gòhza-
les, a inesquecível e magistral interprete
de Cleopatra. "Gloria tle sangue", c uma
tragédia dc secans sen sacio naes c enipol-
cantes, que multo deve emocionar o pu-
blico

*"A pelo fritai'' — c o denominação dc
um cmocioiumtisgimo drama passional, com

VARIAS
ALBERTO OORJÃO

•Do sr. Alberto Gorjáo.. reiiresenlanle ç
gerente da empresa Teixeira Marques, que
nosTrouxe a companhia do. iFden-Tbeatro
dc 'Lisboa, recebemos allencioso cartão í|
despedida. '!« i :
UMA PKÇA NOVA

•Sabemos que foi entregue a um dos.riSv
sos theatros uma 'burleta dç autoria do
conhecido escriplor J. A. Reis, sob o u-
tulo — "O bagre no banho .

OS MYSTERIOS d'a GUA-
NABARA-

F.' este o' suggestivo titulo do. Sensaçio-
nal' numcV com que .. celebre 'f^*
e mágico indiano dr. Richards se aprcseii-
lará novamente á platéa carioca em um
dos theatros da empresa IPaschoal Segrcto,
talvez o Carlos Gomes.

Wos mysicHos da. Guanabara teremo
oceasião dc ver surgir de dentro d água
K imitação da nossa grande ba ua ,»
Richárds, graças ao poder c a torça uo
grande ilHuiouisla,

ACTOR ALFREDO SILVA
'Completamente restabelecido, já dcvehojç

tomar parte <ia peca carnavalesca — ; res
pancadas, ora erii scena uo b. .lose, o es-
tintado actor Alfredo Silva.

*
EMMA POLA, NO TRIANON

Vimos -homem lEmma Pola. a distvicla
c graciosa actriz brasileira, em casa da cos-,
tureira, onde, muilo atarefada. dava us ul-
timos conselhos, rccomnteiidaudo com grande
empenho as suas toilettis, que 110 Cfiaiii-
piíliiol d /o'í<i são, nada mais, nada menos,
que Ires.

— Muita atlenção cnm. a moii/eour rle
soiric — dizia ilinima Pola — e tudo prom-
¦pia sexta-feira;.' Desptdlu-.-c c loinoii^ p seu
aalo, mandando seguir para o 'lruvion,
onde tinha ensaio, ás 3 horas.

A burleta-revista— Tres pancadas vae
conseguindo maior agrado, de dia para dia,
110 S. Tose,

O publico não se farta de ouvir as boas
pilhérias de que está recheiada a peça, que
é interessante c attraéntel

Vara hoje eslão annimciadas mais Ires
representações da magnífica c hilariante rc-
vista."

¦í GIIRRA
, A reabertura, hontem, dó

Parlamento inglez
Londres, 7 — (A. H.) — Realizou-

Se hoje, com o cerimonial do costume,
ã reabertura do Parlamento, a que as-
sistiratn os soberanos.
| O rei Jorge V leu o discurso da Co-
rôa, no qual se refere ligeiramente ás
propostas de paz da Allemanha, decla-
rándo que a Inglaterra e os seus allia-
dos não as puderam acecitar, porque
desejam reparações pelo passado e ga-
rantias para o futuro. Allude depois o
soberano á acção da esquadra e do
exercito inglczes, e aos serviços que
elles têm prestado ao Império, e ter-
mina annunciando que o governo vae
apresentar novas medidas ao Parla-
mento julgadas necessárias para obten-
ção da victoria final.

¦ 'Os soberanos foram vivamente accla-
mados ao atravessar as ruas de Lon-
dres.

*

As pequenas acções m links
de íreníe francesas

•¦ Paris, 7 
"— 

(A. H.) — Toda a im-
prensa comméntá com satisfação os
resultados das pequenas acções que de

UM DISCURSO DO SR. BONAR
LÃW NO PARLAMENTO

INGLEZ 
'„„¦

- rir?;
Londres, 7 — (A. H.) — No correr

do debate que se abriu na Câmara dos
Communs, a propósito da resposta ao
discurso da Coroa, o sr. Asquith, fa-
lando como chefe do Partido Liberal,
fez tini discurso em que declarou que
inão devia haver neste momento ne-
nliuma nota discordante, nenhuma cor-
rente contraria dissimulada sob a su-
•perficie da política, nenhuma opposr-
ção, nem pessoal, nem partidária. O
sr. Asquith qualificou do verdadeira
selvageria a politiea submarina que a
Allemanha acaba de arrntmciar, e dis-
se que ella eqüivalia a uma declaração
de guerra á neutralidade.

Respondendo ao orador precedente,
o sr. Bonar Law, ministro das Finan-
ças, dise que o discurso do sr. Asquith
era a melhor prova que se podia offe-
recer da unanimidade do paiz na gran-
de luta actual. As ultimas partes do
discurso alludido interpretavam tão
bem. quanto podiam fazel-o, o senti-
mento 00 paiz, 'rio relativo á justiça
da nossa causa e ao papel que espera-
nios ver representado pelos neutros,
cujos direitos se acham tão ameaçados
conto os nossos.

Respondendo á pergunta feita pelo
sr. Asquith, relativamente á situação
martima, o sr. Bonar Law disse que
as requisições do governo abrangem
cada vez mais os navios mercantes, »¦1-e.su.taQos uas pequenas acções que ue rf principio da guer-certo tempo a esta parte se estão dan-. ' './- 

à,0 d'as estradas
(do nas linhas de frente. Freqüente-1 d 

sf ' 
£ ,l0 vleyis[.iS t01„bmaç3esmente os-destacamentos francezes de ¦; -j, i .ios 0reconhecimento-penetram, por;, ne.o.de , orador coma poderem breve expor

ataques.de surpresa, nas posições mi- L.xac,.lmcme a' ,Camara (,ue medidas

irestres
¦Fritz Maiiff, de "11111 processo para'moldar certos elementos- de conslrii-

cçãn ocos, de cimento ou de ouiro ma-
terial plástico de presa" ;

Manoel Thomaz Harrison ,dc "11111
proce"sso e meios paru fabricar um mi-
mem de peças melallicaa chata-; cguaes,
com alurttiras 011 furos";

.Caetano Lopes Júnior, de "um ap-
pairellio para gazeificação de eonilnisli-
veis, lenhas e outros, denominado " Ga-
zogcnlo Brasil";

joseph Desaive, de "uma nova com-
posição destinada a revestimento de
ruas e estradas, 'denominada "Ca'i;a-
mento Desative".

um >>
Os ladrões no Fórum

Inclo, onde lhe foi lavrado o a.uto de
flagrante.

A Assistchcia cpnipareceii, recolhen-
do-se depois o sr. Moraes á sua resi-
dencia-.

Como o velho pardicirò
foi ni'1'omliiulo o assai- ;
tudo I

A propósito dc uni comnientarío Iiontem ;
feito pôr esta folha, a respeito -do assalto jao edifício do Fórum, recebemos unia car ti.
•do empreiteiro Oscar tle Almeida Gama,
;ípeilitu!o-noâ uma rcctilicaçiioi _

Lviá a carta que nos dirigiu u n\ Almeida I
?"'Ín'iiio. sr. rcdíRtor do Correio da Ma- | MâS, ÍJUC

¦jtJiií, — O Correio da Manhã, no seu nu* ¦ ¦¦¦
anero de hoje, tratríido do assalto que foi \•J.èVádp a efteito no .edifício do For uni, rc- l
íérlu-Sc á autorização dada -pelo Congresso
tio governo, para construcção de dois edi- jaicios especiaes para o Fórum e Tribunal jdo J.ury, dizendo o seguinte:"A pouca soriu do edifício dõ Fórum]

I6LEZAS
As leaitimiis ensemiras só na

CASA LONDON
Cnico deposito 110 Rio. Ternos

sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos tle 1* qualidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa casa ú

HUA um/G(TAV.\XA, 132.
. .¦' .1 D 'Omfamm* •< ' ¦

o"!

III I AIIV D ÍJ Por motivo de 0l}1'as'9ranfle
ALI LU LI T li h reflucÇâ0 Ac preços em muitos

artigos
Rua da Cariooa n. 14

Mil-i Paulo
CIDADE DE CÁSSIA, 2 — (Do | ttira, provou o brilhante e cloquenlc-

correspondente) — -No Estado de São | mente o seu admirável lino administra,-
Paulo qualquer logarejo que conte meia livo e financeiro,
duzia dc casebres pobres, tem a sua Por seus inesquecíveis serviços pres-
linha de correios funecionando regular-1 lados á causa publica, nossa gratidão.
mente, pondo os seus habitantes em
necessário c indispensável contato com
o resto do mundo.

Iv aqui em Minas? Aqui é pungente
confessar, mas é preciso que se con-
fesse alio e bom som: aqui o correio é
um luxo administrativo, é a mais des-
lavada pouca vergonha

Não nos dão estradas dc ferro, mio
nos dão Iclegrap.ho nacional, não nos
dão estradas de rodagem, não nos dão

, auxílios de espécie alguma, .para atlc-
A rua Iíuy Iliudmsu ficou 1 mi;lr as grandes distancias que nos se

alarmada

Aproveitando a generosidade do"Correio da Manhã" lembramos á Com-
panhia Lcopoldina o pedido do povo des-
le districto, relativo a.os trens suppri-
111 idos.

Outros logarcs já foram satisfeitos.
F. nós ?

Agora que o pedido foi feito ao sr.
dr. Nilo Peçatiha c conforme s. e\*.
proinetlcu, aguardamos provitrcncilts; A
renda dando. ço.t"« ;);',, não coinprelien-
dempi fj rriòiivo desse silencio.

ITAM15V, 4 — (Do correspondente)
param dos centros civilizados = P«Y'-i J O elub 

"carnavalesco 
dos Deniocralicos

cumulo dc tudo nao rtOS dao uma linha (le [(ambyi com side .-, rlia „\nchjela
de correio, si'pfiri;nem-na porque nao
qilcrèin .niclhorn.r o miserável e ridículo

que
foram tomadas nesse particular.

Relativamente ao fornecimento de
novos navios, declarou o sr. Bonar
Law que o superintendenle da Nave-
gação já havia feito um trabalho da
mais alia importância. Eslava sendo
activanietne .promovida a construcção
de uni grande numero de navios, de
modo que qualquer que fosse a devas-
tação causada pelos submarinos, havia
razões para acreditar que todos os
navios destruídos seriam em grande
parte substituídos por outros novos. _

Quanto á superfície dos mares, ja-
mais linha a ejjjuadra britannica exer-
cido um domínio tão completo como
110 correr da guerra presente, e tam-
bem jamais, em toda a historia do
inundo, se tinham cercado dc .tanta
protecção os direitos e até as susce-
|pfihilidader( das Ipolchcias neutras.
Assim, podia bem dizer-se que a Ma-
rinha britannica fizera tudo quanto
delia se esperava e até mais. Sem ella,
seria impossível a nós e aos nossos
alliados vencer nesta luta, c com cila,
a despeito dos submarinos inimigos;
era impossível que fracasasemos.

Para a defesa contra o novo risco
dos submarinos, convinha conceber no-
vos processos. As maiores intclligen-
cias do paiz oecupavam-sc neste 1110-
mento da solução do problema e o ora-
dor tinha a convicção de que se passa-
ria desta vez o que se passara em
1915, quando a Allemanha nos fizera
a mesma ameaça. Estamos convencidos
já nos fez todo o mal que podia fa-
zer-nos e que lhe não resta a possibi-
lidade de nos render pela fome, nem
de vciiccmios por este novo processo.

Passando depois rapidamente cm re-
vista a situação ntlitar, o sr. Bonar
Law disse que tudo indicava uma mu-
dança de coisas, favorável aos allia-
dos. O clima e o caracter montanho-
so das regiões em que operam os ita-
liános .impediram-lhes fazer outra coisa

México, 7 — (A..H.) — Os jornaes <luc "v° fosscm incursões, mas todas
publicam uma nota de fonle official ':ssas .incursões tinham sido cercadas
com a declaração dc que o presidente <c cxl,t0 c a9, n,otims "-XK chegavam
Carranza cumprimentou de facto o im- de.todos os lados niostiravam que os
perador da Allemanha pelo seu anui- i+alianps .mantinham o mesmo esp-r o- de offensiiv» inalterável e que se podia

ter poi' certo que, no correr da nova
c.Tmpaiilia, elles obteriam.viclorias ain-
da maiores que as que illus/aram as
stta.s armas no fim da, ultima campa-
nha. Sc nos voltamos para a Rússia,
vemos que as tropas russas conservam
em quanto fazem a corajem, a deter-
ininação, o pjraposilo .dc não acecitar a
derrota, que sempre foram í|as cara-
.cterislicas e imoda a historia. A des-
perto tio .frio e do tempo qué foi cm
extremo hostil aos nossos alliados, os
russos, nas proximidades de Riga, con-

migas, já revolvidas pela artilheria, e
1'depois de acabjireni o. trabalho de des-
Hruição varejam os abrigos dos alie-
niães, regressando cm seguida ás suas
linhas, sem terem . soffrido perdas.-Tudo isto se. deve ao melhodo novo e
aperfeiçoado de ataques a granadas,
cujos effeitos são sempre desastrosos
para o adversário.

As manifestações dc actividade na
frente britannica tornam-se tainbein
cada dia mais ampas e mais signiíi-
cativas.

A interpretação de um "ukase"
imperial russo

Londres, 7 — (A. IX.) —• Informa
uma nota da Agencia Reuler:"Sabe-se de fonte segura' que as pa-
lavras do "ulca.se" imperial dirigido re-
ccntemenle pelo tzar ao exercito c á
marinha russa c relativas a "uma Polo-
nia livre e unida, composta de tres
partes", devem ser interpretadas no
sentido de que a Polônia unida gozará
dc uma, organização autônoma, possuiu-
do as assembléas legislativas próprias e
exercito próprio.

Ilísta garantia está em contraste com
a declaração allemã da prelensa inde-
pendência da Polônia que não offerece
nenhum a.speclo de orgaização de Es-
tado, salvo á Allemanha, que não tem
nenhuma representação legislativa e
cujo exercito deve combater ao lado da
Allemanha".

, *

O presidente Carranza e
Guilherme II

versario nalalicio recente, mas absolii.
lamente não o felicitou a propósito da
situação internacional;

A luta na frente italiana
Roma, 7 — (A. H.) >-- O coinimini.

cado do geiveralissimo Cadorna. desta
noite, aiimincia que na frente do Trcn-
tiivo houve mais intensa actividade nas
operações da artileliria. No valle de
¦Astico os italianos dispersaram as colu-
ninas inimigas que avançavam; No Vai
niigana, uni destacamento inimigo ten-
tou ataca.r a nossa posição avançada
110 curso do Maso. Os austríacos fo-
ram derrotados e poslos ein fuga, aban.
doirando no campo armas e munições.

'Na frente dos Alpes Juliauos, duelios
de artilheria. Alguns obuzes Inimigos
caíram em Gorizia.

*

O que informa o comnianicado
francez das 15 horas

Paris, 7 — (A. H.) — Conimunica-
do das 15 horas:"Na Lorena, depois de vivo 'bombar-
deio, na região de Eiuliermenil e VdlOi

racter e de bravura militar, combinada
com a superioridade de material.

Tratando da direcção da guerra, o sr,
Bonar íac disse não havert a mínima
duvida de que, desde o principio da
guerra, o inimigo adoptou o principio
de que o meio mais certo de trminphar
é não só combater os soldados do ad-
versario, mas 'lambem terrorizar todo o
mundo, incluídos os neutros.

O QUE INFORMAM OS ÚLTIMOS
TELE6RAMMAS SOBRE

A SITUAÇÃO INTERNACIONAL
Èoitdns, 7 — (A. A.) — ?<&¦ a

imprensa commenta satisfat-oriamente
a notioia da decisão tomada pela Hes-

panha, não acceitaitdo as imposições
feitas peltt 'Allemanha em istia ultima
nota. sendo elogiada a maneira cner-

gica com que o rei Arfonso XIII ex-

priinin seu protesto á Willielmstrasse.
Santiago, 7 — GA- A.) — O chati-

celler Alamiro Hivtdobro, 'entrevista-

<lo por diversos jornalistas sobre a
verdadeira attitude que o Chile assu-
'inirá em face da nota allemã dando
nova feição !á camparia... submarina,
declar.011 que ainda" nao" foi _ tomada
•nenhuma deliberação definitiva, es-
tando tudo ainda em .negociação, ca-
minliaindo para uma solução honrosa
e perfeitamente dentro das normas
•adoptadas pela nossa chancellaria. .

IA opinião publica aqui acompanha
iiiteressadamente a attitude assumida
pelo Brasil, tomando a iltíauteira -do

movimento 11a America do Sul, sen-
do a maior corrente favorável a que
o Chile deve caminhar de coniuiuni
aecord;o com esse paiz c a Republica
Argentina, atte-stando á existência e
coiljesão do "'A. B. C"

Nova York, 7 - (A. A.) - Tele-
grammas de Londres dizem terem
chegado ali infonmiações perfeitas dc
haver o governo alrcmão exercido
uma forte pressão 'Sobre a 'chancclla-
ria idinamarqueza,. no sentido de evi-
lar uuc esta protestasse contra a nova
phase, <la campanha submarina, en-
contrando a opposição iiatitral aos
brios daquella nação.

Mova York, 7 — (A. A.) - O
secretario de 'listado,, sr. Lansing,
que, por «itcrniod,vo da Hespaniia,
obteve noticia da partida, sem novida-
des, do sr. James Gerarei, embaixador
norte-americano em 'Berlim, recebeu
hoje coinuntinicação de Bcrnaavisando
qtie o diplomata yanfcec ali chegou,
com todo o .pessoa! ida embaixada,
sendo tratado com toda urbanidade
pelas autoridades allemãs c vindo até
ás -fronteiras acompanhado ,por itrm
aito ifiinccionario do Ministério das
Relações Exteriores da Allemanha.

Santiago, 7 — (A. A.) — O cm-
baixador norte-americano aqui, dr.
Sltea, teve hoje demoradas conferen-
dias com os representantes 'diploinati-
cos do Brasil c 'da Republica Argen-
tina, sobre o momento intcriiacionaT,
nada transpirando.

Santiago, 7 — (A. iA.) — O dr,
Figiteroa Larrain, plonlpotençiariò chi-
lcno junto ao governo argentino, re-
cebeti ordem 'do ministro do Exterior,
dr. Atomiro lluidobro, de -regressar
immediatainente a Buenos Aires e re-
assumir as ftmcçõeis de seu alto posto.

Santiago, 7 — (A. A.) — O go-
verno chileno está pt-eparando uma
nota de protesto que enviará á Alie-
manha, por intermédio de sua legação
em Berlim, protestando contra a nova
campanha de stibmartiios.

Entretanto, o chaiícefler Alamiro
Muidobro, entrevistado pelos jornalis-
tas, entre outras coisas disse que con-
siderava . uma ingenuidade o pensar-
se cm uma interwnção directa do
Chile 110 coniflicto europeu, onde se
enfrentam grancl.es pott^iíiis;

Buenos Aires, 7 — (A. A.) — O
dr. Elcodord Villazon, enviado ex-
traordinario c ministro plenipolencia-

seguiram avançar e íizeram pfisionci- ri0 da Bolivia nesia capital. .11111113 en-
ros. Outro tanto suecedeu, embora em trevista lioje aqui .concedÜa, decla-
proporções meivcifes, na Bucoviiia. 0 „u se .^ ,SMum|ará 0 proles-Nenhum dos paizes allialdos |iodia '„'„;,,!„ 

.-, au,.-.,,,,,!,., ,,„(„. r.Vt.,
pensar-sem: anciedade na Rumania. Uc-1'° enTvl.ado l AUamanha pelo» Iwta-
conhecemos todos o tcrrivcl desastre dos Unidos da .America,

que a feriu, desastre esse que o povo ¦ O diplomata boliviano e de optniao
brilannico c todos os outros alliados que todos «ís paizes «ul-amcricauos de-
tudo fariam por impedir. Graças ás VCMn .proceder d,e cgtíal fôrma c con-
esplendidas qualidades militares dos jmltaménle.soldados ruinaicos e russos, muito em- çn„i;nn„' ,  ( i K \  v>, Pn.
hora uma grande parte do paiz se ache . i.?»/Wr? ~. ^A- f-i) 

~ -NoTl*
invadida .pelo inimigo, uma forte parle acro da Moneda o dr João I.uis
do exercito mmaico continua iniacla e banmiçntes, presidente da Republica,
oroiiipta a combater. Os seus esforços recebeu lioje, em audiência prévia-

mente solicitada, o sr. Shea, embai-
Kador dos Estadas Unidos da Aineri-
ca do Norte, <|iie foi scienlifical-o dos

TELEPHONAOA l)lí PAVOR

desejos do presidente Wilson de um
nçjjo de solidariedade dos paizes lati- II

fizeram suster a avançada das forças
inimigas ipic marchavam sobre o Sc-
relh, e .isso nos indtiz a pensar que,
pelo menos, essas forças lograrão rea-
lizar novos suecessos naquclla frente.

... ..  A iiivãsãfi fla Rumania tinha sido, ,05 allemães atacaram Iiontem o salieii- para os alliados, uni tremendo desastre 1110-amcricanCíS a repulsa que deu a
le formados pehs nossas linhas. Um j moral c político, mas não constituíra, I nota allomã sobre a nova campanha
coiitra-a!?,;];fi;' inimcdiato das nossas j entretanto, fim suecesso niil'lar para os j submarina.
ífdpas expulsou o inimigo dos elemen- ' allemães, que não lograram o seu obje- 

' 
]cn"orani-sc as resoluções tound-vslos avançados em que elle tinha to-; ctivo c soffrcrain avultadas perdas, fi-1 .^ . , , V, .- _. ..„'';.

mado pé, ficando a nosa linha inte-! cando assim ainda menos 111 estado de | l)0l° clletL "° Vll.a?í c. t|llal <\ !csn°s,-
graluienle rcstabeelcida. Fizemos alguns! sustentarem o esforço que as_ operações ' ta que deu o embaixador norteameri-
prisioneiros. (exigirão delles, nas outras frentes, áícatio.

Uma ponta de cigarro
fez arder um ar»

mazem
Ninguém podia prever o perigo queacompanhava aquelle desconhecido.

F.He eiitrou no airniazeni de seccos e
molhados, á rua Visconde de itamaraty
11. 125, esquina da travessa da Univer-¦sidade, e pediu licença para falar ao
telcphone. Tinha o ar de imi homem
aborrecido por .negócios urgentes.

O caixeiro Porfiri-o Augusto de Sou-
za àttciidUài-b e o lioinem eiieaíninliou-
se para os fundos onde se acha u aii-
parelho .0 desconhecido fumava, tra-
zendo ao canto da boca unia pomade cigarro. Approximando-se do tele-
phone, mais ou menos ás 3 horas da lar-
Ue, pediu á ligação e atirou o cigarro
íóra. Falou .cinco minutos, lalve.:. Dc-
Jiois, mysterioso e sempre preoccupadi,
saiu, cumprimentando ao empregado,
que continuava entregue aos seus afia-
zeres. Ue repente, 1'orfirio otwi-.i uma:forle detonação no interior do arma-
zeai e correu a ver. Lavrava 11111 itieeti-
dio violento, sendo logo, pelo mesmo
apparelho, .pedido soecorro ao Corpo de
Bombeiros e á ipolicia do 16" districto.'Ambos .comiparecerain. iiumedialainienie
ao local do 'facto. iniciando-se ás pes-
quizas 'para se apurar a causa do fogo,
emquanto os bombeiros tentavam aba-
far as. labaredas. Foi. um trabalho iu.
gentissiiuo, ¦•pois o incêndio lavrava
com uma rapidez assustadora. Os bom-
heiros ¦linikaram-se a isolar a iniinensa
fogueira, para que ella não se cominti-'nicasse ao predio vizinho, o 11. 127.

Neste predio, reside o sr. Francisco
Antônio Jorge, dono do armazém in-
cendiado, que, na hora, se achava au-
sente lauto do seu domicilio, como do
seu estabelecimento commercial. Òpre-
dio daiunificado pelo fogo é de pro-
priedade de um outro negociante, dono
tio açougue li. 12. do largo tia Sé, e
estava seguro na Companhia União doi
Proprietários.

Na delegacia do 16" districto, majs
tarde, procurámos apurar o facto. JA
a policia tinha 'tomado vários, depoi-
mentos. Disse 0. caixeiro Porfirio que
viu o desconhecido entrar, pedir a li-
gação e'atirar a ¦ponta de cigarro para
o lado. IMas, não avaliou, 110 momento,
idas terríveis conseqüências, Só quando
ouviu a explosão é que se lembrou ilo
barril de álcool, que estava próximo, e
que detonou.

Juntou muita gente .para ver o fogo
c clle, -correndo risco de vida, peiidu-
rou-se ao telcphone e para tomar m
iprimeiras dro idchcias,

' Disse o negociante Francisco Anlopii
'Jorge 110 seu depoimento 'Prestado á ilot-
le, que soube do facto depois da poli-
cia. Tinha o.seu estabelecimento em
franca prosperidade, a melhor freguezia,
c só aquella desgraça é que vinha crear-
lhe difficiildaidcs.

' iA's 11 horas do dia havia s.,ido .para
o centro da cidade e.só voltou á laHe,'
para saber do decorrido.

Tomou-se tannbeli, alndii á noite, o
depoimento de Litcindo Scabra, um ra-
paz que está sempre 110 armazém c que
aquella hora Se cucou .tirava nos fitados
do eslaaibeleeimento. Lucindo descreveu
o desconlicciilo que viu entrar: branco,
¦moço, com bigodes e trajando eoiu de-
eenoia.

Tanto elle, como Porfirio aWiriiiaram
que tal sujeito não í fregnez do arma-
nem'. O caixeiro mesmo nem o reparou,
¦pois estava servindo a tunas freguesas

O patrão lambeni affirinou que o sei
empregado jmercçe 'Ioda a confiança.

O comhiissario Cout'nlin, de scrviçi
acompanhou Iodas as diligencias, devei
;do o delegado iproséguir hoje 110 inipie
rito.

-. —a » na +~0"

A soprano Emitia Rodrigues
não estreou

Ainda Iiontem não se eífcçtiiòu, no
Republica, a cslréa da artista luziSailD
Sra. Kiuilia Rodrgues.

A lotação do theatro, desde a tarde,
estava completamente esgotada. A' ho-
ra do espcctaculo, o .publico ia chegan-

do aos magotes, .mas a desagradável
surpresa do adiamento lá eslava, 1111111
aviso da empresa, afíixaido á bilheteria,
ladeado por atlestado medico, em que
se declarava que a ara. (Rodrigues ne-
cessila de mais alguns dias de repouso.

A empresa Rotoli Billoro mandou
restittiir ao publico a iniporlancia dos
bilhetes, afim de que se não aUribuis-
sem intuitos de "exploração", a um
caso, devido unicamente a ciretiinslan
cias imprevistas.

ordenado do estatela que, coni milha-

O Carlos Pinto de Oliveira, portu-
, - , ¦ ... , 1 gttez, casado, vendedor de gallinhas,
5&^c^\ ™tidto 

""t-òíide 2., annos e residente á rua Ruy . .
ÍUtiZf dè'uiimuiniigeS ,,iè<Uda.:" cm?!'- Barbosa ... i?S, mettç^e, de vez cm ves de difficuldades, arriscando até a
da-Panamá, pela qual seriam etnillidos oi- quando, na "cainocca própria vida, iros rios e córregos tor- t.on|leci,i0 sccnògrapho do Rio de Ja-
üuns milhares ,le contos em titulo e autorl. Hontem, clle tirou a noite para en-1 midavelmentc cheios, neste tempo de , lleim lírancísc0 Roberto Martins Vian-z.ido um empreiteiro feliz a transformar charcar-sc. Começou a beber cedo e ás 1 loucos temporaes, conduz as malas para1
èm-teninln 

*t™$rtS\S>*llja""claS* 'o horas da noilo estava bebedo como j ,,„lUo da estrada, de ferro distante 48"¦'" ' '¦'" " '""• " '' 'formidável 
ne-1 <> palriarclia Noc, a quando a sua arca I kjiomctros desla cidade, em lombo de

burricos ?! ,
¦Km nome do povo cassieitse, que lia-

bila um município populoso, rico, que

Na floresta de Parroy, ao sul de medida que for avançando a estação.
Grcmeccy c 110 sector de Woevrc. as- j 'Ti(lo indica que ,em grande parte,

55, nesta localidade, exibirá no primeiro sim como na margem direita do Mosa. ; graças aos offio:aes inglczes, uma por-
dia do Carnaval um sumptuoso preslito fizemos, com suecesso. durante a noi-! ção considerável do trigo que os aliei
em 'homenagem ao rei Momo. Confec- te, diversos ataques de surpresa, que j mães contavam encontrar na Rumania,
eioivará as allegorias, criticas, etc, o nos deram uns vinte prisioneiros. j foi destruído. .Além disso, os poços de

Assistiu 'á con ferencia o ' chauccllcr
Alamiro lluidobro.

Washington, 7 — (A. II.) — O
cônsul idos Estados Unidos em Que-
enstowii lelegraplvou ao Departatnen-

A imprensa denunciou  ...
gociata e n iForuni ficou onde eslava, ainca-.l cErãlnou sobre o Ararat.
«ando a* viJiij dos que nellc tabulam üiá- j 'Saindo para a rua, o Carlos piro»
riaiuínlc." -¦¦ /ii'c/10 c desafiou toda a gente que lia-

Ora, sr. redactor, como ,1 tal empreiteiro , \t\Ví na ZOna. .Filtrou a dar bordoada
a (pie se refere o brilhante jornal não nó le ; ., vidraças, actidindo a visinhança.¦ - 'áer outro senao eu. nao e licito nue deixei!-. '. «...,.„„•„ ik.,,:,,,,» fu <\i,--, nup¦dr pé, sem uma explicação formal, as in-- O'-sr. Antônio Henrique a bil a, que
ju-1.1, aceusações que contém 11 nota supra, ali reside, correu, a segurado, mas toi

.Historiemos o caso: Ha cerca dc mu esmurrado pelo pito ti água valente,
hnnõ, tive eu a idéa de fazer um estudo Afinal, subjugado c preso, Carlos.,
.pau in edifícios cm ijitc se pudessem I COm o pu'so a escorrer sangue, foi
anstaPar condigiiamcjitc o l''priun c o Tri-1 mcttido 110 xadrez do 7° districto, onde
liuin! do fury. Como toda geti e sabe, fj curar-se da hebedeira,"slã,> localizados em pardieiros ate a mer-i "Luu l'

na. residente á rua S. Roberto ir- 38
O prestito percorrerá as principaes

ruas. obedecendo ao seguinte itihcrá-
rio: Saida, ás 17 c nwÀa horas, passará
pelas ruas Anchieta, Tanibicti', Fellipe
Camarão, Arcai, Padre Nobregn, re-

dá uma rem a media dc 4005.000 men- ( gressando ís ,,_, Iloras approximadàmeir-....._ .'. A.l.„1,i,;'!i"i.'.io íinc 1 nrrpinç (In . -• "'

ilbs ladrões, lfoÍ devido a isso c. aos
•clamores da imprensa, inclusive o Correio
ila Manhã, que tantas vezes tem mostrado
a? necessidades urgentes cie se dar uma
installação condigna ao Fórum e Tribunal
<)o Jury, que eu me animei a estudar é.?3e
coso. \l\z tr.u eMiulo cotnpletissimo, levau-
4ei plantas e acliei que o local em que está
construiria a "Villa Rio -Urs/ico", de min tia
ipronricdade, era o melhor local que se po-
den;. escolher pura construcção dn? dois
edificio?, attenuendo aos enormes preços
das desapropriações, cm outros pontos mais
eruiues visto a situação geral do paiz.

(>¦> meus estudos c as plantas que foram' feita*, de accortlo cnm as informações dos

PROF. COELHO E SOUZA — F.spe-
ciali-sta em pomes (bridges) c dcjiladuras
completas, propõc.só a resolver os casos
dimeeis.- Ouvidor 15-:. (A.i-'.|i)

| saes á Administração dos Correios de. 1 je . Caverna
.Minas, fazemos uni vibrante, sincero * '

e enérgico appello ao administrador dos
correios deste Fslado, afim de ser nor-
malizado, sem perda de tempo, o ser-
viço postal desla cidade, atigmentando-
se rasòavelmeiTte o ordenado do condn-
ctor de malas para São Sebastião do
Paraizo. . .

Este eslafeta. ganha a irrisório qtian-
tia dc o^Çooo meiisaes.l I

Constituirá da seguinte fôrma:
Clarins uniformizados, i° carro com-

missão, guarda de honra. 20 carro che-
fe — Alegoria — O Bailado das Rosas
— 3" carro —- 'Critica —> 1" como se
ve — 4° carro ¦-- especial — A' Roça
também i feliz. J

SANTA ISAIllil/ DO HIO VUV. Londres. 7. (A. Aã) — Commiinicam '
1 ac ojíuuu int,,:,.,..,,, ..... TO, .1 — (Do correspondente) —• E' I do Cairo que na região da .Mcsopotania '
Ora, é possível que um1 indivíduo..,qtteL1 c~ap.ei-o.tlo aqui brevemente, o sr. João an li'opas expedicionários britannieas,

111 dc se manter, dc dispor e tralar tj p, Ferraz, que foi isento do serviço I vietoriosas no Tigre, continuam avan-

AggFediu o cozinheiro
mas não disse porque
il-lontem, ás 0.40 da noite, ou porque

não lhe fizesse os peliscos a0 seu gosto
ou porque com clle não syinpathizaya,

^^i^s^rqüe^fireramX^crvaV-™,00"1"' "^ % R^0 ¦** ^
rias vezes para attender ás mais exigentes \ casado, empregado 110 commercio e re-
iieersíidfldes p,ira completa installação doj sidente á rua Pinheiro Guimarães nu
Formn e .-ío Tribunal do Jury, tiveram ain- | mero lofi. aggrediu, armado com nm:

ilila publicidade em. toda a imprensa. Como I ha ,lc cozinha, na rua Conde de Tra
ioda gente, inclusive juizes, concordassem i ... „„-..;„. (le Voluntários da Palria
que meu projecto cc-ivinlia perfeitamente N'1' "'l,1""11. (1L,,,!,?. ,
nó íi.i o que se destinava, procurei mos- ap cozinheiro Valeiltim Veiga, lanibcn
traio ao exmo. sr. ministro da Justiça. ' casado, morador a rr.a Kcal Grandez.

para -..- ...
.iludes p,ira completa installação doj sidente á rua Pinheiro Guimarães nu

Foriun e no Tribunal do Jury, tiveram; ain-1 mero lofi. aggrediu, armado com uma"ra-

V
111 \ lá
za

44. ferindo-o no ros:o.
Commetido o delicio, tentou T.ino

Comes fugir. mas. perseguido pelo guar-
da de romla. foi preso e autuado cm
flagrante no ;" districto.

Vnleniim foi medicado na Assistência

pelo menos de tres animaes de sella
para o serviço de condução de malas,
possa viver com a ninharia de p^$ooo
mensacs .

Isto é a maior patilana possível da
administração dos correios, constituo
até uma falta de senso.

A administração dos correios se ca-
pacite de que o povo que está alolado
cm impostos até ás orelhas, não pode
dar-lhe esmolas como está dando, para
não fica.r segregado do mundo.

pie 101 isento do serviço
militar obrigatório,

II' lambem esperado o sr. Mario
F. Ferraz.

Para o Rio seguiu o sr. José da
C. I,. Carrijó.

•— 'Realizou-se a 24, o enlace malri-
nionial du senhorita Isabel A. Milward
com o sr. João Baptista Martins'

Passou a ;4 a dala do aniriversa-
rio nalalicio do coronel Carlos A. Fer-
raz.

Na Alla-Alsacia. uma tentativa de 
' 

óleo tinham sido fechados por um per-, | to de 'Ivstado cqmimurflcandp que 11111
ataque do inimigo tia região de Sep- ] cesso scienlifico que os tornava imiti- j submarino allemão melteil a piq^;,
pois foi delida inimediatameiite pelo j'liaaveis para o adversário. Na frente nas proximidades ila Irlanda, o pa-
nosso fogo. ide Saíonica, se bem que os rigores da f|Uefce inglez "Califórnia", da carreira

Hontem foram abatidos Ires appare-1 estação nao permittiram mais do que entre a Inglaterra c a America dolhos inimigos pelos nossos pilotos. O 1 incuroões, a silti-içãa não era desani- ; v...... ' •¦¦
tenenle-aviador Heurteatix abateu o í nladora, c as -tropas servias, a despei- - i!."--V , ,. .. n
seu vigésimo acroplano allemão; o sar- to de haverem perdido o seu paiz,' onotffOíHio, (j\. "¦-)..— Us
gento Sabale, o quinto; c o sargento .mantinliam-sc promptas a representa- ; paizes iscandlnavos vao protestar col-
Nndoh. o sexto. Irem o seu papel, quando viesse a soar' lectivamenlu junto <to governo de

para cilas a hora do combate. | Berfttn contra a campanha submarina
O sr. Bonar Law, pagando cm se- | sem Testricçõe-s

guida ao Hgypl , descreveu a 'tomada
de 'El-Arisb, de Magdhaba c de Raffa.'No curso dessa; operações, que limpa-'ram a iPeiiinsula de Sinai do inimigo.

As operações na Mesopolania tix^tJT^1^ i,S!
!-,eada um e fizemos 2.950 iprisioneiroa.

As nn.,sas perdas tolaes foram de 632
homens."A nossa situação ua Mcsopotamia
eslá agora inteirai.iente restabelecida.
Alcançamos diversoss cuccessds, apçando em direcção a Ktrt-el-Amarn,

vencendo todos os esforços empregados
pelo inimigo para deter os sciiü passos.

Um suecesso francez nas
colinas de Mort-Homme

Washington, 7 — (A. Tf.) — O
Seriado adoptou, por setenta e oito vo-
tos contra cinco, uma resolução d,o
senador Slone ápprovando o roiilipi-
nient'0 dc relações com a Allemanha.

Na mesma oceasião o secretario -de
Estado sr. Roberto Lansing .pediu um
credito dc quinhentos mil -dollars pana
auxiliar o transporte para os listados
Unidos dos americanos que se cucou-

do inimigo ler recebido guindes refor- tram na 1'Airopa
eos. Isso constitue aliás uma grande Havana, 7— (A. II.) — O gover-
vantagem militar, porque eiifiaqueceit ! no fle cuua env,imi ,i,0je pa,,-a [íerlim 

.tuna mota protestando contra a guer-forças que os nossos inmigos podem
oppôr aos tiossos ulliados russos. Cal-

,S. e\M depoi
ijeçtos, concord

de fazer estudar meus pro-
na sua conveniência, «Ie-

cl.i'aivíi.)-me que só não o executaria por
Átíb dispor tios meios legacs. ICs tilda mio eu,
niais ainda, pelo lado tmoneciro, adie:
tiieio' de resolvel-o. l;oi assim que, pro-
cüraijdo amigos! expuz*lhcs o mwo que eii-
conjrci para sdlucionar a questão. !]•; o meu e recolhido á Santa Cisa de 

"Miscricor-
frrojecto foi tüo liso, tá» sério, que císea
•hi&os n5o tiveram duvida em aproveitado,

i.\s=:n-., o Congresso votou uma emenda au-
[tórizaihlo o governo a farer a construcção'ou dotação á capital, dos edtficÍo-5 referi*
[dos; rhiitttndo para cs^e fim até o limite de
kíoia mil contos, e:n apólices dc 5 "I". valor
'nominal, grarantidas com o taxa judiciaria
[tio l>!st'r.:cio 'Federal, _ c esta compensada
[pela creaçúo de u:n imposto de cem reis
J-p.ir folha de aiUo eivei, íjue, conformo cs*
[tatistica -\c 1015, produziria a receita tle*
cerca Je 20c. contos onnuaeü, nlêm da renda
da locação dos cartórios, calculada cm mais |«le .'.¦> contos de réis íumiiaes. jI**sça receita i'<"a:.i pira attender o pagamento dos juros j
|<las 2.000 apólices. reít?*tdo ainda, pira oí |enftt*3 publico*, mais de com contas dc jríjs! TÁ ve, sr.t redactor, que não ha ahi
nenlmm "Panr.m;'"
, n

dia.

OS DUSILLUDIDOS

Matou-se sem que se
saiba por que

Causou extranheza ás pessoas de sua
amizade o suicídio do sr, Luiz Gonza-
ga Albuquerque, residente á rua Pinto
Sayão n. 25.

Kslc senhor saiu á tarde de casa e
regressou pouco antes dc n horas di
noite, queixando-se de forte dôr de ca-

Jbeca. Sun senhora deixou-o na sala d.

Supprimir; as agencias que não dão | (k Carvallto e Osvaldo V. Guinmrães o
renda suffic.eiue para o seu custeio, va sr , vianna 0i aBgrcSMrM nsiimm
1:1-. , ., -i „ ' „« rebenqiies. bengalas e revôlvers. O auto

Será-uma calamidade social mas a -| ,,„ c0 (,c Mkw f . f| , ,
nal, não dão rendas. Cilas, deixar que ¦ •
se suppriina uma agencia, como a desla |

,,,.,. ,. ,;¦„¦! /1|"''-<' "¦ (A- A-) — Nac colinas de— lia dias foi aggreduln por Tou- 0; ! Morl-llniuine, na. região dc Verdim,
houve luta das infanterias bclligcran-
tos. com ircsúltados apreciáveis para ns
tropas rpvttblicanas.

\t ¦ dei vir miei'"*" x-l',J'1' "i: "*•»*¦»¦" "-" ichu pcio ur. i O bambàrtdcio fo imuHo intenso des-
¦ rr, o ¦ de-i-i * -'l'''n'"'ml" Anto,"° 'Pcrraz. conslaiido ; se ponto ás margens do Mosa.

, ,'''' 
om 

,.*' 
' 

:'i: j de diversas contusões e ferimenlos noi ia»»B >>¦
cidade, que nenhuma despesa da a ad-. cabelludo. Foi aberto inquérito'a auxilia, e a quin- c c0nvili;lÜ0!. ., depôr v:„,'.,s t^,-•„,,

nh.-.s.
Por ler feito o auto de corpo de

delicio, 110 aggredidò, um dos aggresso-
res foi á 

'residência 
do dr. F. Ferraz

e disse ao mesmo nue considerava como
inimigo por assim ter procedido o me-
flico. O aggredidò (cm apresentado
sensíveis melhoras.

-— Pura o Rio seguiu 110 dia en o sr.
Atlianagildo I,. Terra/, que cursa actu-
ahnente o terceiro ainro medico.

ministração e antes a auxilia, e a quin-
lésseiiein dos disparates, a suprema, a
mais revoltante injustiça, injustiça que
indigna e exige immr.diala reparação,
como esperamos aircidsailiente.

Estado do Rio
s. .fosis' no IMO PRCTO, .' —

(Do correspondente) — Xo dia 1, o
reverendissimo padre Francisco Berar-
dinelli. em nome do commercio e do
povo, dirigiu um expressivo teiegram-
ma de agradecimento ao administrador
dos Correios, por ter declarado sem eí-|-=
feito á mudança da agencia local. ' -...„,,,,,.,,

p'oi pela população recebida com MmtK .\|,.A. 5 — Estava anmmcia-
profunda magna a noticia do afastameti- j "? Para honlcni uma reunião dos so-
Io do preelaro estadista dr. Oswaldo , "os da Liga yotoranüii-.Sorpcaha '

Cruz do cargo de prefeito do munici- i ^;

Estado de S. Paulo

üm empregado da Fazenda dos
Affonsos gravemsnte

ferido a tiros

ports Athlelícos. afim de se diser.lir
reorganização ou a dissolução da voes-

%

motivo
. feira,

continuação da Liga interessa muito a |

da autorização legislativa, que a' jantar c foi para a janelia. Cerca de
•n individualiza, p.Vic ¦' governo alirir 40 minutos depois procurou-o e não o: .pio.
rencia para dotação desses editiciõs, encontrando onde o deixara, deveras! Falamos em nome de Pctropoll
lo por ba-e iodas as necessidades jà apprehensiva, der " alarme. Acudiram sadòs estávamos de supportar o? atten-
Ias para ojneit.i installação da jnstí. vizinhos e demais pessoas de casa que lados, quando Oswaldo Cruz. como um1. c do Tribunal do Jury do Uístruto j fo).;im encontrar ,, sr, Albuquerque en- anjo salvador, mima missão de paz. t
a.'. a<(\ «íja en preterido só me'' forcado na porta do banheiro. A poli- num gesto nobre, assume as rédeas dos classe sportiva não só desla cidade

a gloria de ter sido o único factor cia do 11" districto fo.i avisada .lo oc- destinos de .Petropolis, extinguindo o , como do Votoraníim, motivo esse sutft-
ulução ilís-e inação probtejn.-i, ha fa,-i- corrido e conjparecctl 110 local, onde regimeil do calote, os impostos absur-j cienle. decerto, para que se harmonizem
nes1 reclamado. .. deixou o cadáver na mesma posição, dos, os fornecimentos clandestinos, as; as dissenções existentes 110 seio da sy-
rando do reu «avalltcirismo c espiri- af|m je ser protograpliadó. O suicida, turmas fantásticas, iniciando um gover- ciedadt, ?e. entretanto, ficar resolvida
Se «à? "ador —' Sr de /('ircidij t'uc ,'IT',a ¦»' rln"'~s de edade, não dei- ho honesto. Foi combalido. Queriam j a dissolução da Liga, n saldo txUienle 

xon nenhuma explicarão do motivos que um outr0 homem. I na caixa social será distribiddo ás so-

Hontem, ás 11 horas da noite, quan-
do demandava sua residência 110 lio-
queirão, o nacional Gabriel Qtiinlilháiio
tle Alcântara, trabalhador braçal na j As lr0pas 

'dos 
nossos alliados. A

Fazenda dos Affonsos. de 54 annos. '
solteiro, ao passar pelo logar deuonii-
iiatlo Capanho, próximo á Villá Mili-
\;r, foi gravemente ferido a tiros dc
revólver, que partiram de unia moita
próxima.

Goinmuiiicado o fado ao 23" distri-
cto. partiu .para o -'"cal n conuilissa-

iculá--sc que uo correr das operações,
mas ultimas semanas, o inimigo, até 3
klc fevereiro, linha já perdido 2.63a
inoilos, ao passo que as perdas brilaii-
'ca* são muil ligeiras,-"A conquista da colônia allemã da
África Oriental eslá virtualmente con-
suirimada. O inimigo foi expulso de to-
das as refdües férteis c dc todo.-, átjucl-
Ias i|ue têm estradas dc ferro e soffre
ei urines difficuldades para se aüiucn-

| lar e se abastecer. iPode-se, pois dizer
I (que a iillinia colônia allemã já escapou

mplétajiiente ao domínio do impera-
cor da Ãtlemanlia,"

Xesta altura o inillistro das fiiiançra
fez um vivo elogio ão general .Smuts,
Iconimahdonte em chefe das forjas bri-
itaiiriieas enviadas contra os defensores
da África Oriental Allemã,

Kis o momento de falar das operações
na França, e como as nossas tropas I
agem de perfeito acconln com os frau-1
cezes. tudo que sobre este assumpto j
disser respeiio. applicar-se-á por egual I

itua-1
I eão nessa frente é unia daquellas que I
! se podem considerar com orgulho quan- I
i to ao passado e com confiança quanto 1

ao futuro. Pela .própria natureza das;
circumstancias, desde a ultima sessão j

I da Câmara não houve grandes opera- 1
j »;ões, mas as continuai incursões ciné se \
1 deram nessa frente foram q.uasi que in- i

ra submarina seini Testricçãas decreta-
da iiela Allemanha.

¦ »«¦»>» 

Femina". realiza o seu pri-
meiro concerto, no

ic

1 MIEI MM!
imbníÉ

DB

Ernesto Souzo
BRONCHITE

Rouquidão, âsthma,
Tabereuloss pulmonar.

GRANDE TÔNICO
abre o appeilts e produz i

(ire ímiscmiii'.

MANADO * C, 1» d» Maroo, t«
— i»^a>-»H»e—

O preço da borracha
está em alta

• o eram ncssíi ircmc iukuu uuaai uuc m- i li ciem (\ \ 'i \'n "•dn-irT.i '
i SS 

"afim-de/nrfei "set 
dS° S : variavelmente fayoraveis . aos rossos, \ da bolacha o ^pò U m™%Z'Zt ,

Cánv "'.a: essa reumao hão se realizou, lio- ', .'.. cn, nrorira do criminoso. ; sem !í".'; .ilnll';csse "™ "l1.1™ contra-ata.-. tcm com pequena alia, lendo -ido nego- i
rem, por .-.mino imprevisto, ficando Nada 'mais conseguiu infelizmente a I °"?. imm'"° bem sucedido resultando ciadas .'.. toneladas; da tio Sertão não!
idiada para a próxima sexta-feira. A 1 autoridade encontrar a não será vi- dahi: que tanto 0s nossos soldados, como constou negocio Os preços verificados

ctinia ciitc tinha recebido doas tiros, I os ,"?'isos camaradas francezes, tem foram os seguintes: das ilhas, fina,
-•¦ido' o mais grave na fronte es- perfeita eoi!sr!Cncia de seu completo .t$ooo; Scrnamhy, 1S600; Camela,¦'i$8oW
f|iu.r,|a I ascendente moral sobre o inimigo, hsse Caviana, tàtno; Cnjarv. Anapu', ,)S- siasticos applatisos da platéa. que se rc

Transportado o infeliz para a dele- ascendente moral já existia, errtretanto, Gaúcho do Tocantins. 2$oob: do Ser- tirou .muito bem inmrcssionada con 1
acia foi ahi medicado pela Assistência mesmof quando ns nossas tropas- mais tão, borracha fira, 5S.-00: Sernamby, ni,Bp:ci0

"Feniina", a nova sociedade arli-ü-
ca, que a .professora d. Julietá Corrêa
conseguiu fundar nesta capital, rcalizov.

'o seu concerlo de aprescnlação, hontem,
no Theatro Municipal, sob a regência
do maestro Cordiglia tavalle e com o
concurso da 'Sociedade Sytiiiplionict
I''luminense.

Foi uma fasia encantadora, cifícreci-
da a uma platéa illustrada.

O prográmma, que foi executado
com a maior correcção, c que 'despertou
geraes applausos, conslou do seguinte:

1" parte — I — "Ruy Ulais", ouver-
litre, Meinivlssohn; II — "tlymne á
Ia Paix", coro para vozes femininas,
lltiga; solistas: senhorilas Mercedes
'Míilagutti de Souza, Anua Fandyn e
Noemia Gamarra: III — a) "Blesstires
'du coettr", Greeg; b) "Dcrnier Prin-
teihps", para cordas r.ó ; IV — "We.l-

ding-Cahe", Saint-Saens, ipiano e cor-
da só; solista: senhorita -Branca Bilhar,

Orcheslra feminina — Senhora; e se-
nlioriins Paulina (1'AinbrOSÍo, liraziüiia
Hormann. Judilii Barcellos, Juliela Ale-
griu, I.tliza -Itabelio, llerniclind.i Cuido,
M. Ilugol, Marie Rose Uitgot, Isabel
Jayiuot, Carininda Azevedo, Branca Bi-
lliar, Angélica Castello Branco, Maris
]ulia Loureiro. Estcphãnia Manso, Olgí
de Castro, Odeüe Galvão, Kair Reis,
Argentina Pitanga, Helena Oscar, l.au-
ra Breves, Dulce de iA'br:.t, 'Xtarguerit-
te Ilugol, Ulanche numas, Tina PezO'
li, Maria Castro c I. Cavard.

! 2" parle --¦ I — "j" Trio", Cha-
minade, para piano, violino e violou*
cc-lio, pelas senhorilas Anlonie.lta I.eito

I dc Ca«;ro. Juditli Barcelos c 
'sra. 

Bra-
zilina Bormann; li — ".Saimior", Sair..-

I Saens: 1' prelúdio — a" Cantilciia — .r
I Minuele — 4" Gavotte e final. Solis-

t...: piau;., senhorita Ilnydée ílor
lleyll; frombeta, sr. Alberto Manos;
111 — "Gallia", oratoi.o, Gounod; 1"
Introducçãò — 2" Caulilena — .!" solo
e coro — 4" final, para coro mix!" e
solo a curso d., senhorita IIenriquem
Silva;

¦A ,1" parte constou «Ia representação <i«
peca ".Maria Tudor", de Carlos Gomes,
ítòsim tíistribttida: Maria TiiOor, senho-
riia iKdinéa Pegazzi; Gioyn-na, .sra. Ju*
lieta Corrêa e Dom Gil, sr. João !'in-
to; o flne oPfercceu ensejo para que
os interpretes demonstrassem os sem
méritos artísticos e recebessem enthu

I M Câmara a»
feverairo de 1917. Rua Ge-

determinaram a sua trágica resolução. I
caixa social ?orâ

Na sua rápida passagem ptla Prefci- ciedades de caridade aqui installadaí.

para sensivelmente soffriãin'-da inferioridadeij 3$300; Caucho. 3?5oo-, do Xingu', fina» em estado de eoiua remo, ido .... . ....,,
1 Santa Casa l "o material. Essa nueirioridade desap-.

Xa delegacia do 23° districto fci i pa^cçu aKoraj^h^.ie. :,i;iiar.lamr,s ns re-'
aberto inquérito, saltados devidos á superioridade Je ç?

-jíooo e Sernamby. 2$gt>o.
Entraram hontem at.oSS hilos,

Caucho c 293dt8 kilos dc borracha.,
de

.••a apresentação da "Femina

Qie vae proporcionar! eertr.nie-.ite, .8
nosso publico, cnncerlos magniflc?)
como o que Iiontem realizou,.
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CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 8 de Fevereiro fl___|

¦Kr, Curato da Oatliedral Metropoli-
'*»»" ficará exposto hoje de accordo
*m 

a9 instruecões emanadas da Vi-

SrU* Geral do Arcebispado. o San-
ííssimo Sacramento, havendo, a tarde,

o encerramento com benção e cântico,

^a^ros. _

1XST1HJCÇA0 POPULAR

Hoje ás 7 horas .haverá, na matriz

dc Santa Rita,
todas as pessoas
eistir.

M ATRIZ; "O SANTÍSSIMO SA-* ÍuaÍikmo da antiga m
Neste templo .será celebrada hoje, ás

horas mna missa solenne, em honra

louvor do Santíssimo Sacramento.

AS \U1;AS l)l7cATHEOISMODB HOJE
de Nossa Senhora do Car-

6

instrucção popular para
que desejarem as

AS FIBRAS NACIONABS

0 TRATAMENTO DA
MALVA BRANCA

Na reunião semanal da, Sociedade
Nacional de Agricultura, entre as in-
teressantes communicações -rrella apre-
sentadas, salienta-se, sem duvida, pela
notória opportunidade, a do sr. José
Eurico 'Dias Martins, da Inspectoria
Agrícola do 30 districto do Ceará, en-
dcreçáda ao sr. dr. Dias Martins, do
Ministério da Agricultura, e membro da
commissão de fibras, nomeada pela di-
rectoria da sociedade.

di' do seguinte teor a referida com-
municação:"Era addltamcrrto ao que já vos tenho
informado acerca da fibra "'Malva" ou"Paco-paco", cumpre-me prestarmos
mais as informações seguintes: A fibra

'Na egreja ,
Lapa, as 4 horas.;

de Santa Rita, as 3 í)í

da Cathedral
horas, depois

Metropoli-
da benção

de Nossa Senhora da Luz,

Francisco Xavier,
ás 3 1J2 horas.~ 111 Je

ás 10

mo. na
Xa matriz

horas.
Xn Curato

tana. ás 3.i\-
i„ s.3. Sacramento. . ,

Na matriz dc Santo Antônio, as 3

horas.
Na matriz

ás 4 horas, .para meninas
Xa matriz de S.

do Engenho Velho, _. „ ,
Vi matriz do Senhor Bom Jesus do

Monte, da iiha de Pan.uc.la
ll0Na' 

niaitrlz Ide Nossa Senhora das

Dores, da- Salele; ás 5 horas " 3.4-
Ni matriz de Nossa Senhora de Co-

Uma. ás 3A2 >loras' - ,- ,
.11 matriz de Nossa Senliora da

Conceição, do Engenho Novo, ás 4
'"'Na' 

matriz de Nossa Senhora da
Gloria, ás 3 horas- _

Xa matriz do Sagrado Coração de
lesus, ás 3 horas.' 

Xa matriz de Nossa Senliora da Pie-
dade, ás 4 horas-

No Curato de Santa 'lhereza de Je-
iis das .1 i]a ás 4 1I2 horas.

I'-

Na eijTi do

da

ja do Convento
inuo, ás 3 horas. " 1.
Na egreja do Divino Salvador, as
1I2 horas.
Na egreja de Nossa Senho

anecição, do Engenho de Dentro,
horas.
No Santuário do Santo Sepitlcliro,

os dias, ás 4 horas.
capella do Asylo Isabel, ás 11

ACHADO FÚNEBRE

Foi estabelecida a identidsde do
cadáver encontrado em

Jacarépaguá
Ji está estabelecida a identidade do

indivíduo encontrado morto, no_ logar
denominado Jacaré, na estação do
Riachiielo.

Ha dias desaipparecett de casa, a es-
tirada Real de Santa Cruz n. 2.400»
onde morava em companhia __ de sua
mãe, Maria de Souza Conceição. Lauro
Pinto Marcos, solteiro, de 10 . annos,
aprendiz de bombeiro hydraulico. Ape-
zar do rapaz ter o habito dc pernoitar
fora de quaAlo em vez, sua ausência

., , 1 prolongada foi notada, tomando então
e extraída de um arbuslo que mede cer- Tbeophilo 'Pinto Marcos, seu irmão, e
ca, de 1111,60 a 2tn,oo de altura por um | A.[1);no Cardoso Tavcira. seu padrasto,
diâmetro de 0,005, variável segundo a 1 ^ daHheração de procurai-o.fertilidade do solo em que vegeta o ar- Hontem, Theoplulo e Albino foram á
busto. Quanto á sua classificação nada delegacia do 18o dlstrioto e reconhe-
posso acciescentar," por isso que o ar- ceram pertencer a Lauro o revólver, as
busto sendo animal e somente agora I rol,pas e sapatos que a. policia havia
ter-se iniciado a estação ; chuvosa não j encontrado com o cadáver.
pcrniittiiulo, ainda, a distineção das j Lauro completava 19 annos ante-í
hervas expontâneas, e ainda mais ipor-; hontem.
que nunca me foi dado ter em mãos iliinbora. já esteja mais ou . menos
os ramos e flores do arbusto, e sim apurado tratar-se dc tun suicídio,. a
apenas a fibra. O modo de extracção policia resolveu proseguir no inquérito.
da fibra é o seguinte: As varetas (no- — > tm ? ¦"
me com que qualifico as hastes, devido
a relação entre a sua altura e odiame-
lio), cortada a foice, são depois lança.
das na agita corrente ou parada, afim
de sof.frerem uma maceração, que se
prolonga por alguns dias (dependendo

I do estado de maturação das varetas);
a estas operações suecede-se a, extracção
da fibra propriamente dita, para o que
é sufficiente levantar um pouco a cas.
ca ua extremidade da vareta, para, com
um simples puxão, tendo a mão esquer-
da segura á haste, a casca (fibra) dei-
xar a varela ou haste completamente
nua. A isso segue-se o seccanicnto, que
é feito sobre varas, em pleno sol.

A compressão e cmballagem são fei
Ias co:
fardos,
porção, ...
mister acerescentat- une hão raro ha

INEURASTHENIA
OOM A PREFEITURA

UM DOS GRANDES ACONTE-
CIMENTOS DA GUERRA

Um telegránimá antuiiiciávã ha dias
que os primeiros trens começaram a
circular no caminho dc ferro da costa
murmana. Isso constitue, certamente,
um dos maiores acontecimentos da epo-
ca. Pelrograd está ligada ao oceano
GhOcial: o facto comporta importantes

I conseqüências. Os russos dispõem agora
I de uma commuhicação garantida com o
I resto do niiimlo. Poderão receber to-

_ . .. j das as munições e todos abastecimen-
como para o algodão, guardando os ! (0S C|Ue lhes forem necessários. 1'.. en-

mais ou menos, a mesma pró-í tíetántd, quando for assignadíi. a paz.
entre a ciibagem e o peso. K' •"¦ ¦-•• íl»«Viili'nU..i,méntji econômico acha
acerescentar- que hão raro

iodes
Na

hora;
Na capella k!c Anclvcla. ás 4 ''"ras

capella do Recolhimento de Nos
. Senhora Annuiicisida, ás 31I2

SenhoraNa capella de Nossa
Soecorro. ás 2 horas.

Na capella de Nossa
Conceição; Ido Otitçiro, ás

Senhora
3 horas.

HOJE

falsificações, prejudicando a cxcellencia
da fibra".

Por deliberação da directoria essa
carta passou á coniniissão nomeada pela
Sociedade para estudar as causas que!,s i impedem a cultura da juta entre ívús,

i bem assim de conhecer da utilidade c
] varias ápplicáçõcs das fibras nacionaes.
I Assim é que na reunião hooícm reali-
, zada, da referida conuuissão, foi' aquel-
' Ia carta lida e coiuinentada pelos pre-
! sentes,
i Além desse estudo, foi apresentado c
. lido pelo sr. Miguel Calmou um artigo' 

publicado pelo "iHoletim da Uívião 'Pan
I Americana" sobre "A Malva de Cuba,
I vivai da juta", O sr. Calmou coinmcn-

Iou esse' trabalho cslalielcecndo-sc en-
tre os presentes ligeira mas iiv.eressnn-
te discussão.

Entre outras providencias tomadas
pelos membros da commissão de fibras,

| figura a dc se realizar experiências da
cultura da juta em varias localidades.
Assim, a commissão realizará experien-
cias em Ti-euicmbé, no Estado de São
Paulo; e irá baixada iFluiniiieníé, para

ttcianto. qiiandõ for assignada. ;
o sen desenvolvimento econômico
lá também uUso um

AS REUNIÕES Dl

Xa matriz dc Santa Rita, ás 7 horas,
da Conferência di- S. Vicente dc Pau-
In. da freguezia do Santissiiiic Sacra-
mento.

\'a m.itrz de Nossa Senhora da
Glori" ás 7 horas. (Ia Conferência dc,  _ .
S. Vicente de Paulo, e ás S horas,' | o que solicitará o concurso da Ordem
(l/i Cnmniissão Parochial do Centro j de
Calliolico. , ' I do

i\'.-i matriz dc S. Çhristovão, ás 7'[
horas, da Conferência dc S. Vicente
d.- Paulo.

v - ' ' "-"«a S'nhora do "ar-
lo, ás 7 horas, tia Çon-ferencía de Nos-
sa Senhora de I.oúrtlés.

bèrjcticio enorme".
finando a guerra rebentoti.a Rússia

| viti; que se tornavam inacccssiveis o»
I seus pontos do mar BaRico c do Mac

Negro. O porto dc Vladivoslock, no
1 Oceano Pacifico, não era sufficiente.
j A exploração dessas Unhas tornava-se,

além disso, muito onerosa.
I Restava Arkahgel; na emliocadura da
: Ovina oriental, no Mar Branco- O por-: 

to, bloquciado pelo gelo numa parte do
'anno. utilizável, de facto., apenas de
Ináiô a outubro, se havia, comtudo,
• magnificamente desenvolvido -durante a
: guerra actual. Desde iSgS; ligava-se a
¦Moscou; depois, á. rede russa, por uma
via-feriea, graças a qual clle se tornou,
noiico a pouco, o ,'trandc empório uo»
tógbs da Rússia; em concorrência com
Odessá. Xos últimos vinte mezes,
recebeu, tanto attanto o Mar

considerável material cie
cãea, acolheu innii-

elli
Branco

ÜMA CASA QUE AMEAÇA
RUÍNAS s

Antes que se dê algum lamentável
desastre, chamamos a attenção da au-
toridade competente para a casa «a
rua Ermelinda n. 189. cm Santa The-
reza, cujo estado de ruina constituo
um permanente perigo para a vizinlian-
ça, especialmente para a casa de n. 191,
da mesma rua q.ue fica em baixo do
referido predio, e onde residem varias
faimdias.

'Se não forem tomadas'as necessa-
rias providencias, 03 moradores do igi
estão ameaçados de ficar soterrados
nos escombros do velho predio em
ruin.13. . —

Aqui deixamos, pois, o aviso, com
antecipação, afim de evitar esse de-
sasti'o.

1» —¦ » ¦
DAS FILEIRAS DO EXERCITO

O ministro du Guerra mandou
excluir um menor

O ministro da Guerra mandou ex-
cluir das fíleirap do Exercito, por ter
verificado praça, sem autorização de
seus (»acs, o menor José Russi.

w

OPOL

Sofirendo ha 2 annos
do dores de cabeça o
no corpo todo, princi-
pai incuto uns costas;
vertigens, tristeza, fnl-
ta do energia, grando
magreza o pertlnnz in-
somnln, o tendo recor-
rido a vários remédios
sem o menor resulta-
do, achava-me um des-
graçado. Ultiiiiaiiionte
o mal nugmcntou, pois
a esto cortejo do syni-
ptoniiis apparecerain-
mo perturbações d a
vista c palpitações,
enifini todos os signaes
do uma neurasthenia.
'A tudo isto seguia-se
nma impotência nbso-
luta. Pois bem. Em
pouco tempo do uso
do OPOL tudo des-
apparcceu e sinto-mo
hoje outro homem.

ANTÔNIO VASCOX-
CEliliOS ROSA.

Friburgo, 12—'Maio—1913

Em Iodas as pharmacias
e drogarias—Depositários:
'Bragança, Cid & C. lios-
picio 9 — Granado & C,
rua 1" de Março 14 c Th.
dc Abreu, rua Voluntários
da Pátria n. 245.

M*J

O

tran-

São Hento e da, 'Companhia Fazenda'

vioararia geral
do Arcebispado

Antônio Alves Ferrei-
não d;'rá hoje aildien- I '

Vigaiaria Geral do Arcoliispa-1
Curato da Calhcdra! Metropo-1

Monsenhor
ra dos Santos
01a na
do, no
litaiita.

pcrinutiu, um
cuerra, c, nos seiiá
meros navios iiiR-Izes, americanos
escandinavos, que ahi atracaram
ouillamenle, sob a protecçao da esqua-
dra aiWada. ,

Urgenteiueiite, porem precisava a
¦Rússia de outro porto, livre durante.o

IA escolha ápplicou-sc na-
estuário; de Eraoherlns-

Carmo, em Vanl'Ant'ra" de 
"japuhyba.! 

i-aiaVcoÜocado mais a oeslc "o btoral
' " 

inurmh'110. Esse porto t>"h* 
,f"W°

nor oceasião da campanha da Mandam
da ria. c-.u 1905. de base naval

sliltádos foram pois o Transiberiano .1.110 - - . .
| o abastecimento das tropas, u mar um

V bor informa á! U ^ ^^^#aJg?lfiSB
commissão que en, ¦¦palestra com.o sr. com ... s. s o ente. d« a.,,,a

Pio Corrêa, eapecialista na matéria que!
discutia, ouvira que a cultura da jtt-1

ta é absolutamenlc pòssivcl i?o paiz

U Alberto Lofgrcn prestou infor-
inações acerca dc experiências que fez
em São Paulo, no armo de 1901
cultura da juta, cujos re
ejccéllénlcs.

Julga s. ex
excqtiivel etu

0 sr.

anuo inteiro,
li-.ralmente, ao

Rússia
bastava para

0 Morcego dizia hontem, muna ro-

da de carnavalescos, pertencentes á

velha Guarda:
— Andam o governo e os jomaes a

cigitar e a discutir e o Brasil

dtve ou não intervir nesta trapalhada
dá guerra européa. Os partidos se di-

videin por ahi em gente que quer a

nossa pátria ao lado dos aluados c

gente que a quer amparando a causa

dos impérios centraes. A minoria pen-
su que devemos tomar um partido
nosso, puramente nacionalista, isto é,

cuidarmos da nossa vida c dos nossos

interesses, o que já não c pouco, li'

exquisito, mas, cm linhas geraes, ^ 
a

situação está assim .coirlprchendida.

Pela minha parte, porém, confesso que
desde o primeiro dia do anno não le-

nho tido tempo de ler as noticias da

conflagração. O próximo Carnaval me

absorve por completo, c quer queira
o governo, quer não, é inútil insistir

com estas massadas de notas diploma-
causa das complicações sub-

o Rei passa, entre as multidões, dc uni
e outro lado, refestelado na sua -carrua-
gem real, escoltada por longta fila d«
cairos allegoricos. Após a passagem do
pres.ilo real as ruas são de novo inva-
diila-s pela multidão e pelos mascarados,
numa algazarra inferna'!. 0 baile real
tem logar então pela noite.

A '.'Mística Krewc dc Comus" illu-
mima, á note, com o mais sublime c.nia-
gniificente cortejo de cirros allegoricos,
seguido de um baile de gala e r.epresén-
tação dc quadros vivos, segundo .0 ve-
lho estylo da opera franceza, E' impôs-
si'vel descrever o esplendor de taes pres-
titos. Durante um anno inteiro essas so-
cieklades secretas traçam os planos e
trabalham nos prestiios allegoricos que
devem sair e cujo numero vae de desoito
a vinte e cinco.. São desenhados, por
artistas de muitos annos de experiência
c prqpafadòs por peritos dc muita com-
petencia. Anno após anno augmentam de
esplendor e magnificência.

A celebração do Carnaval em Nova
Orleans, cairá nas seguintes datas nos
quatro annos futuros: 20 de fevereiro
d'e 1917, 12 de fevereiro de 1918, 4 de
março de 1919, e 17 de fevereiro do
1930.

. que
lodo

Humberto

ilor

MATRIZ RE NOSSA SENHORA
DU LpURDRS

Com irrtmde concorrência de fieis í
devotos, estão sendo feitos, nesta ma-1
triz, em V.lla Isabel, os preparativos
á pomposa fesla que, em conime-mo- ;
ração da primeira npparção da San-
tissima Virgem á Bcniaruette, ali se!
realizará, 110 dia 11 do corrente. |

Nos dias 8, 9 e 10 do corrente,
terá logar o triiluo solenne ,em honra
de N.-S. -de-I.ourdcs. constando de
missa, rezada, ás 7 horas, Tr-vas, la-
dainha cânticos c benção do S S. Sa-
craineiilo.

¦No dia 11, (lia dá apparição dc Nos-
sa Senhora a Bernarjelte, haverá, áar
S horas, missa cantada, c ás 6 i|-' da
tarde terço, ladlhha, Te-Deitni e ben-
ção do S .'S . Sacramento.

No fim, dar-se-á a bcij.ir a relíquia
de Nossa Senhora.

Todos os actos piedosos serão no ai-
t.ir da Gruta de Nossa Senhora de
Lourdes.

IPedc-sc o comparecinienlo dc todos
os devotos e fieis.

Us actos que antecederão á festa,
constam de ladainha, terço, _ cânticos
sacros, sermão c benção do Santíssimo
Sacramento.

Nessas solcnuidades nfficiai-á o re-
verendissimo vigário, conego Álvaro
Pio César.

CURATO DE SANTA THIilitEZA
J)10 JESUS

Amanhã, neste Curato, sito á rua
Tiuiqiiilhos, em Santa Thereza, haverá
:'is d 3I4- horas, o acto da coroinha de
Nossa Senhora, havendo cânticos e
outras formalidades do çostiime, fina-
liznmln com benção do Santíssimo Sa-
cranunío.

Será officiante o rcvmo. cura, padre
Pedro Massa.

EXPEDIENTE DA PAROCHIA I)E
¦SANT'ANN'A

V matriz de Sant'Atiiia. que tem
como vignrio monsenhor Anlonio Lo-
pes de Araújo,, acha-se aberta desde
ás ', i1-' horas da manhã até ás 6 ho-
ras da tarde. Ila ahi. sempre, sacerdo-
n-i á .disposição dos fieis, para oiivil-òs
em confissão e administrar outros sa-
cramcnlos a enfermos ou não.

Os paroèhianos estão obrigados a
chamar o parodio para administrai' os
sacramentos aos doentes, a qualquer
iiora (pie precisarem de tão necessários
recursos. Residência do rev. vigário,
icv, coadjutor e de todos os revs. sa-
ct-rdotes i|-uc trabalham na matriz, na
casa parochial. á rua Marquez do Pont-
Irai 11. 79. Tclcplione da egreja, Norte,

V..VPEDIi:\TK DA SKCRETARIA
Dl) AHCEniSPADO

Despachos de hõntcm:'\-;....-'.íiíu Goi|ttoiro .\iemivS l Cc*
ci.'ia cV'Albui|tten|uc: • Sendo o nu-
bento resideüte no Maranhão, apréseti-
le documento do seu exmo. hispo. pro-
vando estar habilitado por aquella dio-

De ta.1 sorte o demonstrou que o orai.
estabeleceu as bases dc uma companhia
para explorar em grande escala — con-
forme o seu conselho essa cultura.

Infelizmente, porém, tal empreendi-
mento não foi levado a termo, por isso
que a principal interessada, aguarda o
resultado dos estudos dc uma outra ft-
bra, cujo nome não declinou.,

O sr. 'Calmou, secundado pelo sr,
Dias "Martins; declarou que não ncoir-
selharia jamais uma cultura cm larga
escala de juta, por todos os motivos,
que só se devem fazer após acura
das experiências.

¦Por fim, depois de se discutir o pro-
bienia do tratamento das fibras, tomam-
se deliberações que .interessam aos tra-
balhos da própria commissão.

Por proposta, do dr. Calmou foram
ivonicados os srs. Alberto Lofgrcn, Dias
Martins, Arislidcs Caire, Henrique Sil-

Barbosa Rodrigues para redigirem,
estudos

. quentes,
Mas tratava-se dc ligar o Porto de

Krasteriusraia á rede geral dos canil-
„hos de ferro russos. A tarefa cn. co-

lossal Exigiu mais de 80.000 Uaba-
íhadores e. entre ei es. um torto co-
tingente de "coolies" chinezes que ti-

Tc affronlar íniinens.i"veiam difficul-
dades. Primeiramente, o clima. O ve-
rão, nessa zona. dura .apenas tro mezes,
de junho a agosto,
t.ivel noite bovéàil
emquanto a temperatura
aiiciite baixa
reno.
tos pontos""  .1 -11 ¦ 11 1 1 111 ] 1.1 ¦¦-1.

E,

Depois vem a ter-
de dois mezes e müm,': considerável-

Outra difficuMade: o ter-
Foi necessário procurar, cm cer-

le traçado, durante mezes,
„„, solo firme. A água corria ou a

lama, movediça tragava ar. estacas.
|.,esses immenoos pântanos, os mosqui-

.tos. que Dullulam. devoram;os.'honi ns
IMa s, baixo, rochas gran.Uca.s c ma
, laiucie arenosa offereccram obstáculo»

;.de outra espécia. Tudo foi sob. epiija
do. A extensão íott-.l (Ia b«ba que aça-

ta de ser inaugurada. 1; de 1.500 küo-
¦ ¦ ii bltolt. normal. Ef a

a leste de
1'^ ,7";'.'.'.::rV„-„„, ,. lermina exaclamen-

licas por
inarinas. O
o resto do
prep:irar-sc

todocarioca, e creio que
Brasil, só trata agora de

para guerrear, mas, é á

tristeza, aguardando firme a entrada

triumpluíl do grande Momo, o victo-

rioso dc todas as batalhas
fetti" e lança-perfunics.

Não lia tempo para se cuidar

nada e quem tiver juizo ha de pensar
Ajora é a Folia. Depois,

cm defesa da

"con-

de

via

va,
desde já. conclusões dos estudos até
agora realizados, conclusões que serão
ojiportuiiaiuente ampliadas com. os da-
dos colhidos nas experiências
ia acima referida.

¦ M-rq*>-aO<>P»—

de cultu-

NO CÃES DO PORTO

Appreiiensão de nm pequeno
contrabando

O official aduaneiro André Henrique
dos Santos upprehéndeii homem, dc nm
indivíduo, no posto fiscal exisierrle eu-
tre 05 armazéns 17 e 18, do Cies do
Porto, varias latas co mrodiis de bor-
racha para niaehiiias de costura.

Sports
FOOTBALL

HIMAYT.V E. C.

I O "

metros.. A
ce destaca a 120 hilomelros
Petrográd-Pereui; e termina
te cm Molauo. estuário de Eraleri sra a

(Resta agora resolver o problema da

exploração normal t continua 0"e o

fHoeà escuridão hibernai, não. fac. 1-

,a . Mas esse problema é 
,>"[¦»; 

*™»"
e menos penoso, oara a administração,

â que se oppiinhani obstáculos muito

maiis graves. %" 
AOS CRIADORES

Usem cm suas fazendas o "Scrum

Viaiuu Pires", iniecçáo preventiva ç
curaliva da diiirrhia dos bezerros 1
\nulicá-se <lo mesmo modo e eom a
mesma seringa da vacema contra a
manqiicira Preço; 12 caixas .0111 1-
tiilioi cada uma. íoSeoo.

Pedidos a Victor Rufhçr * r '
S. Pedro -128 — Ri

ido dn Laboratório
t'li c" ile Aicxi-ndrc .Tose

tccliniço Dr. Vianna Pires.

como
sim, podem me falar
nossa 'neutralidade.

Os que ouviram o popular
lesco concordaram, chegando mesmo
'Morcego 

a ameaçai- o governo com

meeling monstro,''caso esla
intervenção continue e venha a tpre

judicai- o
cm honra

Ahi fie;

caranva-
o

um
historia de

entliusiasmo pelos festejos
do bom e popular Momo...

o aviso.
Pieriot

O CARNAVAL EM
NOVA-ORLEANS.SOS Ek
TADOS-UNIUOS

rua
parati

Pre-
Industrial,

Ribeiro, (li-
rcelii

ABERTURA DE SEPULTURAS

Nos cemitérios d«> Campo
o Inlinúmii

Griuulc

¦ Campo
a aber-

rasas dc

cx-

Arlindo !'',iria Gonçalves c Cecília
Siqueira da Racha; Francisco Pereira
'!.-- Santos Silva e Isabel Alves: Fran-
cisco Bernardo Coelho e Amélia Vai-
ladáo: Alfredo Francisco Pereira Mar-
lijlS e Maria de Deus Alves Mattos;
Iriiiin Vieira de Aguiar c Alzira Mar-
e,'s da Silva Eudson; João Marques
Silva c Iscabel do Nascimento. —
Como pedem.

I'assou 5e nroiisão ao rcvmo. sr. pa-
(Ire Joaquim Ignacio Ribeiro, para ce-
Uhrar c confessar por um anno.

f!!t"Z VERMELHA I1RASILE1RA

lioje uniu

toam" (jue vae a retrbpolis

Partirá domingo, 11 do corrente, pa-
ra Petropolis, o "team" do Huinay.á
FootlbaTl Club, composto dos seguinte
lementos:

Monteiro
Wal lemar — Ernani

Corrêa Lima --- Syl-vio — Aithur
Almir -- Waltcr - F. 'Cintnl — O.

Silva — Antonico
'Reservas: Waldemar Carvalho, Car-

los Lo;ies. ,.

FLUMINENSE'-FOOTUALli CIAli

O segundo exercido militar

Devendo realizar-se amaiihã, .0 se-
gundo exercido militar aos sócios 111-
scrilos como reservistas, a direciona
doFluiiiii.e..-: wlièiia par nosso 111'ter-
ined'io o conipafeciniento dos mesmos
na sede do dluli no dia acima indica-o

7 horas da tarde. Os demais
serão sempre ás quartas c sex-
ás mesmas horas.

Xos ceinilciios municipaes o
Grande e Inhaúma se proceder
tura dos carneiros e sepulluras
adultos e dc creanças, do d a 6 .de mar-

ço futuro cm deante, por estarem
tiiietos os respectivos ipr.azps.

—— M«a¦t»»'gi>-?^^¦»"^¦^^

CINTOS paia CARNAVAL,
ultimas novidades — só na

CASA DAVID PERRO —

Seto dc Setembro 121.

O carnaval appaieceu pela primeira
vez em Nova Orleans no anno dc 1827. t
Foi iiuando vários rapazes, entre os.
qua.es alguns que acabavam de completar j
a sua educação cm Paris, resolveram or-:
ganizar 11111 grande prestilo de mascara-
dos. Dez annos depois, isto é, no annd
de 1817, leve logar uni prestilo sente-. c 1
ihante, porém, mais ruidoso, ao qual se ™

seguiu um outro ainda mais imponente 1
mi .-.nno de 1S39. Entre os annos da:
1840 c 1S45, varias dessas exhibiçoes ti-
ver.ini logar..

Com o correr dos annos e as grandes
transformações por que passou a cidade
muitas mudanças se operaram no's cara-
cleris.iicos sociaes de Nova Orleans, c a
celebração ,do Carnaval caiu no numero
das coisas esquecidas. A ultima celebra-
ção, mais niagnificente e cheia de êxito
e que divertiu e foz gozar a cidade, após
vários annos de immobilidadc t nidiffc-
rança, foi a que teve logar no anuo de
1S52. . ."¦„

A idéa da organização c cortejos (le
carros alllegffricos peecorretulo as ruas
da cidade foi introdtiizda no carnaval
de 1857-

A POLICIA NOS DIAS DE
FOLGUEDOS

Para o serviço de policiamento nos
dias de Carnaval, o chefe de policia
resolveu dividir a cidade em sele zonas.
A Brigada Policial fornecerá 2.000
praças diárias e a guarda civil 762 ho-
111 ens.

BATALHAS DE CONFETE
Realizasse hoje, na praça Ferreira Vianti.i,

cm .Ipanema, a grande -batalha de coníclti
c lança-perfmiie promovida 'pelo Bloco dos
Cavadores,

A praça achar-se-á bellaaienle ornanicíi*
tada de bandeiras e galliardctcs c, em um
coreto fccricaiiieiitc illuininatlo e enfeitado,
construcção da acreditada Casa. Mercurio,
tocará uma banda de musica militar.

Será lambem levantado um palanque pa-
ra 115 representantes dós jomaes cariocas
c directoria do liloco dos Cavadores os
miae* farão parte da conuuissão julgadora,
para a" distribuição dos prêmios. ;

ilíssa batalha alcançará 11111 . estrondoio
suecesso, apezar do pouco acolhimento que
os cavadores têm recebido dos moradores
e neRociantes de Copacabana e Ipr.ieui.i.

Serão distribuído* vários prêmios, do se-
guintp modo: nruneirc-. offerta da directo-
ria do llloeo dos Cavadores 110 bloco que
se apresentar 'mais behti organizado; se-
siuido. offcrta da Perfumaria .Paulinò Co-
mes á scílhorita que estiver melhor f.tn-
t.isiatla; lerceiro, offerta da loja Norte-
Americana ao automóvel melhor ornainen-
lado; quarto, offerecido pelo presidente di
llloeo dos Cavadores ao rapaz mais espi-
rituo-ro; quinto e sexto, varias surpresas.

publico, nos dias de grande pugna. E
o pessoal batuta da zona Prefeito Da-
rata prepare-se para dr....

'A sua directoria ficou assim organi-
zada: presidente, Alberto Santos (Lort
Batuta); vice-presidente, Romão Lacer-
da ('Lord Segura senão elle cae); 1
secretario, Antônio Cunha (Lord Bam-
bú); 2° secretario, Álvaro Santos (Lord
¦Pega ahi); i° thesoureiro, Alberto Lo-
pes (Lord Segura a "Creança); a° the-
soureiro. Arnolpho Pimenta de iMdUO
(Lord Forçudo); mestre de dansa, 'Ma-

noel Santos (Lord Limonada) ; regente
de orchestra, Júlio, dos Santos Vieira
de Mello (Lord Birimbáo),.e numero-
60S sócios, dos quaes mencionamos ai-
guns: Pedro Kraemer (Lord Menino
Bonito), Paulo Magalhães (Lord Ca-
chirnbo), Aluisio Lopes (Lord Goídu-
cho) e outros.

Alerta, pessoal I

Bloco carnavalesco "A mulher
do Bodo"

Pelos 'empregados da Casa Edison,
acaba Idte ser fundado mais um bloco
carnavalesco. A mulher do Bode. cuja
denominação é um pouco estrambobca,
mas vejn do titulo de uma polka car-
navalesca de succVsso da actualidade. .

A sua directoria ficou assim consti-
.tuida: presl-Jetne, Eduardo das Neves,
!'ord A Europa curvou-se ante p. Bra-
sil; vice-presdente, tenor Baluano;,
lord Viola Magoada; secretario, tenqr
Celestino, lord Flor do Mal; tl.esourei-
ro, Di VicenzJi, lord E' o melhor disco;
maestro dil:;eotor da gravação, Gonzaga,
lord-Filho da Chiquinha .

'Pelo corpo de coros do bloco será
cantado, no próximo domingo, na Ave-
nida (l seguinte desabafo carnavalesco
que/devidò ao grande suecesso que pro
incite, já ícii gravado em disco de gra
niophone.

Sobe a carne e o fc-ljã»
Desce o brio da nação

(bis) _
Sim sinhò uê
Sim sinhò uá

Sobe a carne c o feijão
Desce o brio da nação.

. O povo anda cas.r.urro
Pagaiüo imposto p'ra burro

(bis)
Sim sinhò ué
Sim sinhò uá

O povo anda casmiirro
Pagando imposto p'ra burro,

Meu milagroso S. BRAZ
Não aperte lanto o no
Pense no mal que nos faz
Do Z'é Povo lenha dó

(bis) ;
Sim sinhò uei
Sim sinhò uá.

Não aperte tanto o nó
Do Zé Povo tenha dó.

(bis)

Paga os bclbres funecionario}
Os "negócios" dos falsários

(bis) ,
Sim sinhò ue
Sim sinhò uá

Paga os pobres funecionarios
Os "negócios" dos falsários.

O Commeroio virou bicho
Poz o Conselho 110 lixo

(bis) „
Sim sinhò ue
Sim sinhò uá

O Comnicrcio virou bicho.
Poz o Conselho no lixo.

,Diz o chefe de Policia
Não sou .eu que o. povo dispo
Aconselha sem mtilicia
Vão queixar-se á Mãe do Lispo

(bis)
Sim sinhò uê /
¦Sim sinhò uá .

Protestar eu não me arrisct
No largo de S. Francisco.

_ A?%, ,a>.':.

Sociaes 
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to e confortável «alio *> Theatro Re-
publica.¦A ilhuninaçáo será augmentada e duas
bandas de musica tocarão alternadamen-
te um moderno repertório musica'.'.

O tiieatro ^Republica, que é ventilado
por duas grandes janelias lateraes, tem,
além disso, modernos apparclhos de
ventilação, que o tornam muito arejado.

Õ..primeiro baile deve realizair-se nc
sabbald<>,'"i7 do corrente.

*
Continua a ser procurado pela elite

Ida sociedade carioca o lança-perfume"Alice" um produoto que faz honra a
industria nacional.

O excellente lança-perfume tom seu
Idaposilo na casa ^ Exposição, á ave-
'nida iRio Branco n. 119.

¦ 1 o «¦

Os caixeiros-viajantes
Uma circular do sr. Calo-

logcras aos inspectores
das Alfândegas

O sr. Pandiá Calogeras expediu hon-
tem circular, declarando aos inspectores
das Alfândegas, para seu conhecimento,
que, attendendo ao que solicitou a As-
sociação Commcicial desta capital, re-
solveti, no intuito de evitar vexames
aos legítimos representantes viajantes
de firmas conunerciaes, que sejam ac«
ceitas para prova dessa qualidade car-
teiras de identidade visadas pelos por-
tadores e pelas firmas que representam;
cumprindo, porém, que os volumes por
clles conduzidos sejam acoinpauhados.de

, nma relação pelos mesmos organizada e
I visada .pela autoridade fiscal respectiva' e que as firmas conunerciaes forneçam

certificados pelos quaes os viajantes
possam sempre (provar a sua qualidade
de representantes dessas firmas.

DATAS INTIMAS

Fazem annos hojeí'
O sr, Josino E. do .Xas ei mento Silva,

ccionarío do (Registro de Títulos e
cumeatos; .,

a senhorita Guaraciflba Dias I^eite^
filha da viuva Rita Leite;o menino Antônio llenoch dos Reisj
filho do sr. Lucano dos Reis, funeciona-.
tio aposentado da (Estatística. /"

a sra d. Olga Guimarães Couto, eS\
posa do sr. Adalberto Symplionico do CouJ
to, antigo funecionario do Collegio Militar;'

a sra. d. Maria Fisclier Gamboa, es-'
posa do sr. Manoel Joaquim Gamboa, co-j
nhecido e estimado negociante desta ca-/
pitai; jo sr, Tliales Sampaio, empregado ntf"Pare Royal"; ,—o sr. Alberto Moreira Baptista, guaf.
da-liviüs do Centro Bcnoüccnte Paiva
Couceiro; )

a senhorita Antonietta Gonçalves dç
Souza, aluiiina laureda da Escola NoM
nv.l i filha do sr. Antônio Gonçalves id
Souza: "

d. 'Marianna Moreira Baptista; ; .

{Partos sem dor <
5i «elos processos modernos C
Jj DR. ALMEIDA REGO
J (da Beneficência Poirtilgucza)
? Reccmelicgndò dos listados''
í Unidos, Kspecialistã em moles-
í lias dc senhoras, operações*,

parto--, vias urinarias ie sypht*
lis_ Corisult.: Assémbléa n. J9,

das 2 ás 5 da tarde,
Telephone Geüt. 43'-

Keíid.: Conde de Bomfim, 764-
Telephone Villa, .'5.1. *i

\WAVVVWSrV%rVSrVWV,VW.V.

Passa hoje a data natalicia da senhor!-
ta Dagmar Baltz, irmã do dr. Edmuudo
Baltz Filho, conhecido cirurgião dentis

A senhorita Dagmar, que acaba de fa
os exames vestiltulures, na Faculdade
Medicina, receberá, á noite, as suas aiai-V
giiinbas, ás quaes Oifcrece uma festa ip-
lima, l;

lista. |fazer
le d*'

OS DESESPERADOS

Passou li evitem o anniversario iiataücW,
da estimada actríí Árar-ia Santos, que 5Ç
delia presentemente afastada do theatro.

.. :)
'Fossa hoje o anniversario nalaUcio da

senhorita Rfsolcta Rosa, filha do sr. AM
fredo Rosa, do casa Amaral Sútlicrlánftj
X- C, Var esse motivo o casal Alfredo,
Uo.-a receberá as pessoas de suas rela-..
ções,

* * *
CASAMENTOS

iKsláó se habilitando para se casar,
5" pretoria eivei e na matriz \ío tviigcti'
Velfio, o dr. Dccio d.\ Câmara 'Barreto'
Durão c u senhorita JuJith Teixeira da
Cama.

*
Contratou casamento

Urice lrcrdinand o si
* * *

BODAS DE 1'UAT.V

1,5

com a senhorita
Robert iRoberlsoin.

Festejaram hontem as
o coronel Antônio de
d. Rosa dos Santos.

suas bodas Ue prati
Oliveira •Campos c/

Cnmmunicam-uos:"Uma conuuissão composta dos negociaii-
tes srs. Diogo Silva, Pedro ILoIli.-.tco, .lose
Couto e Manoel Pires e tenentes Luiz Gui-
marües c lEdinundo Paranhos preparam, «om
grande capricho, uma estupenda batalha dc
confclti e lança-perfumc, para os dias m
c 11 do corrente, 110 largo da Caileella,

S. Christovão.
ara os ranchos, blocos c carruagens que

melhor se apresentarem destina a comuns,
são grande quantidade de delicados pre-
mini. qiic serão entregues ,10 dia 11 (To-
mtjigo).

Na praça Quintino Bocayuya realiza-
se hoje unia grande batalha de confel-
ti; nrgamzad;
reto".

Tocará'musica da Escola
de Novembro.

pela

Jurante

commissão do co-

1 festa
Preniun

Paira im-posto o açougueiro
O sapateiro e vendeiro

íbis)
Sim sinhò uê
Sim sinhò uá

Paga imposto o açougueiro
O sapateiro e vendeiro.

Não paga nada o bicheiro
¦Cá no Rio de Janeiro

(bis) :
Sim sinhò uê
Sim sinhò uá .

Vender bicho é uma mina
È1 tun negocio da China.

(bis) _
Diz o Supremo Ohefão
Não mu (|iíeinam tanto mal
En Idnrei subvenção
Aos Clubs do Caníavttl

(bis)
SÍ:n sinhò uê
Sim sinhò u:ij>

E' um consolo afinal
Drincarnics no Carnaval.

nifico <Tas Plialenas do Meyer
O Bloco dos Ph.tlenas do Meycr. dc-

cididãniehte empenhado em concorrer
para o brilhantismo do Carnaval de
1017, organizou uma batalha dc con-
felii" paia amanhã.

A batalha será realizada na rua Lu-
ciilio Lago, no Mcyer, que estará orna-
montada com ealhardc.es, festoes c lan-
teiuas. ... ,., ,

Num coreto gentilmente cedido pe o
O.rpo de Bombeiros, tocava uma banda
(lc-musica, lambem gentilmente
pelo general commandante da
Pollcal.

Haverá tres prêmios, sendo um para
o carro ou automóvel melhor enfeitado,
um para o lilóco de maior suecesso.. e
um para o fantasiado de mais espirito.

A direciona do Bloco das Pl.V enas
do Meycr, é a seguinte: .

Presidente, Arabclla Ltnza Ribeiro;
vice-presidente, Juyen lia Ribeiro Lineu

secretario, Xair da S

O JOALHEIRO LÃPLACE FOI
FULMINADO POR LIA
ARTERIO-SCLEROSE

Occuparam-sc os-joinaes, emprcslau-
do-lhe todo o colorido de um .romance
de um suicida, dn morte do infeliz joa-
Iheiro Eduardo Felicianõ Laplace, oc-
corrido 110 predio da rua Buenos Aires
n. 14. ,.¦ Enfermo havia niuHos dias e tperdi-
das as esperanças de um restabeleci-
meiiio inmiediato, suppoz-se, o desgra-
çado passara desta para a melhor, in-
gerindo um loxico qualquer. Pelo menos
isso faziam acreditar os bilhetes cucou-
trados junto á sua cabeceira. .Mas a
autópsia feita no cadáver, hontem, no
Necrotério, vciu mostrar uno Laplace
não apressara a morte pelo stiicidio,
succuiiibindo, naturalmente; em eonse-
queticia da moléstia que o prendia ao lei-
1o. Os drs. 'Rodrigues Caó c Sebastião
Cortes, Mie procederam á autópsia, ve-
rificaram que a morte não fora Beca-
sionada por ingestão de nenhum tóxico,
não sendo encontrados, quer no estorna-
go, quer nos intestinos, que estavam va-
sios, vesligios de liquido suspeito que
levem a acreditar ser de natureza to-
xica."

E os mesmos médicos deram como
'causa-moiiis — sclerose cartlio-rcnal.

O enterro do sr. LaplScc cffectuou-
se hontem. ás 10 horas dar manhã, no
cemitério de S, Francisco Xavier, a cx-
pensas de pessoas da sua familia.'.  «,a, r»' ~

d cura da tuberculose
A Liga Paulista Contra a Tuberculose,

píocedendo a ngorosor, ciicaios çpiit a Tisío-
Vnccina do Dr. Alcântara Gomes, cm tu-
beiculosoi com losíics cm ambos, os pul-
inões, verificou os scguiiitcs clfeiios: di-
hiihüíçjão e cxtiiicção dos bacülos nos cs-
carros, cessação da expectoração, desap-
pareebuento da tosse, melhoria notável dos
siRiues plíysicos, modificação favorável das
lesões ao raio X, aiigmcnto de peso, tlcsap-
Datcciineiito (Ia febre, verdadeiras curas
com uuairo a seis mezes dc tratamento.

As informações necessárias ao tratamen-
10 iielu '|'isio-\'accitia são dadas 110 Con-
suborin do Dr. Alcântara Comes, inventor
do mctliodo. á rua Rodriso Silva 11. C.

AS UNHAS AÉREAS DA
LIGTH

mi-

cedida
Brigada

¦1 h-iii.I-i de I '" secretario, Aair ua onva Ribeiro
a 11,1111,,. i 2„ STOrelar',0. Georgina dn Silva Gomes

Ca,-linda Pereiralona Quinze

òiaiuCONFERÊNCIA
DA EGREJ?. EVANGÉLICA

TU,

das 5 ás
exercícios
tas-feiràs

ODUtl

Está

REMO
INTÍrÚNACIONAL

íiiurcadii para hoje
tisseiiibléu

unia

naval

llstií coiivociida para
iisscmlilua

st-são de assembléa
ic.."to, renne-sé hoje,

ai.
reúne-se

Sociedade Cruz

egundb•15 ,) boras da
/Vrmcllia llràs.i-

na nioc-
Ou'iue de

leira, t-m sua sede provisória,
dad-* de Gcographia, á praçaNovembro.

 ¦ 11 > a «íi ¦

ESMOLAS
Ti^ uma mãe, em memória de sua filhl*

nha Gioconda, recebemos a quantia de 5?i
para ser distriuuda pelos nossos pobres.— Dc saldo de iim.i stibscrjpção, "cali-
zada nó armazem 17 do Cftes do lorto,
para o enterro de Monteiro Cosmos, Ira-
lmlhadór, recebemos a quantia de íOS, rara
o- nossos pobre?.

Está marcada para hoje, as S horas
da noite, ira sede deste club, a assem-
Idéa geral extraordinária, para se pro-
ceder á eleição de cargo vago na dire-
ctoria.

1» « *

CU1I VASCO DA GAMA

A reunião semanal dn directoria

iNa «éde deste centro da nossa canoa-
gem. realiza-se hoje. ás S horas da noi-
te, a reunião semanal da directoria
deste club.
..  m«, ¦'¦ ¦

A Rede Sul-Mineira

"ITAt.tA-AMERirA"

Da Sociedade de lintpresas Marítimas"Italia-America" recebemos communi-
cação de que*inictou as suas operações
Inesta capital, á avenida Rio Branco
tas\ 2, 4 e 6. .

'Ksta Sociedade, cuja casa matriz e
«m Gênova, estabeleceu sui-Riirfa.es no
Ttio de Janeiro e en Buenos Aires.

São gerentes da empresa os srs. dr.
írncs'0 Anronini e Glorxio Felicc Cam-
ianefli-

l*m pedido ao ministro da
Viação sobre transporto
de eufé

A Companhia de Estradas de Ferro
Rede Sul-Mincira solicitou do uunis-
tvo da Viação o abatimento de ^t T
para o café transportado na Estrada
dc Ferro Central, sem a exigência da
tonclagem mínima de 20.000 kilos, e
o de ro "Io em suas tarifas, .-ara. o
carvão, cimento, gazolina, arame lar-
pado. enxadas, telhas de zinco, ferro,
cobre e zinco em barra e chapa, soda
custica e lubrificantes.

O sr. Tavares de Lyra attendeu ao
pedido, expedindo, hontem, as necessa-
rias nrden.

Acha-se reunida no Instituto Central
do Povo, á rua do Livramento .233,
bairro da Saude. a Conferência Distri-
ctal da Egreja Methodista do Districto
cio Rio de Janeiro. O sermão de aber-
tura hon..:.: á noite foi feito pelo
rev. José dc Azevedo Guçry<i, piisíu,
da egreja de Anta e da Congregação
de Valcuça.

O theina desenvolvido a contento
de todos foi: — "A iniciativa de os
crentes como embaixadores de Deus .
Em seguida o presbytero presidente, o
rev. dr. João K.Tavares, assumiu a pre-
sidencia e convidou o secreario a fa-
z;-r a chamada do rol. achando-sç pre-
sentes os membros clérigos c delegados
leigos dos diversos cargos do Distri-
cto.

Foram nomeadas diversas comuns-
if.es para estudarem as necessidades
dc todas as egrejas c estudarem planos
p;ira se organizar uma campanha nuus
efficaz dos puros princípios do Chvis-
tianismo.

As sessões de trabalho, segundo
liberação anterior, serão todos os
das 4 horas da tarde em deante
cultos especiaes das 7 horas da
cm deante.

Todas as reuniões são sempre
cas ao publico.

No entanto a ce-lebração do canis
em Nova Orleans, nos últimos annos,
ultrapassou em grandeza ç esplendor
todos os acontecimentos sinilarespassa-
dos na Europa ou nos próprios Estados
Unidos. . . , ,

Accrcsce a circumstancin ainda de se-
riem simples exhibiçõcs socegadas os car-
navaes do Corso de Roma e Canacs de 1
Veneza, eis quaes se reseiitcm da falta |
dc ordem e organização exquisita que os ,
americanos conseguiram imprimir ao seu
Carnaval cm Nova Orleans.

Posto que freqüentemente descnpio,
precisa ser visto para poder ser apre-
cialdo e poucos gozarão esse privilegio
iwra vez que não voltem daquella data
cm deante a fazer uma peregrinação an-
mial á cidade do Crescente, durante a
estação festiva. ,.,,,¦

A terça-feira gorda, e o d a de delt-
rio. , „

Xa quinta-feira, antes daquellcs uias,
os cavalheiros do Momo organizam »
sim parada, acompanhada de criticas e
dansas. , ,

Na segunda-feira o "Rei ao Cama-
vali" aportai Vem rio ac:ma no seu
hiaí.c particular, sendo saudado por uma j para
escolta .naval e militar, pelos seus ca-
vaillíeiros e comitiva, e depois dc per-
correr as ruas, em parada- . recebe a
chave da cidade. Naquclla noite a Ban-
da de .Proteus realiza a sua parada com
carros alleeoricos fcciicamcntc íllunvna-
dos, acompanhados por carros de cri-
liea e dansas. ,

Fazem-se transportar a pe, a cavallo
e em carruagens as mais estapafúrdias.

Vestidos com ricas toüeUcs. reúnem-
se clles e mobilizam-se para toda a sorte

Realiza-se hoje, na rua T.ucidio T.ago, no
I Meycr, uma grande batalha de confctti. e
I lança-perfume organizada pelas sènliontas

Arabella, Tovclino e Kàlr Ribeiro, Georgina
. ('.. ,ld Silva, Carolina e Cármen Pereira e
I Jacyra 'Mtiiliz:

thesoureira,
dora, Juracy Muniz.

procura- j

abrilhantada pela banda
batalhão da iBrigada

Kelisinlna, íiiinlia iiêsn---
Kste glorioso e querido bloco cama-

valesco de Quiniino Boeayuva, sairá
quinta-feira, em luzlda passeata, pro-

A, festa será
íinrsica do 3o
licial. . .

A commissão pede o coinparcciincnlo dos
blocos e grupos carnavalescos.

de 1 mettendo
Po

Na rua .D. Pedro,
se anianhü uma gr;-,
organizada pelos
pitáo Goiabada),
linga) e Eurico
no).

A rua cEla sendo
mentada.

em Cascadiira, realiza-
de batalha *\? confel ti,

. Adelino Ribeiro (ca-
José Plores( tenente Ca-
Cordeiro (cabo sim sculi-

caprichosamente orna-

Reginaldo 11111 miliião
irpresas.

Paladinos Carnaviilesebs

de

Uniu concessão feita pelo
nistro do Interior

.0 ministro do Interior deferiu o re-
qucrimeiito da Light, pedindo permissão
para passar com suas linhas aéreas pe-
los terrenos da Colônia de Alienados,
na ilha do Governador, desde que a re-
querente, ouvido o fiscal do governo,
indeninisc a. Uirião.

DESASTRE DA RUA SENADOR

ALENCAR

| Morreu lin Sinítn Casa o menor
Alexandrino

; Um eleetrico da Jardim Botânico' atropelou, na manhã do dia 2 do cor-rente, na rua Senador Alencar, o me-
nor Alexandrino, de cinco aniros. filho
de losé Bento da Rosa e Maria Canili-
da Silva Rosa, residente á mesma, rua,
ivo h. 201.

'Recolhido em grave estado a uma
das enfermarias da Santa 'Casa, veiu
t'lle a falleccr, sendo o seu cadáver re-
movido para o Necrotério.

MANIFESTAÇÕES
Foi grande o numero de Tuncciònar'os <M

todas as categorias, da Prefeitura, qafc eum*.
piímo.ntaram, antc-liontcin, o dr. Antônio
da Silva Moutinho, sub* secretário da se-'
cietaria do sabinete do prefeito, pela pas-J
sãgcin de seu anniversario Jiatãhcío.

Tambcm foi offerecido ao annlvcrsariaüi
te, pelos funecionarios daquella secretariai
um lindo mimo, como prova de admiração;
pela maneira gentil para com aquelles que
se honram cm cumprir as detenniiuKõci
íitiinentes aos multrplós serviços affecto*.
aquelle departamento municipal.

#¦ • ? ?
ENFERMOS

O dr. Octavlo 'Pinto, -' " secretario d*
Associação IMcdico-Cirurgica dcsla capita'
que se achava gravemente enfermo, teijà
experiiiientado sónsivcis melhoras,

O dr. üctavio Pinlo, que se oclia eml
Santa Thcrczá, na residência de seu col^
lega dr. Oclavio Severo, tem recebido graiti
de numero de visitas.

ASSOCIAÇÕES
Foi empossada a 27 dc janeiro itltimoj

em Santos, a directoria do Real Centro
Portuguez, ficando assim constituída: pre-,
sidente, José Antônio dc Araújo; viccnprc-
sidenle, José Antônio de 'Figueiredo; Io
secretario, Antcoio José Rodrigues Cumíia-
rães (reeleito); 2" secretario, Jnsé Pereira
de Araújo; i° thesoureiro, Thomaz de
Aquino 'tleniiqiies (reeleito)J 2° tliesourei-.
ro, Antônio Augusto dos íantos; fiscal/
Joaquim da Cruz 'Fonseca (reeleito); bíblia-'
thecarlo, iirrancisco Portuense Machado RcÍ9j
conselheiros: Antônio Domingues Pinto, Cc«
sarío Neves, .Manoel Joaquim Pinto e Josft
Carvalho da Cruz.

* *.
VIAJANTES

Embarca hoje para S. Paulo, on.lc s«
demorará alguus dias, o dr. Neves da R«
cia, conhecido oculista desta capital,

Ilospedaranvse luvitcm no Flunüncn^A
lloiei: dr. LanJelino de Sá, d. Clicrubiiia
Oxoby, Romeu de .l;ar-a liastos e senhora,
Carlos -Francisco Conseiittno, José 0. At*
ves Cruz, Cliucrc Sabíonc, llilpidio Alves,
Augusto 'Bandeira, José Teixeira C.oiiies,
Kirniiiio Martins dc Castro, .losé 'Prancisci)
de Castro, Artliiir 'Pinto, (Ir. Pedro Pe-
rcira c José tllenriquc dc Moura.

*
A bordo dn panuetc "Pará" chega liojal

do norte, o díslincto i° tenente da Arma-
do, jnsé Maria Mau/ilhães «le Aümeidá, que
coniinissionado pelo mini-stro da Mnrmha»
foi levar uo Pará o paládio "CaraveUas"/
da nossa marinha de guerra. O exj-"oin-
inaiiilanic do "Caravetlas", regressa ao
Kio, após ter terminado com brilhantismo
a commissão ordenada.

No rbarou.t haverá lanchas á disposi-,
ção dos seus amigos e admiradores.

O "Pará", entrará ás 7 huras.
*¦ '

MISSAS
Celebrarani-^e hontem, ás 9 horas, na|

egreja da Cruz dos Militares, missas^ de
sétimo dia por alma de d. Anna da Costa;
Alcântara, esposa do commfíldador dr. Ar-j
ihur Luiz Pedro dc Alcântara, syndíca doj
Convento de Santa 1'liercza e genlilhomcin

ir.'.-!iitilrt ilnl

de-
dias.
e os
noite

fran-

Massa de Tomate-- &?$
• da Companhia. Manufactora de
Conservas Alimentícias.

SEMPRE EI-IiES

O Caiuso foi atropelado na praça
da Republica

Nã0 se trata do grande tenor. que a
estas horas deve estar cantando cm
Nova York. Trata-se do Affonso Ca-
ruso, peixeiro, residente á rua S. Leo-
poldo. de 60 annos de edade, que hon-
tem foi atropelado ua praça da Repu-
blica pelo auto n. 2.523 e ficou ferido
gravemente rra cabeça, nos.braços e nas
pernas. O motorista criminoso, que se
chama Carlos Silva, foi preso e autuado
em flagrante no 14o districto.

Caruso, soecorrido pela Assistência,
foi depois removido para a Santa Casa
rte Misericórdia -"

Terá locar boje. ás S1I2 horas da noite,
unia grande batalha de confctti, na rua
Thomaz Coelho, no Andarahy, organizada
caprichosamente pela senhorita Storino, em
homenagem à* senhoritas deste bairro. ¦

>i-rão offerecidos tres prêmios: n pçl-
;nc'ro para o mascara que for mais eu-
traçado; o secundo, para o carro ne me-
íhnr ornamentação, e o terceiro, para o
bloco de melhor organização.

Ttx:ará nesta festa uma banda d
da 'Brigada Policial.

O .Ttloco Carnavalesco Sapeca ^Minha j
Gente, composto de antigos "ler-U', ver-
iladeiios devotos dc 'Momo. promevç

boje uma batalha de confclti
. lança-perfumc, ,-ia rua Carolina Machado,
em frente á estação de Madurcira.

V.i coreto armado tocara uma banda (le
musica para maior brilhantismo dar 11 fe1-
ta onde "Lord Ten.linba" olfereeerá dl
verbos prêmios á senhorita que melhor f.ui
taslada re apresentar e ao rapaz mais es
pirítuosò.

*
Meu

A directoria do valoroso club dos
'Paladinos Carnavalescos, com sede á
rua Bella Vista 11. 2, esquina da rua
24 de Maio, 110 Engenho Novo. mga.
iiizou para o próximo sabbado, um grau-
dioso baile á fantasia.

A' frente da brilhante festa esta,, os
srs Luiz Marins, presidente; Godofre-
do de Carvalho, thesoureiro; Antônio
Dias, director de salão: Oscar 'lrimla-

dc. procurador; Manoel Diogo, vice.
presidente, c onlros, não olham sacn-
íicios para o realce da fesla. Sabemos
que haverá um grande sorteio entre as
damas presentes ao baile, constando dos
seguintes prêmios: 1" prêmio, ofíereci-
do pelo sr. Agenor Augusto Pereira, \
proprietário da casa Pereira, da rua.24's;c;l 

I de Maio, 2115 : 2" prêmio, offerecido |
1 pelos srs. Silva Leite & Alves, proprie- '

tarios da Fabrica de Calçado Odctte. á
rua Magalhães Castio. 195 ; 3° prêmio,
offerecido peiò sr. Orlando Goulart da
SiU-eira, da Cnuperaiiva do 'Meyer, e. 4"
prêmio, offerecido pelo estimado capita-
lista, coronel J 'sé Vieira Coelho, com-
mcrciaiité no Maracanã, Outras suipré-
zas estão reservadas pelos 

".Paladinos'

para a noite dc 10 do corrente, cuja
festa promette ser encantadora.

sua cmmeucia
de Janeiro.•m »

o cardeal arcebispo doj

wgssytsr»gyi'"—'-'Ty-"-'. wi«Bw

Moveis a prestações
i«7 a S. José

j i ^tF. VEIGA & C.|
fBBESBBSj
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Bem

de surpresas. São mini;

.ílói'0 Viril,
•Este Bloco, com sede na estação do

Meycr, prepara-se activaménle para a
grande foíia carnavalesca. E' uma
pleia.le fulgurante de foliões, que tem
no choco grandes surprezas. Com ellas
(e mesmo sem ellas) conta conquistai

;l, >-,,;,> u... ,....,  -  ,a nonta do mais coris:ante triumpho
nanhad-os de jovens raparigas mascarar nos festejos de 'Momo. nos quaes- em-
Ias mie parecem pertencer ao coro de | bora cscorregucni de cabeça para baixo.

' -¦ 1 esperam comtudo não ficar chupando o

des de demônio:
ora cinzentos, verdes, aziies ou encar-
nados jcspiriios e esqueletos mie met
tem horrer. Cavalheiros trajando
as vestes dos tempos coloniaes, e

inda jom-

tias que par
qualquer opera ligeira, passam cm irar-
cha cadenciada pelas ruas da cidade.
Cavalheiros silenciosos, salteadorcs, va-
queiros, jcekeyr.. por sua vez também
percorrem, a passos lentos, os differen-
tes Iogares. Os cldwns e órleqtiins fa-
zem a alegria da cidade, emquanto dan-
sarinas sisudas e hespanholas respondem
com iispereza ás piadas com que as mi-
ntoseanu

As ruas ficam apinhadas de vis-.tan-
tes e turistas, c aquelle dia de alegria
passará muito tempo para ser esquecido,
indubitavelmente este caracterjstco do
carnaval é por assim dizer o divertimen-
to mais notável e exquisito do povo do
continente Nortc-Americano. As mulli-
dões desfrutam uma alegria intensa, com
portando-se todavia com moderação. O
bom humor abunda e, desde o momento
em que o Rei do Carnaval entre na
posse das chaves da cidade, as ruas per-
tencem exclusivamente aos mascarados
e visitantes e durante esss tempo è con-
fetúla por voto oopular a coroa de
" Rainha do Carnaval" á rapariga mais
bonita da cidade de Nova Orleans.

Ao meio dia. as rua; são evacuada, s

dedo. .
A directoria deste Bloco e constituída

dos seguintes cavalheiros, que se hon-
ram de formar a fina-ílòr suburbana:
presidente, Euclydcs Ferreira: vice-
presidente, Mathias Ribeiro: tliesourei-
ro, Carlos Mendes; secretario. Paulo
Magalhães; director dc canto. Antônio
Macedo: regente da orcliestra invizivel,
Oscar Bazinho.

*
Blóeo Sapécn Minha Gente
íRealizar-se-á hoje. promovida po,

este Bloco"unia batalha de confctti e
laiiea-perfume á rua Carolina Machado,
em frente á estação de Madureira, onde
num artistico coreto tocará uma afina-
dissima banda de musica. ,.,,,,

O capitão-mór desta batalha (Lord
Tendinha), offerecerá um rico prêmio
ao rapaz mais espirituoso que a esta
bataftha comparecer.

»
Bloco "Mamãe, Segurn Aqui"
Este Bloco, composto de verdadeiros

carnavalesco», multo alegrará 9 aossfi

Uma questão de maieáaes
A' policia do 2,?o districto queixou-se

hontem o sr. Antônio José de Freitas,
] residente á rua Jorge Rmige 11. 133,

de que, mandando (leniolir o ,prcdio nu-
mero 276, da rua Domingos Lopes, por

I iirtimação da Prefeitura, passara pelo
j vexame de ver que lhe haviam .roubado
I todo o material, avaliado em 600S0.00.
! Disse o mesmo senhor que era vigia
! do .predio um tal Victor, g.iarda.-freio
, ua Céíitra], (luc a csJicia procura.

Santa
dar a

Presi-

Eu-
Ar-
011-
pé-

"Bloco das Manadas
Este bloco carnavalesco da rua

Luiza, no Maracanã, promette
nota chie no carnaval de ip:-.

A sua directoria é a seguinte
dente. Cármen de Oliveira; secretaria,
M. Calixto; thesoureira, Luiza Pinhei-
ro,' c procuradora, Cecília Marlhuclie"

Prestarão seus auxílios os srs
clvdcs Pinheiro (Lord Cheque);
mando (Marinho (Lord Menino de
ro); João Soares (lord Tudo me
ga), e D. Neves (Lord Carestia).

* * !Ü
OS BAILES NOS THEATROS

No próximo domingo, realiza-se, no
Recreio, um encantador baile infantil,
que terá seu inicio ás 2 1I2 horas da
tarde, distriiniindo-sc prêmios aos mas-
carados mais ricamente apresentados e
com fantasias de melhor gosto. A com-
missão, a exemplo do que fez o anno
passado, organizará um intermédio,
desempenhado exclusivamente porerean-
ças. o que vem dar um cunho muito in-
teressante ao festival, que promette ser
concorrido por todas as creanças que
este Carnaval se fantasiem.

Nessa 'tarde, será inaugurado o Thea-
tro, com todos os seus melliora.tr.ento»,
executando as mais escoHiidas peças do
seu repertório uma das. nossas melho-
res bandas de musica militares.

Este baile vae ser uma dai nota»
"chies" do Carnaval de I0'7 no Rio.

*
Promettem ser brilhantes os bailes

dç mascara, que vSo realizar-w no vas»

MO VIM .KNTO OVElt Alt 10

1'iiião «los Operários Estivadores
Terá logar hoje, cm segunda convoca-

ção, a assembléa ncral, para discussão da
proposta apresentada pela 'Federação Ma.-i-
tinia Jlrasüeira.

Partido Socialista Brasileiro
Realiza-se hoje. ás 7 horas da noite, uma

Ímport?/ilc reunião.

União Brasileira
tEsta sociedade mudou a sua sede Para

a rua Xhèophilo Oltoui nl 81, sobrado.

Sociedade B. V. dos Foguistas
da Central do Brasil

Tteune-se em assembléa geral extraordi-
nara esía sociedade, no dia 10 do cor-
rente, ás 2 hora- da tarde, na sé.Ic so-
ciai. á rua Senador Júuebio n. íjt, so-
brado, para leitura do parecer da conmiis-
sâo de revisão, etc.

Caixa Funerária dos Operários
do Arsenal de Guerra

íl;ffcctua*se no dtâ io do corrente, à's
X \\z horas da tarde, á rua Bella de São
João ri. 1S5, a assembléa geral ordinária
para leitura do relatório, ;
missão fiscal e eleição da

Sociedade dos Empregados Mia-
nipulndorcs de Tabaco

Haverá umanM, áí 7 horas da noite, na
sede =oeial, larijó de 3. Do;niu?c,s li. 4,
sobrado, assembléa geral cxtrao.rd'riaria,
afim de proceder á eleição do t vice-presi-
dente, cargo vago pela renuncia do sr.
Augusto dc Mattos Silva.

Sociedade União Beneficente
Io de Maio

Realiza-se hoje, ás 7 boras da noite, na
Mr wcial. assembléa acral extraoroinoru,.,

SEDUOTOn E PERVERSO i

Espancou a amasia
por causa da vizinha
Vae para sete mezes o ex-soldado do'

Exercito José. Francisco dos Santos,)
muito conhecido pelo. vulgo de "Qua-.|
'renta e um", desordeiro conhecido, con-.
gtiiti seduzir a menor Maria Rita da
Costa, parda, de 17 annos, tornando-]
se logo seu amante c indo com ella ha-;
bitar um casebre no morro do Capão,'
á rua Maia.

Tempos depois "Quarenta e um co-'
meçoti a notar que Francisca Silva, a)
¦".Chiquinha", uma rapariga moradora;'na vizinhança, linha mais oUraçtivos uo.
iquc a sua amante. |

".Oliiquinha" aporcehendo-se das In-,
itenções de "Quarenta c um , 'leu-lh,?!
corda c entrou logo a cantar victoria.{

'Maria -Rita foi sabédora do caso o(
sentindo-se humilhada passou a pro-.
testar. ,,

Ao começo "Quarenta c um pro,-
curou negar os seus amores com a vi-J
zinha, mas ao cabo de algum 1' nipo,-,
passou a maltratar a amante.

Montem Maria .Rita teve oceasião dei
protestar novamente e "Qutireiita e utitc.
deu-lhe uma surra, tremenda. _'¦

Com as costas a arder, a infeliz ra-i
parisa procurou a policia do 23" d;stn-.
cio c contou toda a sua desventura. ,

,\'a delegacia foi aberto inquérito, e-
Maria Rita vae ser submoltida a exame,
para que "Quarenta e um" iresppnjdaj
pelos crimes de seducção e oliciisasj
PAGORA VAMOS AO CASO

MARIA DE SOUZA
O amasio pol-a fora de casa.

apezar disso a Maria, residente ,-
Canudo Bastos n. 34, 110 Rio da
dias, ia pvocural-o amiudadas vezes. .

;,-;.lr,.-o Francisco da Costa, apezar,
dos"rogcs de Meíja, não a ,,.,. " mais.-.
Isso mesmo teve oceasião dc rqset,r. .,

Hontem, mais unia vez, Maria tot
piocural-o na casa onde reside, a ma(
Marechal Rangel n. 76 e quiz cenven-.
'ce!-o de que devia acceital-a.
evasperou-se c tomando de nm
arremessou-lhe na cabeça.,

Maria procurou a policia do
tricto e queixou-se. partindo cm seguH
da para o Posto Central de Assistenoia^
onde foi medicado.

11. »m

DA'

mas
rtia.
Pe-.

ferlnd

lillel
iiolo/l
-a.

1 diSJ

CORRECCIOXAIi

tarecer da con:-
nova directoria.

M
¦ "V

.'...'

Exoneração de üin medico e
nomeação dc outro

Foi exonerado do logar dc medica
da Colônia Correcional dos 'Dots RlOfc
o dr. Alexandre de Souza Castro. ¦

Para o seu logar foi nomeado o drj
Alfredo Dumas •Filho.

 m » i» » ¦' "<

RETRETAS PARA HOJE^

No pavilhão de Regatas, á praia (|«
Botafogo, tocará a banda de musica doj
Corpo de Bombeiros.

Na praça rtffonsò Penna locar*
a bar.da de nvislea de Marinheiros Na.-;
cionaes. , , ,-|

Na praça Deoloro tocara a handS
de musica da Hscola de Menore» Aban-)
donados. |

IMPRENSA CARIOCA

"Jornal das Moças"
Com a pontualidade de sempre rei'

bemos o numero de hoje deste exe
lente hebdomadário.

Texto varitdo « boas gravura?

'-7il

i
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,  \vBRANCA PERFUMADA V-
" 

É . melhor e mais pura que se fabricaA 
' 
A" Vonline Vhcebnigh" \

¦ Branta Perfumada pira a cutis.pelle e ainda como unguento.c delicada»

h 
'mentearomatizadieamaciaapelle. Experimentem-na e verão quão #
maciai e finas mantcra-Q a sua cara e mabs. Insistam em receber a

"Vasãnt Chtithiugk" como originalmente acondicionadae vejam

| que l*m o nome da:., i

CHESEBR0UGHHFG.CO."
(Contolidaied)

mwa ionvr£s noniMii'
A» VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIA3

•

Carneiro _ C, interposto da doei-
tio <h inupottoria, mandando cias-
süicar como ""reinda" a mercadoria
para a qual pediram classificação pre-
via.

 Ao Thesoitro tambem foi devol-
vido, devidamente informado, um re-
querimento da Empresa Dep. Fare-
nede Dampskilcs Sclskole, pedindo os
favores da lei n. 4.955, de 4 de
maio de 187-', para os seus vapores.

MANIFESTO DE
IMPORTAÇÃO

0 p« é correcto a vida depois da morte

Pela E. S. Central do Brasil (S.
Diogo) — Carga recebida: 25 latas
tle manteiga, a Alves, Irmão & C";
20, a José M. irmão; 28, a A. Ir-
mito; 40, a João da Cunha & C»;
_0 caixas, idem, a Uarbosa Albucjuer-
4UL-; 14, a M. Rodia; 10 latas, idem,
a Gaspar Ribeiro; 33, a Maria Por-
ics; 20 caixas; idem, a Leíteria Mo.
dclo; 166 laias, idem, a A. R. Oli-
veira; 10, a Alves Jrmão & C.n; 20,
a Gaspar Ribeiro; 20, a Brandão
Alves; JÜ, a idem; 94, a Ferraz Ir.
mão; 27, a J. B. ordem; n, a
llcrms Stoltz; 24, a A. R. Olivci-
ra; 8, a A. Amarante; i jaca de
carne, a Teixeira Borges; i dito, a
Cunha Pinho _ C.°; i a M. Cunba
Brandão; 4, a Damazio & C.a; 3, a
Fernandes Moreira; 10 jacas de tou-
cinhoj a Teixeira Borges; 9, a J.
Alves Ribeiro; 31 a Gaspar Ribeiro;
4, a Guimarães Irmão; 11, a Tcixei-
ra Borges; 10, a Cunha Pinho; 1, a
M. Cunha Brandão; 4, a Álvaro Bar

— 
-, ra Borges; 10, a Cunha Pmhoj 1, a

^m ^_y ^ ¦« JEf^^l V^% _^^l V __^"\ I ^' Cunha Brandão; 4, a Álvaro Bar-

til F IYl IY1 t__l A\ 1_J 1 V-/ I »™*™ * V°'T U sacco^ue 
'ttl

- reira Borcres: ák. a .Antônio C. Bar*

Rio, S de fevereiro de 1917.

reuuu-ac "j vi'-*--- —

Antônio Pinto Monteiro,

ASSÉMBLMS CONVOCADAS

, as Populares, as Munlcipaes, de JIl-
1 cthcroy, e os acçTícs das Docas da

votír no DIA llaliia, mantidas; as das Minas São

N, Insncctorif de Mattas, Jardins, Jcr.onymp, as apolicçs -Uumcpaes e
/> iw,termina hoje, á 1 10- as Mineiras, sustentadas; as accoes da

™Ç3. tarde o P™opuri 
'o 

receld- Rédc .Mineira, trouxas, e as do Banco

mento de 
"propostas, 

fura o forneci- do Brasil, fracas,
incuto de matenues. VF.XDA3

reSey,Srcí,,rSic,^1e ££'£=00,^. 
. 

'. 
. 77o5ooo

Ditas de 300$, a:
Ditas ideih, i, a.
Oilas de 1 :ooo$,

' 
Companhia de Seguros Previdente,

^ompatliia11^' Tecidos Munceiisc,

Companhia2 Fabdca de Tecidos ti»

^cSanlitíab^d/TeSs São
Pedro de Alcântara, dia 15. a

''"Companhia 
de Seguros Intcifridade,

'"coml.anhiVTe Tecidos Allianca.
dÍaCo^pafihíahK de Tecidos São

j0Co,n!l;:,.hSa Sfa4ubatf 
iridustiial, dia

22, ao meio dia. _.
Companhia de Seguros Argoa u»

niinensc, dia 2=, a 1 1|0":. , T
Banco Commcrctal do Rio iu. ja-

neiro, dia 22, á 1 hora.

Uiias idem, 30, ... . .
Ditas idem, 2. 1, a, •
Jlilas idem, i. :, a. .
Ditos idem, si; 31, a.
liitns idem, 4. 17, .a. .
O. do Porto, 17, a. .
S. ludtclarias, 2, 3, a.
C. 

'dc 
Ií. de Perro. 8,

23, 50, 
Ditas idem; 15, 3, a. .
Ditas Idem. 4. a. . .
C, do Thcsouro, 1, I

151, 
Ditas idem. 1, a. . .
Münicipaes dc £ 20, 1

15, 
Ditas de 100S, port., 2,
'Ditas de 191-1, port.,

Ditas nom,, 5, a. . . .
Ditas idem, 10, 30, o. .
Ditas de Nicthcroy, 10,
.Dit.is idem. S. 140, Ho,
Dius idem, O, 20, a. .
li. de Minas Ceracs,

KOOO?, 10, 
: j:. <io Rio (-i -I")

*. " I ;o, 100, 25
ba- ¦--'

Haiu-es'.

COXCORUEXCIAS i^,„1.a

Siípcrintc.ulencia -do TiSerViÇO.^de
Limneza Publica e Parltcular, para. a

venda dé tetro velho, fundido e ba. ,,„..
tido dia o, á i llora' , , ;i Coiumcrcial,1 

li trada de Perro Central do 1. a.d. | Ur„iL á ,
compra dc papeis e carloes

dia O,, ao. meio-dia.. ...
Ditas idem,

tura, pari; o '«"•!-•.•",;;:
,õ"dc carvão, tintas,. Ijm».; 

^
íicatites, explosivos e., "«"'»•«. a™s

'sêiitelhiiiiP" ¦'"¦ "• ¦' ' l10"'

de

4-'.

;?.|?ooo
7L<5?ooo

JJO$000
200Ç0OO

ioo$ooo
192JÒ00
I95J000
ííujooo
8oS',oo
Si$ooo

para
velho

l!ra.-il, 4.
Companhias: t

49, 100, a;

:io-dia. 1 Docas da Bahia, 50, a.
Direciona Cerni de Obras ç\'a- | uitas iaSm; 1u„, roo, 5.:

ção da Prefeitura, para o fornecimcn
_..-_ ti.it 1- I,

c-, f Pesca, liara o arrendamento uo

íinUániiiVelippe Cardoso, du io,#a
',.' 

feu de Ferro Central d^-Bra-.

sil, mra o fornceiincnto le «ll,rt5»

lentes para locomotivas, dia i4, ao

'''•Coioniá 
Correecional dos Dois Rios.

mara o [ornechncnto de. carne veruo
de vaecn. dia 14, »« " horas- r ,

Q ima Região .Militar, Pi^a o for-

nêciinenlo dc cavados, dia is. ao

'¦ IHrcctcria Ccral de lnstrucSáp Pu-

hl£".Mimicipal. para o to™«>™«» °

de diversos artigos, dia i|,,J; ' "»^-
.Superintendência do , ^yi"'1*

Idiupeza Publica e Parliculiu. p.ra. 
o

"ornec-.inento 
de matenaes diversos,

(li-i "O á 1 Hora. . , .•""inspeeioria Pederal.de Estradair>
•ferro para o fornecimento ¦-.de sobre-

salentes fará locomotivas, dia -j, ao

meio-dia.  

REUMõES DE CREDORES
Fallencia de Zttrlch Martiucs !4-;l...

^Fatii^dnUda&C., dia ,9.
" 

Palicnêiii da Fabrica de Tecidos D.

ASic^:íe'âuci;crioDrUÍdr;Si.es,dia

26, ás : horas.

CAMBIO . 
•;

Hontem, este incicado abriu firme,
; corri saques a ii;i3|ifi f 

'fffii-v-a
c dinheiro .para o papel particular a

11 anil-' e 11 15 Io .
Oa-negados co.ili.ee dos, foram des-

tituidos ile importância, fechando, o

me cado em posição fraca, vigorando
íara o fornecimento de cambiacs, a

f« de ., .31.0 d, c para., aeqm-
siçúo das letras dc cobertura, a uc

"loramd'afC.Nad-as 
nas tabellas do,

bancoi :
A 9" dias :

I.ondi

30 diu?, '
íírápil, ióo, a. .
jardim iBotc/iico

vle..

c|6o !

20$000
33?ooo

Ditas iiitcg.-, 4. a, . •
Cantareira, 39, 
Docas de Santos, port., o, a

Debentúrcs:
Tecidos Corcov.ido, 50, n. .
Merendo -Municipal, 10. a
Docas de Santos, 30, a. .

OFFERTAS
IViid. Comp.Apólices

Ccraes de J:ooo$.
ex-j-.iros. . . .

O. do Porto. . .
C. de E. de Perro
C. do Tliesouro .
S. da Baixada. .
Ií. do liio (4 ul°)
li. lio !í.:o. <ic 5üü?»

Dito' de il! Gcracs Soòfouo 804000 I
li, do 1-.. oaiito I

6 "ju 7005000 — :
Ií. de Alagoas, C9|« 11000$ — I
Municip. dc 1006 noi'$ooo igbSooo |

Ditas uom. ... 10Jlaoa I
D-tas 1914, port. ii)o$ooo íb^çooo

Sjo?ooo Si-'$mo
oooÇuoo B05S0ÒO
7895000 7875000
787SOOO 7855000

;Si'Í'iuo
855500 S55.000

4.1,;S> 100 .i_'oSúoo

Hamburgo, .
Paris. . . •

A' vi ta :
T.ondres, . • -
Pnris. . . .
Jtaminirgo. .
Valia; . . .

Í 
.ri ngal. . .
ova 1» or»í •

Montevidéu . •
Ilespanha. .
ütuênos Aires.
iStiisa. . . ...
Vales da cate
\r,ileS ouro. .

11 .114
S740 a
?73- a

,n|a
S7.1S a
Í750 a

$615 a
25650 a
4?320 a

iÇgjo a
5863 a
$73° 8

11 i.l|«6
574»
9»>

11 5|S
Srs"
5750
$6:4

2>7(jfi
.15.170
45S00

ÇOjÓ
1 Soi;
$SI<5
5/47

-5J-9

LI|1RAS
Os soberanos foram cotados a rçts

•mSui.i e -líjoo, licando cnm vende.
ücies .1 -ifjoo e compradores 11 reis

»lf300,

LETRIAS DO THESOURO
Ainda hoiilem não foi divinira. o

nenhum negocio, tenndo com com-
nradores, coi.fornic 11 data de eim
iúo uns extremos de 4 a 5 U- I10
{lento e vendedores ..oi de .! H= ¦
•| i|j por cento^ ,
*"¦" 

PINTO, LOPES & c.

Rua Marechal Ploriano, .1/4
Comniissarios de café, inanteisa
Kienes.

CAPE'
MOVIMENTO DO MERCADO

Existência cm 5. ile tarde,
Entradas em 0:

Ií. !•'. Central. . . 84.S60
K K l.copóldtna. 2SO..O80

Ditas uom. .
Ditas 1904, port.
Ditas 1915. noai.
Diins He üello Ho.
rizont

Ditas de Nicthcroy
/ifíijrü.í:

Coimucrciál. . . .
Brnsile
Jlercantil ....
Commcrcio. . « ?
l,avuLi:a

C. ae Seguros:
Brasil

, Minerva
óaraiitia
[titcRridude. . . .
varejistas; . . .
Confiança ....
Previdente. . . .
U. dos Propnet,

listradas de Ferro
M, tí. jcrouynió .
NoiutíStc

Goyaz 
Rede Mineira . .
Norte do Brasil. .
J. Llotanico. . ."líctropolítana; 

. .
C. ..'t-' '/'ècíiitj5; *

Alliança
Corcovado. . . .
í>. P. de Alcr atara
Ãliisccúse. . . .
M. Fluminense, .
C. Industrial. . .
Santo Alcixo . .
Progresso Incl, .

C. DIivi-jm;
Docas da Bahia .
D. de Santo.-, nom.
Ditas .10 port. . .
Loterias
T. e Colonização .
Centros Pastoris .
Mclli. do Maranhão
lúclh, no iírusil. .
(.' Brahma . . .
Ilanscatica. . . •

Ufbetttttres:
Docas de Santor. .

i lirasil Industrial .
V.! Tecidos Carioca. .

Merc. Municipal.
Antártica Paul. •
Tecidos Alliançn .
K. ü. S. Paulo .
Tecidos IíotafoROt

S\f, íMumiucnsc . .
T. Corcovado, . .
Santa Utilena. . .
C. IndnstTíol'. . .
l„ Sanoucndia. .
America l:.i!>ril. .
X. Costeira. • . •
llaiiseotica. . . .
I,ux Stearica. . .
lud. Campista . .

L95.$oop ipaÇÒoo
5305000 32SÇ000

_ 3305000

52$Õ00
815500

iSÒÇooo |
8055001

— 1535000
20I$000 —

1415000

4o$oòo
365000

2J0$000

203?000 (
150S0Ó0
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i~r,ini.i_iii gi v. 1 1,) iiii.i,uj uw uniu .
tas, a Antonio C. Úarros; 33, a Tei-
reira Borges; 45, a .Antônio C. Bar-
rosj 200, a Ramalho Torres; 100, a
Jilisto Pinheiro; 50, a Marti Pacheco;
36, a Epnminondas Harccllos; 20, a
Caldas Bastos; 30, a idem; 20.'";.a
Epaminoüdás llarcellos; 40, a Tei-
xeira Mello; 3, a A. M. ordem; 30,
de feijão, a Justo Pinheiro; 22, a
SoaVcs Bastos; 2 engr. dc niarmctlos,
a João Teixeira Soares; 14 jacas, a
C» Mnnuioctora; 18 caixas de fru-
tas, a Ernesto Pelippe; 152, idem, a
C.s M. C. Alimentícias; 100 latas
de caseiiiii, a It.-liadda; 1 engr. de
manteiga, a M. Moura; 1 caixa, a
Sylvio; ; latas, a Marinho Tinto;
1 vol. a J, tlarcia; i lota, a E.
Bittencourt; 1 dila, .1 U Freitas; S,
a .1. Draga; 3. a A. 11. Oliveira; 1,
a idem; 1 engr., a J. S. „ C"; 1,
a Dohué & C»; 1, n Cusa Cave; 1
lata, a Artlmr; 2 bar ricas de man-
leiga, á Leíteria Boi; So latas, idem,
a> Gasipar Ribeiro; 20, « M. L. or-
ilein; 24, a AlbuquerqueI 14, a Cal-
das Bastos; 50, a 1. A. Ribeiro;
so, a L. Lcopoldinense; 3g, a C. B;
Lacticinios; 52, a Ilcrm Stoltz; 7,
n Adolplio Sclimidt; .2, a J. Castro;
18, a f. Machado; .6, a J. Alves;
22, a A. F. Lobo; 7 jacas dc quei-
jos, a V. Weri.eck; S, a Damazio &
C"; 13, a Alves Irmão; 10, a Oui-
marSes; 4, a ordem; 4, a A. Santos;
2, a Medeiros: 3, a I.. Lèopoldincn-
se; 2, a D. Vieira; 2, a F. Irmão;
G, a Alberto; 2, a J. Castro; 8, a
loão da Cunha; 2, a Álvaro; 9, a
Alberto; 1, a }. Coelho; 2 caixas,
idem, a ordem; 6 jacas, idem, a M.
Ferreira; 4, a Teixeira Carlos; 5, a
loão da Citnlia; S, 11 idem; 1, barri-'ca 

de carne, a A. Perrin; t jíteá, a
Pereira Pinho; i encap.. a Guima-
rães; 6 jacas de toucinho, a Alves
Irmão; 1, a Pereira Pinlo; 1 tmrri-
oa, a T. Andrade; S jacáS, a Pereira
Carvalho; 13 vols., frutas, a Tlio-.naz;

caixa .idem, a Carlos « C.*i 3, »
l.opes F.; 3, a Albuquerque,; 1 de
requeijão, á Leíteria Doli 6 de fru*
ias, a C. M. C. A.; i jaca de niut-
dos, n E. Grijó; 3 caixas de.fru-
tas, a Behevides Irmão; 2 caixas,
idem, a Pinto l.opes St C'.«; lis dc
niRiiardente, a Santos & V.; 1 coca-
pado dc mercadorias, a llerm Stoltz,

Tlièrezopolis: — 12 incás de frutas,
a M. Pinto; m. a Tliomaz Pereira;

suecos, a T. >f. ordem; 12, a Be-
névides Irmão: 28 jiiciis. a Corrêa
llibciro; 28. a Carrapatnso Costa; 20,
saccos, a Macedo Silva; 20 jacas, a
iuem: 13 saccos' de ieijão, a leiiinn-
des Moreira: 4 ditos, a Álvaro Bar
roso; 4, it II. Unia; 12, o Bcncvl-
des Irmão; 20, a Macedo Silva; So
uarricas de massas, a t.ebrãp & 'C.5;

4 cestos de frutas, a T-. Caldas.
Pela IJ; F. Central do .Ilrasil —

(Marítima) — Carga recebida: 23
saccos de feijão, a Teixeira Borges;
2; ditos, ao mesmo; 17 ditos, a A. 1.

I Irmão; 500 ditos, o P. A. ordem;
23 dilos, a A. orilcin, 13 d.tos a
Damazio Sc C.; 3 dilos. a l-errai Ir-
mão; 5110 ditos, a ill. ordem: 24 tli-
tos, a Pedro Martins; 17 ditos, a
-\. Ii Irmão: :o ditos, n U. \:
Costa; 500 ditos, a 11. ordem; 5 di-
loí, a T. B. ordem; 14 ibl»3' ' '},""
to l.opes & Cil I2i ditos, a Caldas
Bastos; 27 ditos, a ,1. A. Riueiro;
27 dilos. a Dias Garcia; 4; ditos,_ a
Caldas Bastos: ii ditos, a Guimarães
Irmão; 15 ditos, aos mesmos; i4 Ul-
tos, a Caldas iBastos; ion ditos o
KeracUto & <•'.; 42 ditos, a V. Mon-
teiro; 30 ditos, a C. P. oliva; 3
ditos, a Conslantino Gomes; 13 di-
los a \. Gulli; 14 ditos, a Teixeira
Ólfâllo; 10 ditos, a J. R. .Ferreira;
11 dilos, a B. Irmão; M d.tos, a
Dias Ramalho: 20 dilos. a Carlos Ta-
vveira; so ditos. .1 Tliomaz da silva;
! dhós. a I. 'U. Ferreira; 6 ditos,

n H. Miguel; 6 ditos, a Soares. Ras-
tos; 10 ditos, a Carrapatoso Costa;
20 ditos, a J. R. Ferreira: 2 ditos,
a I. Ferrer; 10 ditos, a 'Brandão Al-
ve-'; 10 ditos a Teixeira Carlos; 3°
ditos, a Ramalho Torres; 15 ditos, a
Macedo Ribeiro & C; "33. d.tos, "

R. & Tiuoco; 6 ditos

Ao sr. R. iB. declaro que são
correctas as seguintes phrases:

a) — "Cumpre-me informal-o
de que..." (e não — "informar-

lhe").
b) — "Quem o ouvir, nao o

levará preso".¦c) — A nota junta está certa.
d) — A palavira 

"logar" é de-
rivada do latim Jocur.

e) _, "Queira dizer-me se
v. s* concorda em que este sa-

que fique sem acceite até 31 do
corrente.

II

Ao sr. H. L. respondo que c
correcto o seguinte letreiro de
uma casa de negocio — Casa
Democrática",

III

A um anorrymo declaro que, na
palavra 

"constante", o J pertence
á segunda syllaba; e quanto ás
consoantes gcininadas, deve uma
ficar mima linha, e outra pa,ssar
para a linha seguinte,

IV

Ao sr. 'F. M. declaro que es-
crever "vendas ó dinheiro" é
erro crasso, porque a crase á só
pôde apparecer onlej de nome
feminino singular, por ser a fusão
dai preposição a com o artigo de-
finido feminino singular.

Ao sr. I. S. declaro, que oi
das palavras 

"persistir e snbsis-
tir" nunca teve som de a.

VI

Ao sr. J. E. respondo o se-
guinte) i|

a) — "Quem se dedicar ao es-
tudo do vernáculo, não poucas
vezes se verá em difficuldades",
é expressão correcta.

b) — "A 
parte menor é quem

tem razão" é tambem phrase cor-
recta, porque nos referimos a pes-
soas.

c) — A conjuncçúo sc escre-
ve-se com e na nossa lingua, em-
hora cm latim se escreva si,

VII

Ao sr. H. íP. declaro que é
conecta a seguinte phrase : —
"Fulano é uma pessoa muito

prestativa".

Cândido LAGO.

pho Sclunidt; 12 ditos, a Brandão
Alves; 100 ditos, á ordem; 83 ditos,
a C. Rezende; 16 ditos, a Brandão
Alves; 44 ditos, ao mesmo; 5S di-
tos, a Rodrigues Queiroz; 16 ditos,
ao mesmo; 75 ditos, a Siqueira Vei-
ga; 30 ditos, i ordem; 20 ditos, a
loliu Moore; 47 ditos, a C. Pinho;

a C. Pinto; 100 ditos de arroz, a
W. Ifilpert; 330 ditos de assacar, a
Meirclles Zamith; 24 ditos dc fart-
nl.a, o Tolin Moore; 2S ditos, a Ma-
rio de 

'Souza; 
27 ditos ,a ordem

COMMUVICAÇõES
DE ESPÍRITOS

As comtnunicações que se se-

guem são tiradas do livro "O Ceo
e o Inferno", ^e Allan Kardec:

O sr. Sansou,-fallccido a 21 de
abril de 1862—Sala mortuaria,
27 de abril' de 1863.
Evocação. — Attendo ao vosso

chamado pira cumprir a minha

promessa.
Pergunta; — Meu caro sr. San-

son, cumprindo um dever, com sa-
tigfação vos evercamos o mais

cedo possível, depois da vossa
morte, como era o vosso desejo.

Resposta:,— E' uma graça es-

pecial que iDeus me concede .para

que possa manifestar-me; agra-

deço a vossa boa vontade, porem
sou tão fraco que tremo.

Pergunta; — Fostes tão sottre-
dor que podemos, penso eu, per-
gttntar como vos achacs agora...
Sentis ainda as vossas d"^!'

Comparando a situação de hoje

com a de dois dias atras, que sen-

sações experimentaes?
Resposta: — A minha situação

é bem ditosa; acho-me regenera-
do, renovado como se diz entre

vós, nada mais sentindo das anti-

gas dores. A passagem da viila

terrena para a dos espíritos dei-

xou-tne, no começo, muni ¦ estado

inconjprehensivcl, .porque nos 'ft-ça-

mos algumas vezes muitos utas

privados de lucidez. Eu havia fci-

lo, no entanto, uni .pedido a Ueus

para permittir-mo falar aos que
estimo, e 'Deus ouviu-me.

Pwvmilíi: - Ao fim de quanto
tempo recobrasics a lucidez das

idéas? . , .. ,,
Resposta: — Depois de oito lio-

ras. _ 'Deus, repito, deu-me uma

prova de sua ibondade, maior que
o meu .merecimento, e eu nao sei

como agradecer-lhe.
Pcro-iiiiin: - Estaes bem certo

de não peKerfcerdes mais ao nosso

mundo? No caso aifirmativo,
como comproval-o?

Resposta: - 'Oh! certamente,
eu não sou mais .desse mundo,

porém estarei sempre ao vosso

lado ipara.vos .proteger « stisten-

tar, afim de pregardes a caridad.

e a abnegação, 'que foram os guias

da minha vida. Depois, ensinarei

a .verdadeira' fé, a fé espirita, que
deve elevar a crença do 'bom e cio

justo; estou forte, robusto, em

unia palavra — transformado..; Em

mim .não recoivliacerieis mais o

velho cnefrmo que tudo devia e»-

queecr. .fugirído de todo prazer e

dc toda alegria. -Eu sou espirita

e .a minha .pátria é o espaço, o

meu futuro é Deus. que reina na

imniensicWdc. Eu desejara poder
falar à' meus írlhòs, ensinar-lhes
aqttillo mesmo que sempre desde-
nlvaraiu acreditar. ,

Pergunta: — Que efeito vos

causa o vosso corpo aqui ao lado?
Rcsposlr.: — Meu corpo ! pobre,

mísero despojo... volve ao po,
conquanto eu guardo a lembrança
dc todos que me estimavam, vejo

esta pobre carne decomposta, mo-

DR. ALFREDO BERNARDES DA
BILVA. Gabriel Loureiro Bcrnar-
dea, Alfredo Loureiro Bernardes,
Wladimir Loureiro Bernardes —
Advogados, rua Buenos Aires 33.
Tel, Norte 2246.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. 1.) e SALGADO FILHO —
Advogados. Rua General Câmara
n. 47, i° andar. Tel. 5.304, N.

DRS. CUSTODIO MARTINS e AR-
THUR DE BARROS F. DE LA-
CERDA, Escript.: Rosário u. 3j.
Tel. 3406, Norte.

DR JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. UuenoJ
Ah-e3 n. 12. Tel. 4Lio. Norte.

DR. GUMERCINDO RIBAS-, Ave-
nida Rio Branco n. 131, i" andar.

DR. HERBERT C. FEICHARDT —
¦Causas cotnmerciaes e inventários.
Adeanta custas, Uruguayana 8, tel.
C. 5336,—Residência: P. de Bou*
fogo 384. "Pensão Magcstic". Tel.
Sul, 031.

DR. MILTON ARRUDA - Processos
eiveis, commerciacs e orphanologi-
cos; de aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Estados e em
Portugal e ídeanta custas — Sachet
n. 4- Tel. C. 3460.

DRS. VIRISSIMO DE MELLO e
DOMINGOS LOUZADA - Qui-
tanda 4J. Tel. 1150, Central.

Cbl-NIOA MEDICA

T^ò-péric^'aspecto de perfeita saúde e a missão de.
-¦.>*»-

f ricórero de Barry
devido ao que, se obtemümaformosa e abundante
cabelleira aue é admirada por. todos.

PHARMACIA HADDOCK- LOBO-
(M. Cnpeleti) — S.. Uai. Lobo

204, T. V. 1387. Fab. do Carbo-
vicirato de Borges, do Elixi: de
Citro-vicirato e Depursan, Cons. •
dos drs. A. Alves e M. Autran'
Olhou Pimentel e João Coimb-i'

PHARMACIA ALLIANÇA _ f)'.
Isaiaí P. Alves. Laranjeiras mi"
Tel. C. 2141. Cons.: drs. Soa'
za. Carvalho (o ás 10); C, Sami
j>aio Corria (10 ás n); A. t!,i
Cunha e Mello (13 ás 14) iw
do BRONCHIOL, para cónsii;
ções, tosse3 e coqueluche

'!?»•

nCMOEOPATIflA

I

50 ditos, A ordem; 30 drtos, a C,-.!Pir raja nuc ,f0j J0 meu espinlo, pro
nlio; 14 ditos, o li. Pinho; 22 ditos, ].,„„;„ 

',,„ 
,,„,„, nnnos I Obrigado

a C. Rezende; 26 dilos, a Souza Vai-
le; 36 fardos de xarque, a Coelho
Duarte; 20 ditos, á ordem; 10 toneis
de álcool, á ordem; 14 ditos, a Per-
reira Machado; 10 pipas de aguarden-
te, á ordem: 38 rolos de fumo, a
Siqueira & ^-t 7» volumes de sola,
nos mesmos; 1 jaca de banha, a Coc-
llio Duarte.

MARÍTIMAS

VAPORES ESPERADOS
Portos do norte. "Invary". . .
Portos do norte. "Pará". . . .
Portos do sul, "Ruy Barbosa . .
Santos, "Minas Gcracs". ....
Portos do norte. "Piaul.y . . .
Cardiff e eses.. "Jaculiy". . . .
Calláo eses., "Or.ssa ......
Rio da Praia. ".Demorara". . , ..
Portos do sul, "Mnyrink". . .
Rio «Ia Prata. "Samara". . . .
Rio da Prata, "Amazon". . . .
Nova York e eses.. "Iowan". .
Nova Yoi-1 e cees.. "S. Paulo". .
Portos do Norte "Aracaty . . .
Portos do norte, "Sírio" . . . .
Rio da Prata "Dcmerara' . . ,.
Rio da Prata. "P dc SairustCRiu"
Rio da Prata, "Vauban". . . .
'IMiiladclpIlia, "Evelyn . ... .
Nova Yorl: c eses., "Vasan". .

deni; i"o ditos de mlho, ii ordem;
17 ditos, a .11. Guimarães; 100 ut-
tos a I,. T. -Siqueira

iCoSüO!)

274 ditos, a
H.' ordem; 31 tíítos. a X. ordem;
Go ditos, a 'Marinho Pinto; 20 ditos,
n Barbosa Albuquerque; 100 duos,_ a
L. Carneiro; 30 dilos, a I". O.¦ UO:
mes: 30 ditos ao mesmo; 300 dito:-,
a N. .Procelli; 62 ditos, a Marinho
Pinto; 1 dito, á ordem; 71 < !105 de
nrroz a H- Oliveira; 2.1 d tos, a
11. ordem; 50 ditos, a Gastao la-

tos a \. P. Pinto: 403 fardos de
Kalikiuil; 10 ditos, "
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VAPORES \ SAIR.
Petos do sul. "Itapuca". .
Nova Yorl; e eses. Safa

..\t. P.'or- iguapc c eses., Mtapiiru .
Aracaju' e eses.. "Itanertttia

LaRiuia e eses.. "Anna . . .
Victoria c eses., "Moreno .
Pelotas c eses., "Itaipava . .

Tiifflnterra e eses. "Orissa . . . 10
Harra dc S, Toão. "Espirito Santo' 10
Recife c eses. ••Itassucè" ... 10
Belém e eses.. "íris' |°
Santos. •'Piaul.y •,„••:,•• .,,

Ilordéos c eses.. "samara •¦....."
Portos do sul, "Itag.ba . . . . 1
Nova York e eses "Minas Ccrneo u
lnqlatcrra c esce, "Dcmerara .
I.Iossoró e eses.. "Itainaraçá .
Hordeos ^c eses., "Sainiirn .,

vação de tantos annos 1 Obrigado,
niisero corpo, pois fliie purificuste
o meu espirito! O .meu soffn-

mento dez vezes liemdito, deu-me

um logar 'bem mertícido, c por
isso que tão depressa posso com-

niunicar-inc coinvosco...
Pcri/mifa: — Conservastes as

ideas até o ultimo instante?
Resposta: — Sim. O meu «pi-

rito conservou as suas faculdades

e quando eu já não mais via, pre-
sentia. Toda minha existência se

desdobrou na nieimorra. e o meu

ultimo pensamento, a ultima pre-
ce foi para que eu ¦piWcsse me

comnuinicar -cótnvosco, como faço

agora; em seguida pedi a Ueus

que vos protegesse, .para que o

sonho da minha vida se coiupje-

lasse.
Pergunta: - Tivcstes conscien-

cia do momento em que o corpo

exhalou d ultimo suspiro? que
se passou coinvosco nesse luoinen-

to? viue sensação csperimcntasles.'Resposta: 
— Parte-se a vida,

e a vista, ou antes, a vista do

espirito se ' extingue; encontra-se
o vácuo, 0. ignoto, e arrastada

não sei 
'por 

que poMer a gente
encontra-se num mundo de alegria

e de grandeza! Eu não sentia,

nada comprehctidia, e no entanto

uma 'felicidade inef.fa.vel me exta-

siava dc gozo, livre do peso das

dores. , . .
pergunta: — Tendes stceivcia...

do que pretendo ler sobre a vossa

rampa r

DR. AGENOR MAFRA — Cônsul-
torio: rua S. José, 23, cons.: das
2 âí 3. Residência : rua do Ria-
clniclo, 222. teleph. 1024, Ccnt.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac. de Medicina). Moléstias inter-
nas.—Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 83,
das 3 ás 5—Rcs.i.S. Clemente 187.
Tel. 1710, Sul. • .

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons. Hospicio 02, das
2 ás 5. Res.: Marquez de Abrantes
12. Tel. 288. Sul'.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Medicina c cirurgia em geral, do-
enças das senhoras, creanças e sy-
philis. Res.: r. Gomes Scrpa 48
(Piedade). Cons.: r. S. José 39,
(Pharmacia). A's 12 r|_.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp.
molostjas pulmonares. Cons. rua
Uruguayana 35. das 3 ás 4. á* ter-
cas,' quinlaa e sabbados. Resid.
R. 24 de Maio, 134.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica ine-
dica, svpliilis, vias urinarias. Exa-
mes de" pus, escarros, urina, etc.
App. o G06 e 914- Cons-_e, res"
r. Constituição 4S, sollr. Tel. 21H,
Centr.

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.: mol. do esto-
mago e do figado. Res.: rua Uru-
cuay. 268. Tel. 1030, Villa.

DR CARFIELD DE ALMEIDA—
D'irector do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fac., chefe do servi-
'o da Liga C. a Tuberculose.
Re=.: S. Salvador 22. Cons.: 7
de Setembro 176. Tel. C07; Sul.

DR. GUILHERME EISENLpHR,
trata da tuberculose por processo
especial tendo conseguido o cura
radical cm centenas <lc^ doentes.
Pratica o processo de "Forlniiini •
Cons.: r. General Câmara 26.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorio: rua da Asscmbléa, 83, re-
tideiieia: R. Riachuelo. 332.

DR. MARIO DE GOUVEA — Ch-
nica medica, partos e mol. de se-
nhoras; Cons.: It. 24 de Maio C4,
sobr. (5 ás 6). ás 2as., 4as. c
sextas-feiras. Res.: r. Bella Vis-
I,- 20 (E. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (excepto lis .|as.
feiras). Ourives. 5; ás 3 horas.
Res.: Affonso Pcnna n. 49. _

DR. RAMIRO MAGALHÃES -Da
Sta. Casa dc Misericórdia, Doen-
ças do pulmão, do coração e dos
rins. Cons.: rua José dos Reis 39-
ás n lis., e rua Uruguayana 105,
(3.*s, 5."s e sabbados. 3 hs.).
Res.: rua Engenho de Dentro 182.

CLINICA MEDICO-CIRURGICA—
17, Gonçalves Dias, 17, (sobrado),
Dr Bastos d'Ávila, das .1 ás 5 hs,
Dr! Froes da Fonseca, docente da
Faculdade, dc 1 ás 3 hs.

DR. CARLOS NOVAES - Memb
da Ass. Franceza de Urologia
Trai. da blenorr. aguda e clironi-
ca, estreit. e prostatites Çhronioa»
rieUs correntcis iliernioi'H*'cas.
Cons. r. Carioca 50, das,12 as 17-

DR JOAQUIM MATTOS _ DoDHosPÍtal 
% . Saúde. MoleíMi'de

senhoras, vias urinara*;. hérnias,
hydroccles, tumores dos seios e uo
ventre. Rua Rodriso Silva1 n.,5.

DR NELSON MARCOS CAV.AL-
CANTI - Dos Hosp.: Misencor-
dia e Benef. Port. Çirurg.a, mol.
das senhoras e vios urinarias. Cons.
lo, Ourives, 3 as 5 «»• Ke5^'
Passos Manoel 34. T. 3'97, ^--

VÍÃíTljrmÁluÃS."_MOLES.
TIAS DAS SENHORAS E
PARTOS

Dr. Rodolpho Josetti -
•Ex-assist do Urban-ICranlienhaus,
de Berlim. Ex-assist. da Matern.da-
de de Laranjeiras. Assist. dc çlini-
ca cirurg. li gyuccologica do 'hosp.

pitai da Gamboa. Cons.: Assem,
bica 28. Tel. Cent. 1.000. Lc,..
Aqusducto 7»9. "'• *j l'5S;..-:

CÍBÜRGIA GÊBÃÍi, MOLES.

TIAS DAS SENHORAS,
VIAS URINARIAS

DR. SILVA ARAÚJO tPAULO)-;
Sunhlis: 014 — 6°°- Mov n,
?tyuosaL; vaèc. de Wright An, de
urinas, sangue (typho, malária, «y-

philis), escarros, etc. i\dc Mar-

ço 13. 9 ás 11 c d( I as 5. !•

LABORATÓRIO SANTOS LIMA-
Biologia clinica — Exames de sim-

gue urino, escarro, etc. 17. t-on-

çalves Dias, 17 (sobrado).

Exames de sangue,cslcTrro',
de .0$ a 30$: DR. RAUL RO.

CHA. Ouvidor, 90. Tel. N. 04^

Serviços nicilicos, phnrmnccu-
ticos, ilcntnrios e visitas a
domicilio

PHARMACIA HOMOEOPATHICÃ
— De Araújo Nobre tra u (',

Completo eortimento de drogas l.o-
moeopíith. recebidas direct. Ésp.
pliarm. 

"Ninipiica Virilis", (\ir.i 
' 

a
cura da impotência; V, Pátria :o,

ESPECIALIDADES PIÍ.\I>~
MAOEUTI0A0

EUPLINA — Formula de Orlandc
Rangei. No tiilelte das senhoras
não tem rival. Usa-se no banho ;
como deirfirifido; nas forijt.-) o
mol. da pclle; cm gargarejo e em
inlialaçõcs.

GUARANESIA — Mols. do esto-
mago, intestinos e coração; "Ciu....
ranesia". Um cálice ao deitar. .10
levantar, ás rafei çoes, evita nuii-
tos soffrimentos. Nas pliannacias e
droRarias. Dep, Campos licitar e

C*. uruguayana 33.
UROFORMINA — Cura n instifli.

ciência renal, cpstitcr,, pyelltes, nc-
pliritcs, urethrites, catarrho da te.
xiga, inflammnqSo da próstata, Pre.
vinc a insolaçuo» o typbo, a ure-
mia, os infccçòes intestinuos e do
apparelho urinai io; r. 1» dc Mar-
ço 11, 17.

DESIFECTANTES
e INSECT10IDAS

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
allopath..s c homoepathas de rc-
speitabilidade moral. Mensalidade,
ckooo. Dircctores drs. Hraule. Tin-
to e Ernesto Possas. R. l'rct Ca-
neca n. 101, sob. Tel. C. 595».

Dr. Bonifácio da Costa
—Re*'! rua do Rezende SS. Tel.
C. 4=93. Cons.: rua 7 de Setem-
1,0 .'3 (das 3 is O. Tel. 1S96C.

DR. CHAPOT PREVOST -, Cura
das hérnias, hydrocelles, estreit. da
urethra. Tumores dos seios c do
ventre. Mol. do mero e anncxos.
Trat. dos corrimentos e da syphi'
lis cm senhoras e homens; rua da

Quitanda 15 (2 ás 5). Tel. 5351'
C."»Cons.: grátis ás 9 us. <a. Kes.
Paysandu' 53. Tel. 25=7, Sul.

DR. NABUCO DE OOUVÊA-. -
Professor d-H Fac. de Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico do Hosp.
da Saúde. R. i" de Março, 10,
das 4 ás 6, Tel. S16 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS -
Formado e laureado pela raculda-
de dr Med. de Paris, ex-interno
doa Hosp. de Paris. Cous.: Av.
Rio Branco =37. ,=°.,3 as 5. Tel.
010 Res. V. da Pntnn u. c=9.

DR LEÃO DE AQUINO - Da
Acad de Med. do Hosp. da Gani-
boa. Res.: Costa Bastos 45. 1;.
-36, C. Cons.: Gcn. Câmara n6,
de 1 ás 3 (excepto nas 4-as fci-
rns); e "us -sabbados üas 3 as 5-

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS.
PARTOS e VIAS URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura hemorrti. uterinas, corrnncn-
tos, suspensão, etc.. íem operação.
Noa casos indicados, evita a gra-
videz. Cons.: R. 7 de. Setembro
186, das o ás 11 e da 1 as 4. Tel.

DR59lJOS_' FELICIANO DE
ARAÚJO — Trat. especial da tu-
berculose, syphiiis e lepra. Vias
urinarias, operações c partos, mols.
uterinaí, regulando a menstruação,
da bexiga e urethra, por processo
rápido e som dor. Carioca 29 (J
ás 0). Tel. C. S06.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SEN HORAS—TUMORES

NO VENTRE

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE MACIO-
NAL, dc applicaçjto rápida e mui-
to barata. : Muitíssimos attestadoa
de. fazendeiros t e da Leopoldini
Rallway C*. Limited; rua Qüilati-
da mo, 3" andar. Rio. Sociedade
Anònyma Fulminante Nacional.

ESCOLAS, CURSOS
E GVMNASIOS

CLINICA MEDICA, MOLES-
IIAS DAS SENHORAS,

SYPHILIS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DR. ANNIBAL VARGES — Mol.
das senhoras, pclle c trat. espec.
da syphiiis. App. electr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes 1'rcire
00, das 3 ás 6 hs. Tel. U02 C.

PR. JÚLIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias de senhoras.
Res.: R. Fclix da Cunha, 43,. Tel.
Villa 939. 

'-'onsultas: dc 2 as 4 e
das 7 ás o tis. da noite, na -R.
liarão de Mcsauita 241.

DR. ARNALDO QUINTELLA —
Docente livre da Fac. de Med.
Cons. R. Asseníbléa, 2S, terças,
quintas e sabbados, ás 4 horas da
larde. Res. R. D, Carlota 63,
(Botafogo).

Dra. Ephigenia Veiga-
Moléstias de senhoras e partos.
Cons. 1 Asscmbléa 1S. Uci.: rua
das Laranjeiras n. 371 •

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Março 18, da i
ás 3 horas. Residência: praia de
Botafogo 104.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Asscmbléa, 28, 2.»s, _j.»s e
6 "s das 2 ás 4 horas. Tel. C.
iboo. Res.: praia de llotafogo 100.

EXTERNATO BOAVENTURA -
Director Dr. Oswaldo Doa ventura,
Cursos dc preparatórios, primário
c secundário. Aulas diurnas e 11.1
cüirnas. Docentes: Drs.: João Ri-
beiro Gastao Ruch, Oliveira Mc.
nezes, Álvaro Espinhei™, An!::::
Tliiré e Mendes de Aguiar. Pio!-.
do Pedro 2"—Dr. Miguel Tenoiio
dc Albuquerque, ex-lc;-,;e da Ií.
Militar—Prof. Brant Hort, da E.
Normal —Prof. Cuido Monfort --
Drs. J. Mnstrangioli c Osivalde
lloavcnturo. Aulas praticas dc pliy-
slca e dliimica c historia natural,
Assemblúa; 22 — líio.

GYMNASIO TIJÜÇA — Inlor-
mito, scml-intcrmito, cjtler-
mito. Curso infantil, pi-iuin-
rio u sccnilllillio. listão abre-
tas ns matrículas e jú funo
cioiinm totliis ns aulas. Prós-
peetos c informações com n
Director Concgo Antônio
Pinto. Conde Uoinfiin «;is.

CURSO DE PREPARATÓRIOS
Mensalidade 20$. Obteve nos uiii-
mos exames <lo Pedro II — SSíí
opprovàçocs. Professores do Pcdtc
II. R. Sete dc Setembro n. 101,
10 c a0 andares.

DOENÇAS MENTAES E
NERVOSAS

DR. HENRIQUE" ROXO — Proi.
de clinica da I"ac. com freqüência
dos principaes hosp. europeus.
Con«.: r. da Asscmbléa, 08, das 4
ás 6, ias., 4as. e 6as. Res. V.
da Pátria 335. Tel. Sul S24.

DR. W. SCHILER — Cons.: sas,,
4os. c Cas., r. Hospicio 83, (das
4 ás 5) c Cosa de Siuide Dr. Ei-
ras, ás ,-ms. sas. e sabbados (das
2 ás 3). Res:": Bambina 40. lei.
1143 S.

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
— Da Soe. dc Med. c Cirurgia,
com pratica doi hosp. da Europa.
Res e cons.: R. Senador Dantas,
7;. Consultas ás =."s, 4,'s e 6.»5,
de 1 ás 3 hs. Tel. 318, C.

Dr. Castro Peixoto.^
«ervico de partos da Polyclinica
de Creanças da Santa Casa. Tel.
V -2C9. Res.: R. Affonso Pcnna
n.' 36. Cons.: rua Uruguayana, 3S.
das* 2 ás 4 horas. _

DR. CAMACHO CRESPO - Par-
tos e moléstias dc senhoras. Rlla
Conde de Botníim S/7- 

~el. '171,

DR. 
'dACIANO 

GOULART - Da
Polyclinica de Creanças. Cons,; r.
Uruguayana 25, das 4 us 6 lis. 1.
3762, C. Res. Rua Uadd. I-obo
110. T. 1140. Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —

Cura radical das hérnias. Cônsul-
torio: rua do Hospício n. OS. ue-
sidencia: riu Palmeiras 59 (nota-

DRS°HERCULANO PINHEIRO-
Partos, moléstias da<J senhoras e
creanças. Consultas dos 16 aí 17
horas. ¦Uruguayana 105. Res.. rua
do Lopes 154. (Ma<lure'"!:,„

DR. LINCOLN DE ARAÚJO -

Da Acad. de Med. e do IIosp-
da Misericórdia. Cons.: rua uaj

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PA1ST0S

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa. Cons. r. Carioca 60,-3
ás s hs. Tel. 2727, C. Res.: A-
zira Brandão n. 9- Tel. 2838. V.

DR. MAURILLO DE ABREU —
Partos, mol. e operações do ttte-
ro. Tumores do ventre e dos
seios. Curativos merinos. cm seu
consultório á rua Asscmbléa 98 (dc
2 ás 4) nas .ias., sus- e siibbanos.

MOLÉSTIAS DA PELLE
j_ SYPHILIS

IIVCIENE ALIMENTAM

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estômago só é permittido usar
como ingrediente nos teus nlimen-
tos, pela «ua pureza e especial
confecção, o "Sal de Macau', da
Comp". Commercio c Navegação.

JÓIAS, RELÓGIOS e OB.11%
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalhcriu
e relojoaria. Csmpra ouro, prata.
c pedras finas. Oli. dc ourives t
rclojoeíro. Concertos garantidos dc
jóias c relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da r. 7 de Setembro.

GRANDES HOTÉIS

__. .— . Câmara 116, (2 Ú3 4)...Tel, «•

Pclloe"s.vpI.ilis- Curas pelo > rf.|. *$$;%?** Lob° 4'6'
"Rtulliim" e 914—Estpmn-}_r.ÍL'Üiz dê"marcos - Cons.:
CO, lllllmõcs O UOCIIÇIIS UCI'- ] Uruguayana, 105. Das 2 as 4- Kes-
6..' -"• c Prancisco Xavier 312.
VOSns. Dg' MASS0N DA FONSECA -
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(Apenas pronunciadas as pn-
vieiras Palavras sobre o assumpto,

o espirito respondeu, sem que eu

. terminasse. Tambem respondeu

2 sem interrogação alguma, a certa

controvérsia Suscitada entre os

assistentes, sobre se seria oppor-

&£Jbdito, a Te^ira íli^i í^aTerrâ ^SÜ 
'*H&'- 

¦ 
jj 

'Z 
ler esla communicaçõo,no «r

?of ditos a Siáue ra Vei.-a; 9 eaiws Portos do norte "Brasil''., . . 4 .,,¦ acllM4o-se presentes pes-

¦5 \lhar tias nossas opiniões.)' 
1 Resposta: — Ah I sei meu ami-

go, e sei porque tanto vos via

hontem como hoje... como •

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
pclle e nuicosas, ulceras can.cero-
sas, tumores íibrosos; artlinti-mo,
syphiiis e morphéa; ncuriistlicnia,
doenças do peito e dyspepsia: 7
Setembro, 36, s i|-i e as 14 hs.
T. 408, C.

„.;„,.. n h Kihkiuil; 10 '.mus, u uoraeos 'c «»-d.i ¦*;¦'"—¦,• .; ;¦T.hú. 
S. Mendonça! 96 ditos, a S. Malhou. <| eses,. Moiiu Ireirc

Uaspar Ribeiro; 10 ditos, a .1. Csr- Recife e e=cs„ I.api.ia ¦

Recife c eses.. "Javary . . ,.
Inglaterra e eses., ' Uemcrara .
Motitevidéo c eses. "RuvBarbosa 16 |
Laguna e eses., "Mavrink . . . 20
Nova York c eses., "Vaubau

'le a aninha

6.S43

l-IJ-ÇOOO

196S000
igÒSOOO

saccos de carne, a O. \ asçnncello
r, lar los iiLm. a M. D. souto; 7
diui, a Gcstar Ribeiro; 5 duos, «
Vve« Irn.iin 12 'bt0-5. n .'• '¦f.
J-jig.i 19 jacas de, linT.JS a |e.
xelra Borges; 30 caixas idem, a St-

queira & C.;; 50 dias, a Hernç to
V- C; 30 ditas, a Tliomaz da Silva,
¦¦; ditas, ao mesmo; 23 d>as «
conservas, a J. Hale; 30 saccos üc
amendoim, a .1. Unçalvcs; 50 cai-
x.is de amidon a Teixeira Couto; 4
ditas de anil, a S. A. Confiança; 10
dita», o V. Soares; 20 fardos de nuiir
dos a Barbosa Albuquerque; 2-jacas
idem. iM. 11. Souza; S ditos, a Uans;
,0 qutirlolas dc oleo, a I,. Travassos, nosumO dns pieimus mi iuio-| sacrosauia. — *',.--"-.-.'¦.••j. „m;.
5 fardos de fumo. a A. ,T. C or- . , Capital Koileval txtraht-1 (.Durante a cerimonia do cenu

íem; 20 ditos, a P. 'U. ordem; °! V0 em 7 de fevereiro cio 1017. ferio, elle dictou as palavras se-

ditos a J. II. ordem; O caixas de, lll_ -.«i»^ „»"„',,-,, .nnno , i-onunoft 1 ', ...'... . «\ta- --- -»»•""'•"

itlcool. a T. P. -Costa

LOTERIAS
„,u!'.!c -.... alegria! Obriga-

do, obrigado! Falae... íalae para

què me cotnlprehendam e vos esti-

mem; nada tendes que .temer, por-

que a morte respeita-se... íalae,

pois, nara que os incrédulos te-
.. nham fé Akleus; falae; coragem,

nnwifnl Ppflpvnl confiança, e oxalá meus «hqs

L'{ipiL<Íl JJ OUfcSLílJ. •p0ssa:,T1 converter-se a uma crença

Resumo dns prêmios da loíç-1 sacrosaitta. — J. Sauson

níOIiESTIAS DE ADULTOS,
DE CKEANOAS E SVP11IL1S

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. de Miscriordia e do Iml,
de Asíthtaucia á Infância, Cons.:
Asseníbléa 98 (4 ás 6 li-s.). Ucs.:
iMarquc2 de Abrantes 1S9. Tel.
Sul 1761.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO,
FÍGADO, INTESTINOS E

NERVOSAS

Docente ila Fac. de Med. e medi-,
co adj. do IIosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana .17, das 3
ás 5. Tel. 1043, C. Res.: Laran-
ieiras 

"354. Tel. 5SS8. C.
DR MIGUEL FEITOSA - Do

serviço de gynccologia d.t s. lki
de Misericórdia. Cons.: Uriiguaya-
na 33. das 3 ás S- ,Ec5-:, G»U l;a'
mara 328, sob. Tel. 3067, Norte,

5õençãs1dõs ÒLÍIÔS, OU-
vidos; NARIZ c garganta

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica*dos IIosp. da Kur., memb.
da A. de Med. Subs. no serv. de
mols. da pclle, de Polycl., etc. C
Rodrigo Silva, 5 (lei. 2271 C, R
Av. Atlântica. 172, T. S. 1.0.1.

DR. A. DA COSTA JÚNIOR—Com
pratica dos itospitacs da Europa.
Cons.: rua Marechal Ploriano, 99.
Tel. 1957, Norte. Pelle—Syphili^-
Vias urinarias. Cons.: das 10 as
12 c das .3 ás 4. ,¦—.-",

DR F. TERRA — Prol. da Facul-
dade do Medicina, director do
IIosp. dos Lázaros. R. Asseinblca
n. 20, das 2 ás 4 horas.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
A=.si-lcntc da Faculdade de Medi-
cina. Rua 7 dc Setembro 38. as
3 hs. Tel. C. 551". Ros.: Mar-
quez de Abrantes 67.

PROF DR. ED. RABELLO — De
volta' da Europa, reabriu o con-
sultorio. Trata pelo rndiuni os tu-
mores e outras doenças, da pclle;
cons.: rua da Asscmbléa it. 85.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

DR. PAULA FONSECA • Consulto-
rio. r. Sele dc Setembro 141 (das 2
íi* í lis. diariamente).

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, 8 (das 12 us 4).
todos os dias.

2.7S2
420

¦ tarde,
dia 1

227.241

224.039
de julho

Ki..
Km

Rendi'

onro.
papel.

ai

Cabotagem. . . . =!>-u-lu

Total
líinliarqites cm 6:

Europa
^io da Prata. . .

IxWcncia em 6, '
Entraram desde '

hé homem, 1.007.859 ?acca> j:_.«iu- Enl
harearaiu ein cgual pendo 1.04,—, j „,,,,, ,
litas, , „,-., „i. DiSfercnçn a

Uontem, este mercado abri cal •

h0l com quantidade reduzida de caí.
i lu.íi c procura desprovida dc in-

Lri tendo sido etfoctuadas dein -

V:,-, .transneções de 603 sacca», na
tase dc bSSoo, u arroba, pelo lypq 7.Uf' 

Lie. foram '^^Ho^Ko
I,. cerca de 2.500 saccas, ao mesmo

l%St abenura, lectando o mer;

A Bolsa dc Nova \ork, .'• -m eom
-, .1 4 pontos dc baisa e i|b a 3.0
nnhbeni- dc baixa no disponível -

!&d"°5saraiii por Jundiaby 1O.O00 sac

houve entrada*.

K13NDAS PrilIitCAS
Al.FAXDlíGA DO U10

Renda arrecadada hontem:

Total. . . .
arrecadada de

71:839579o
63:050$265

l3|lStlo?u55

rt-|17l3?-l90

9iC;S-.iJi/.io

202"0O0$J50

RiECEBEDORIA DE MINAS
Arrecadação do dia 7. i(>:t.it>S'.-ÍMi
De i° a  73:oSO$908

aicooi. a 1. r-,,,•*-"'"• v ,¦ : „ 
de poivilho, a Itelli & C; 23 duos, f ;4av
Lopes 'Freire: Onli balas de papel, «.;
Companhia Ilacolomy; 30 rolo,, a. ' <

K. Irmão: ioj engradadas e '75 ">• i lf'%' 
••

los, á Companhia Itacolomy: ; qu?r- db'Ji.1. • •
lolas de tinta: ú Companhia America .38701...
Pabril; 2 caixas idem. i .iiie-mai. '/'->; 2T2T2...
rolo' de fumo, a Bcnevides l.mrja,, .,,,,01
,0 ditos, a A. Pestana; 5 quarto°s «nin-
dc sebD n Nelson Santos; sil blo-l LUMl-• •

1;", ente. . .
período dc

inaior cm

Éín cgual período
anno passado. . .

do
9n:?oo*í>43

 saeco:!ÍM^Mló^;.r^005-A-oOi)2000; güinles:"'- :"NÓP vos tiUmorue

tend. Capita! S^^ ISc^
1:00041100 as vossas provações IRap. . co

50-SOOO rasem, e boa vontade! Nao deis

5008-00 -mais que «m medíocre valor aos

BOttÒOO'1 bens l"«"°3' e 5Crels reconipcn
Ü0OS000'

PRÊMIOS DE 2005000

573d r.SUiõ 22G61 ItTOlO 25753
36-W 1337 119.103 «682 32979

-7AOKi 0(4

I lããO
I17575
i49385

o. .

I0$400
I0S200

5400

li, 7 e ií j
hoje lei-

22. i^f*1 saccas.
1 no.340 saccas.
de junho: S..|oo.oij sac-

SANTOS
Dia 6:
Entradas
Desde 1
Desde 1

^"-Saldas: 33.6.13 saccas.
Existência: 2.946.222 íaccas.
Preço nor 10 kilos: 5ÇS00.
Porção do mercado-, paralysaao.

ÀSSUCAR
Entradas em 6: — Não houve.
Desde 1": 12.8S3 saccas.
Saídas cm 6: 8.200 ditos.
Desde 1»: eS-496 saccos.

• Existência em 7, ue tarde: .,00.-99
ditos. 1?;-,,,,.

Posição do mercado: — Urme.
COTAÇÕES

Rranco crystal. . . SsSo a $600
fcíyítal amarello. . , f-ljo a 5,20
«r -!,.-, . S380 a $400
llraneo. .1» sorte. . . |S3o o $;oo
Mascavo $4?o a í5»°

i:Xl'l-:i»lKXTK DA
AliPANDEGA]

Nos armozens 3, 4, .
do Cies cio Porto imvri Iwj
lão d.- mWcSdiiríãs caidas em com-!
:-.,'..-„, Iiavenilo, entre outras:, biclilo-
rato de potássio, garrafas vasias, ver- ¦

?as de ferro, folhas dc Plandres, pa-1
lhas para clíapéos, tecidos de seda, ,
soda cau?tlca, agita mineral, olcn dc j
petróleo para machinas, graxas, obras;
de e-tanho. snspensorlos, perfumaria?.
\erw.z tinta a oteo, producios ciu- j
micos, cabos de Unho nlcatròado, fe- i
•no! ¦ ipcr-''ini.arias, barris vasios, ei-)
ineiito, cociae e pape; carbono, para
es-rever, dc çínbrulho, e eni inassa,
pára fabricação do mesmo.

1'or.iin deferidos >s seguintes re-
nncriiuciitos de direitos pagos a

,.„ dc asplulto, a iBarb. Albuquer.
que; 12 barricas e 31 volumes, idem,
ao mesmo; 90 fardos de pal.ia, a
1, Mesquita; 3 "los e 1 encapado
de sola a !•'. Andrade: 29 rolos idem, 1 ijoW 1.101 o-...)-.'o -i.i"'- «;-•;;"

i ordemi 5 caixas idem. a 1;. Uif- U3OO5 28523 ',9370 11944 45753
frée; 33 caixas, a Marques Silvai »''
rolos, a Cruz Scnna íCarvalhp; 87
fardai de palha, a L. Mesquita; 1
caixa de vinho, a Galheiros èc.<-., .-.
amarrados de couros, a T. .Meyer;
mo ditos, ao mesmo: 6 caixas dc
barbante, a Pinto l.ucena: 74 amarra-
dos de couros, a -Iluriscb & C.; —
ditos, a José Castro.

Cantareira -- ^i saccos de atsu-
car a P. IL Waítcr. .

Tlièrezopolis — 70 barricas dc mas-
sas. a Lebrao X- C,

Tela F.. l:. Lcopoldina — Carga
recebida: 66 saccos de inillio, a AveljUSÕãi e 32983
lar ft C; 10 ditos, ao» mesmos; 17 \9'voí
ditos, aos mesmos; |4 ditos, a Ko-|
drigties Queiroz: 4o ditos, a Soarei 2;s31
.Lavrador; 2. ditos, r1 llerm Stoltz, lgfól-1 dito?, a Queiroz Moreira: 60 ui-. ,',.>.
to», a Ferraz Irmão; 20 ditos, a J.JS1
I 110 & C; 20 ditos a A. A. Ri

2531)2 21249
P-HEMIOS DÉ 100SC00

3530 54732 46100 5»351 41190
4166 1461 14536 4979

50099 30R28 31004 4.1S36
55377 1S078 54621 56431

7103 451033 17253 358S7 23533
4SÜ3 27492 43Q3 4232 16285

APRllOXlMAÇOliS

)t?n5 icrrtiiua» ^ •;*•• — .
s_dos Não se pôde muito nozar

o bem estar, -fazendo moralmente

um grande, üm iminienso mal. .1

terra me seja leve.

Dr. Cunha Cruz -„£$?&
cmbriasruez. R. Carioca n. 31. 3
ús s. Tel. Central 5693- Res. Rua
Taula Freitas 97 (Copacabana).

Oscar iTARGONNEL.

liilii

Olinlcn niedico-ciriirgica dos
drs. Feli.v Nogueira o Júlio
Monteiro, á rua Sunndor
Kitzebio 238, Tel. N. 1186.

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
partos c mol. de senh., hydrocele,
estreit. da urethra, fistulas e cor-
rim. Trat. esp. da svpliilis; appl.
dc "60G" e "014", di ás 2) Res.
trai-, de S. Salvador 211.

DR. IULIO MONTEIRO — Med.
do 

"Hosp. 
dc S. Sebastião. Mol.

internas, pulmão, coradãp, fígado,
estômago c rins. Mol. ínfecttiosas
syphiiis, etc. Das 2 ás 4 hs. Res.
rua lbit.ururia 35*

DR HILÁRIO DE GOUVÊA -Das
Universidades lie Paris e Hcidel-
berg. Proi. da Fac. do Rio de
Taneiro, Cons. Asseníbléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás 2.is„ .ias. e 6as.
feiras. Tel. 1957- Ç. Res.: Praia
Flamengo 140, (Tel. 33i._c.)

DR R. DAVID DE SANSON —
Consultório: R, Asseníbléa 26, das
2 ás 5 horas, ás terças, quintas c
sabbados. Tel. C. 1957. R«:: r-
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel C 1270.

DR GUEDES DE MELLO-Da San-
ta Casa (Policlinica de Creanças),
chefe dc vários .serviços de sua çs-
pecinlidade cm hòspitaes c ambula-
torios S. losé 51, das 3 as 5. lei.
C 5S0S. Residência, r. Gcn. Men-
na Barreto 156- Tel. S. 19RG.

OCUMSTAS

DOENÇAS DA GARGANTA;
NAIU2, OUVIDOS B DOCA

DR. MARIO GÓES • Assistente ;ia
Faculdade. Consullorio: r. 7 de,Se-
tembro n. 38, das 3 ás 5 hs. lei.
C. 5510. Resid: liarão Flamengo
32. Tel. S. 1440.

HOTEL AVENIDA — O mais im-
portanto do Brasil; Accommoda-
ções para 500 pessoas. Confortável.
Distincto. Central. Serviço dc ele-
vodores dia e noite, endereço te-
Icífraphico. Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Coníor-
lavei e luxuoso no saluberriuio
bairro das Laranjeiras, a 20 ininit-
tos do centro da cidade; rua das
Laranjeiras n. 5to.

ENGL1SH HOTEL — R. Catletc,
176. Tel. C. 2008. Completamen-
te reformado, dispõe de conforta-
veis aposentos. Boa chácara. Só
para famílias c cavalheiros. Preço»
reduzidos.

SPLENDID HOTEL — Praia do
Flamengo ns. 202 <i 208. (Avenida
Beira Mar). Aposentos vastos c
mobiifldos com todo o conforto,
destinados a famílias dc fino tra-
to. llanhos dc mar ein frente. Di-
recção do sr. Bento Porto e Se-
nhora

AS MELHORES PENSÕES

PENSÃO BRASILEIRA — líliã
Haddock Lobo 123, tel. 1.716 V.,
a 20 minutos da cidade, bondes
n toda hora, Míetece boas accpnv
modações a fan.'lias e cavalheiros
dc tratamento.

MAJESTIC PENSÃO — P. Uoio-
togo 384. Tel, 93t, S. Filial—La-
ranjeiras 318. Tel. 5436, C. Opti-
mas accommodaçõcs para famílias e
cavalheiros de tratamento.

PENSÃO RIO BRANCO — (Palace-
to Fialho). Exclusivamente para
famílias e cavalheiros de distin-
ccáo Tel. 3732; roa Fialho 20—
(Gloria _ Cattete).

VETERINÁRIOS

OS MEIiHORIiS CAFiSS

VETERINÁRIO ANDRADE, com
ass-i-st. na Sccção Vetcr. M. Ar;n-
cult. Esp. mols. dos cães. Diagn.
niicrpc. immunisaçócs. Exames do
sangue, urina Cons.: rua da Pas-
erigem 40. Chamados Tel. 2264, S.
(Botafogo).

Pocnçns ilo ostomngo, inlosti-
nos^ figaüo e nervosas —

Exumes pelos Raios 

2-1835
18657

2«3
1S659...

a
a
a

005,100
4OS0O0'JOSUOO

ALGODÃO
Bnt radas tm 6: 3/.Z59
Desde 1»: 5.fírS ditos.
<-,id"s eni O: 660 fardo
Desde i«: 3-435 d»
Existência cm r> dê

tardos.

i.i:de: 18.074
iardos.

1'osiçao do ::

1. P. dos Santos & C. oS3í.|iS:
Ilorikllo & C., rSJio.i: J. Teixeira
de Carvalho & C, 31S5S9 e 3i?3bo;
toão Reyhaldo Coutinlio S- i..."tr/íiio 

é 22.-5o-).|; I. 11. K.miiz,
259S032; II. Iden, n'i54''.9; tornes
dc Castro & Xorn, H?5-,0i: Barbosa
Albuquerque „ C, 3«5: J. R- .tlc I
Stnsza í^ C, i2Sj;'»9; Jnlio Ferreira!
,ía Silva. 

't2i$6i)7: 
lltçrto Cirio.

K>_'?-<)t c 49$ioo; -lfrancsco & L.,
2io5o2á; (Freitas & Couto, -ií.S.sj.t;
Cranado i Filhos, o'j$:-I3, e Faria
Plácido & C. 2O55000.

'Foi mandado entregar a Soares,
Baslos i- C. " importância de, ocí. I
que depositaram para garantia dos,
direitos da mercadoria que despacha-:
ram pela nota n. 6.237, de dezembro ¦

tiUtmo.
Foram de»isnados os cscnpt-.ira-

rios. Alberto Coimbra e Mario Cr-
rêa para clarificar e avaliar ,rt ha-

a» r-.irt.i_. p.ira jí>?ar, apprehcn;
official aduaneiro José

beiro; 05 ditos, a;Ç T. Carru, genS- 24s01
,J0 ditos, a lAdolpho belu.rdi; J2 .-»
ditos, i. ordem; S5 ditos, a Mario de : }-Wl
Souza; 120 ditos, a Brandão Alves. | MMl

40 ditos, o Soares Lavrador; 7 «'
t,i, a Soares Bastos: 34 ditos, a"mai-a 

Veiga; 20 ditos a Branda-
Alves; 11 ditos, a A. .Amarante 84
ditas. 3 Rodrigues Queiroz; 18 ditos,
,i T. Cortez; 106 ditos, a Ferraz ir-

mio qo dilôs, a Dias Garcia: 16. dl-
os 

'á' 
ordem; 20 dhos; a K.-R. ie;

nievcr; 60 ditos, a Meirclles Zamith,
UÍ ditos, 11 ordem; 09 ditos, a.hmno
v. Lino: oo ditos, a K O. Gomes;

3, Uos, « Avellár K.- C; 50 d.tos,
:, John Moore; 52 dilos. ao mesmo!
,S-ditos, a .1- Rtifinot. 61 duos. a
virares ipoütery; 33 tl"os, a I ao-

màrPereiral 50 d tos - C. 'Pinto

,„ ditas, a Brandão Alves; 35 *lM.
a M. Gama: H i'"03. a Sal"?. Assilt'
-r, ditns, ao mesmo; 12 duo.-, o
C Pinto: o ditos, ã Mc.rcl cs Za- .
~íth- 116 duos. a Teixeira 'Borges: I

ióo 
'ditos, 

á ordem: 20 dito-., a l .
l-.FÍicadora: 21 dtos a Meireles-Za
mith: 20 ditos, a A. 'Perrin & C...

1. M. Maonlliâcs; "i <b

CORREIO — Esta rcnartííão cx-
r.ediri malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Itapuca, para Santos,. Paraná, ími-

ta Catliarina e Rio Grande do Sul,
recebendo impressos nt eas 8. noras
da mnliã, cartas para o interior 1

S 1 J_, idem com porte duplo atL
ás o

I00S000
1005000

50SOOO
niCZENAS

2.1840
18G60
32990
CENTENAS

a 24000
a 1S700 '.

-.,... t a 3o0J0
Todos os números terminados

"'^o^uLros 
tonninados 

0i$£?>&S*«em 6 tom 2S exoeptuando-se os ?•
lorminados otn 30.

O fiscal do governo, Manoel Cos-

me Pinto. . _
O director-ássistente, João car-

los de Oliveira Rosário, secre-

t;lr'°- -i 111,-rM
O director-presidente, dloírtn

Saraiva da Fonseca.
O escrivão, Firmino de Cantua-

ria

DR. RENATO DE SO0ZA LO-
PES  Esp. Docente na F. de
Medicina: r. S. José. 3a, das 2
ás 4 hs. (menos ü-s quartas-feiras)
Grátis aos pobres, as 12 lis.

DR. EURICO DE LEMOS, nrofes-
sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Rio, com 20 annos de prati-
ca. Cura garantida c rápida do
Ozena ifctidez nasal), por proees-
so novo. Cons.: rua da Asscmbléa
r,i, sobrado, das 12 ás S da lorde.

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livros collcgiacs

e acadêmicos; Una do Ouvidor n.
161Í. Rio de Janeiro — S. Paulo,
R. S. Bento, 41.

TINTURARIAS

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
XARIZ E OUVIDOS

Tnitiinioiito <la tuberculoso
pulmonar pelo Pneiiiiiotlio-
rnx Artificial

(Rrocesso de Forltmiiii)
DR. EDGARD ABRANTES — Cons.

r. S. 'osé 11. 106 (2 ás 3). Tel.
C. 5.537. Resid.: r. Darão de
Flamengo n. 17- Tei. Sul 960.

Se\a nara Barbados e Nova York, MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
recebendo impressos até as S horasl- ... __  —

203000 „...,
10SO0OI da manhã c cartas para o exteno

8SO0O
Amanhã:

Uare.v.M para Cabo Frrio, Victo-
'- •• "'-¦-- t>-i..- - Ara-

hora'da larde, canas para o interior
aíé ás 121]-'. itlcir. com porte duplo
àié á 1 e objectos pata registrar ate
uo meio-d;a. , „.

.-Iniia nara Santos. Paranapià, Sao
Francisco; Itajahy, Florianópolis e La-
puna recebendo rcicbendo impressos
i'é ís 3 horas da manhã, ôv.las para

_R. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos IIosp. de Berlim
Vienn.i. Cons.: r. Uruguayana 21,
das 3 as 6. T, 40, C. Res. 1 santa

DR.°PlCASTRIOTO PINHEIRO -
F.x-Assistente da clinica dn Prof.
Urbantschitech, i\ Viénna, Rua
Set? dn Setembro, S2, das 2 ás 4

dríTpeckolt e PECKOLT fi-
LHO — Especialistas, 1 ouvidos na-
riz, garganta, vias urinarias e ..pe-
rações. Cons. rua Sete dc Setem-
bro $3, iw flndnr. de i as 5. He*,
r. Fclix da Cunha 20.

TINTURARIA RIO BRANCO —
Av. Mem de Sá 20. Attcnde im-
nicdiaiainenle aos chamados pelo
tel. Central, 4934, para buscar rutt-
pa c entrega nas residências, de-
pois dc pago o trabalho.

CIRURGIÕES DENTISTAS

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A'
venda nas casas de primeira or-
dera. Deposito á rua da Saudc,
142 a 150, Tel. Norte 707.

LOTERIAS

DR MONCORVO — Diretor fun-
dádor do Instituto de Assistência
á Infância do Rio de Janeiro. Clie-
fe do Serviço de Creanças (Ia Po-
liclinica. Especialista de doenças
das creanças c pclle. Cons.: rua
G. Dias 41, ás 13 hs. Res.t Meu-
ra Brito n. 58;"DR PEDRO CUNHA — Da Fac.
de Mcdic. e do lust. dc Assist.
i Inf. Cl. medica e das creanças.
Cons.: Gonçalves Dias n. .-,!.. rei,
3061 C, das 3 ás 5. Res.: S. Sal-
vador n. Cattete. T. ífii.i. Sul.

MOLÉSTIAS DA GARCiAXTA,
\Ull'« E OUVIDOS—CURA
DA GAGÇEZ_

dfT augusto linhabés —
Chefe de clinica na Policlinica. Ex-
assistc-ite dos ProfS. Killiau, Guiz-
mann c Brulil. Ciro da gaguez
(proo. Giitzmann, de ilcrlim); rua
Uruguayana 37, ús 3 ,1S-

: 
j ria. ""'¦-_

até ás 3 horas da manha, Metas para ÚJLIO CÉSAR SUZANO
o interior até ás 3 i|=, 'dem enin por- bran-DãO e J. PINTO BRAN-
t» duplo até ás 6 e objectos pa.a Dft0_ App injeCcúeB hypodermi-
registrar até ás 6 horas da tarde de ^ endo-venosas c intra-mqscula-
hnin ,„. r,r,r. nt I n Tiremos lUOflÍC03.

TC quem dá a fortuna mais ra-

lito=. a 1. M. ilattaiiiucs; ja 
«¦• l pida nas loterias e offeréce mais

os, .1 C. Cõ-ta: 3S ditos, a rhntnji! vantagens ao .pullUco.
Pereira: 41 d".o_ o ,.^.11^' ã | MATRIZ: Ruá-'™> Ouvidor, iji

dita

 rfo: - Paralisado. , d.do 
^o 

. .-- 
.

ÇOTACOKS eÍ.Vr_a da. policia do porto Onòfre
ftsrtScs "S.100 a 31S000J ^™{ta-u'ao 

!dia 
l6 domcj passado.

^rituíiro» soitc-s. . 2S?ooo a coí.0oo 
| ^^^ cin Sl.rv!ço entre as arma-

—1 5 ç ó do Cies do- Torio.
- 'Foram encaminhados ao T'iff

ndãc
•'..niiii!':

A. !'. Sá:

'ITor.
em,

tanl

B] O li S A
a Ilolsa (av

. tendo sido ei
m dc negociou

Cernes ficaram firmes: 1
» . .. _ _ . . 1 . 1' A1- '

:ionúii bas-
cétuado re-

?
isiiemerits

I*orío. as dc O. de
_•;. tàt Feiro, us do i.'. do Thcsouro,

reqiicrinientoi dos Eta-
Lantbert, pedindo «sti-

. düferença entre os direi-'os 
inlegracs e os de 8 »|». de duas

partidas de folhas de Flandres que
ídiportaram, c uai recurso de (Braga

Alves: 50 ditos, a Meirclles
-o- d;!as. n P. Ladeira h

C ; 60 ditos á ordem; (io «litoJ, a
I-* O. Comes; 12 ditos, a ordem: «3
di'to« A ordem: 100 ditos a A.va-
rc' rollerv; 30 ditos, .a Ferraz Ir-
-Cm- 50 di'o=, a Stoiicira « c., 10
;Í:i,.='. 

'a 
fhomaz da Silva: " ditos a

ordem: 33 ditos, á ordem: s ddop
á ordem; uií ditos, a orlem: IS dl-

ni.IAES
Rua da Quiianda n. ro.
Rua General Câmara n. .V'J-
Kua Primeiro de Marco n. 53-
Largo do Estacio dc Sa n. So.

NOS ESTADOS

S. PAULO — Rua Quinze dc

Novembro 11. 50.
E, DO RIO—Campos: rua 1 r"c

tes. C06—911. a preços
Cons.; S. José, 51. (3

módicos*
s)

MOTiKSTIAS DA GARGANTA;
NARIZ 10 OUVIDOS, RROX-

CO-lí SO 1 'll.VC.OSCOI-lA

DR FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da F. dc
Med. Ex-ássist. do Proi. Bricger
(Brcslau) e do Prof. Killlon (l!cr-
hml, Uruguayana 2;. 1 ás 3 1I2.
T. 37Ó2 C. lies.: Russel 10. (T.
3750 C.)

ÂNGELO M. CÂMARA — Pela Fac.
de Med. do Rio de Janeiro. F.s-
pcciulista cm tratamento couiplcta.
mente sem dor e garantido. Cons. 1
liruguaj-ani 11 (das 9 ás 4). 'ei.
Central 30ir,

DR JAYMF. DE CAEvV.-HO —
Consultas das 7 as 10 da innnliã c
3 ás 7. Kua Carioca 41. Tel. 2823,
Ccnt.

DR. L. P. COSTA — Mudou-se da
I\ Tiradentes para 7 dc Setembro,
j —.(. Cura todas as moléstias da
boca, colloca dentei por diversos
sy_temas. Extracções sem dor.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Diplomado pela Escola Livre
de Odontologia do Rio de Janei-
ro, com 10 anno-3 de pratica. Coiis.
r. Urujuajana n. 31 (tel. C.
1679).

DR. MIRANDOLTNO M. DE ML
RANDA — Especialista em «ura-
cções sem dôr e tratamento de fis*
lulas. Das 8 ás 17 horas, nos lhas
uteis. Gonçalves Dias 13, sob., tel.
i.Gíio, Central.

DR. RAUL DE BARROS HENRI-
QUÊS — Cirs. Dentista. Diploma-
1)0 pela Fac. de Med. e Phar. do
Kio dc Janeiro, com loiifira pratica.
Preços «10 alcance de todos. Cons.:
r. da Passagem 59, «;ob. Das 8
ás i~ lis., nos diíiá uíeis.

AO TRIUMPHO DA AVENIDA —
Ililhelcs de loteria. F.statnpilhas dc
todos os valores. Cartões posto.es.
Avenida Central 49 (porta larga).
Tel. 2900. Artlmr A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
185. Apostas sobre corridas. Ui-
lhètcn dr loterias.. Filial casa
Clianteclcr: Ouvidor 139. Taramos
Senrin & Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rapiàii,
iiüs loterias e ofíerecc in ai orca vau-
tagens ao publico; R. Ouvidor _n.
151, R. Quitanda 79 e 15 dc Xo-
veinliro 50 (S. Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO — A cisa
que mais vantagens ofíerecc a seus
fregtiezcs. sita :i Estrada Real de
Santa Cruz 3120. Filiacs: Gruta
do Engenho Novo, 2, e [meruo.
sua Manoel Victorino 8o (E, Din-
tro). De João Palur.

_MOVICIS E TAPEÇARIAS^
ALBERTO _ TEIXEIRA cx-iutere.s-

fiados da CASA DOUX. Armado
res e cstoíridorcs* Moveis de fan*
tasia. Tel. Ccnt. 5f|2; rua .j..j
Cattete, 246.

5IÒVEIS A PRESTAÇÕES

CASA VEIOA — Francisco Veiga íi
Grande Fabrica de Moveis.

Condições vantajosas. Preços da
Fabrica. Attcnde a chamados a
domicilio; rua Senador Eüzebiò ".
222. Avenida do Mangue, Tel.—«
5:34 N.

CLINICA C1RIJRGIOA, VIAS
URINARIAS

MOLÉSTIAS DA P.OCCA E
E SEUS AXXKXOS

ADVOGADOS

dem; ui> unos. a uras»', ¦.- •¦¦ ¦ -.-— .

ti/^i,*5* cf'323 dtCi i•! dCp_^^L!S:- Ky. Quin,

^VlIerf^^^SoíVAdoblKovenibro 
.. ^-

DE. AMALIO DA SILVA — Rua
Uruguayana 7. 1° andar.

DR. ALOVSIO NEIVA - Advogado
Escriptorio c re-idencia: h rua

Sachet u. 7- Teleph. Ccnt. 8.

DRS. ARTHUR CHERUBIM. AR.
THUR LUIZ VIANNA, JOR3E
GOMES DE MATTOS e JOÃO
DA COSTA RIBEIRO — Alem-

i t-tin cn-sfas. Escriptorio; Carmo,
1,1, Teleph. Xorte 481 -

DR A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
hosp. de Ilcrlim e Paris. Cons.:
.' da Carioca 30 (das 3 as 6 hs.)
lies. 1 Trav. Umbeima, 25. lei,
Slll, 2401'

DR. ANTENOR COSTA _ Ex-aU.
xiliar do proi. Marion (dc Paris).
ex'"i*cipulo do proi. C.'-;.er (de
Ilcrlim). Res. e çons.t Inválidos,
28, até o meio dia. Te!. Central
3Ó7C. Preços módicos.

DR. CARLOS WERNECK — Cirur-
aião da Sta. Casa. Cirurgia de
adultos e creanças; moi. das vias
urinarias c das senhoras. Cons.:
r. Ourives f das .1 as 5 hs. Kes.
r. Senador Ociaviano n. sa. lei.
f>nt. 1042

AUBF.RTIE — CiruraSSb-demista —
Fsoecialisia — Rua 15 de Novcm-
bro 33. TeU-ph. 1838 - S. Paulo.

JlolestinS <lo sniisiie e da
pelle. Exumes dc siiiiísue,
urina, leite o minevios.

INSTITUTO E LABORATÓRIO
EHRLICH—Avenida Rio Branco
175. T. 5799, C

AS PRINÜIPAES 
'GARAGES

"ideal 
garage

TELEPH. 14. CENTRAL
R. SILVEIRA MARTINS N. no

Cattete,

GARAGE SUISSA — Avenida Sab
vador de Sá. 6. ltccelic automóvel
cm estadia c ia?, todo e_ qua.quer
concerto para o que dispõe dc mo*
delnr ofiicina mecânica.

fVNALYSES CIiIJÍICAS E
J1ICROSOOPIA

DR ALFREDO A. DE ANDRADE
_1 Praí. tia espectatid. n& Vac. de
Med. do Inst. Pasteur o: Paris.
Trabalhos saara diagnostico rr.ed.,
onAlyses chimícas, cxan.çs micros

. cop.cos, etc. (Jniguayapa n. 7.

PHARMAOIAS o DROGARIAS

PHARMACIA;.-'IE DROGARIA F.
GAIA — Laboratório de prodnctos
chimicos c pliarm. F. CAIA. Com-
pleto sortímento dc drogas. Sc*
cção dc liomoeopathia. R. Senador
Euzebio 238. Tel. 11S6 N'.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde Boniilm 436. Drs.
losé Ricardo, das o Ss 11. Almei-
da Pires, de 1 ás 2. Arseno qui-
no!, para os traços. Cyario; Honol
e Bleno-thanato, para gdnorrhéa.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomfim 250 T. 2479, V. Cons.:
,lr. Camacho Crespo, 9 ns 11; dr.
1'. de Souza, S ás o da tn. e .4
áà 5; (ir. í.inneu Silva, das 7 ás
8 n.; dr. S. P. Lima. 2 ás 3.

PHARMACIA CAPELLETI _ lia-
inaytá 140. T. 1048. S. Compl.
iort. dc drogas e prnductoí pharm.
('uns. Dra.: Emygdio Cabral (9
is 10) e Santos Cunha (10 ás li).
("íraíis no* pobres

PHARMACIA LAP.ANJJ.IRAS —
Tel, 5754. Laranjeiras 458, Cons.
l)rs. 

" 
Leopoldo do Prado (9 ás

10); Sonzn Carvalho (10 ás 11).
Fabrica e dep. do "Pantoforniio*\

para tosses, itiiriado», "Corjuetu-
' cl-.e". •"

GARAGE ROYAL
ITBLBPIiONES C. 320 C 1'íSi'f

Senador Dantes 11S

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

-i A iii'>l!ior e à mais eleçunte dilf. „
ti preparações Jf oleo de lijodo de ;j
ra ..-..,.„- i titiCBltiau é o ¦' "'^'i

H Vinho cio U' Vlvlcn « Fljíiiiol •'• .
fí O sabor do Vinho Vlwltn ó U« lil
B norn.iBiel que ate us piopnaa J
ü 'crmtiçaso 

tomam com trüJto. Ji
__«i, 

'iiu 
iriiiliill', s..tsz>^

Mlle. MATIOS
MANICURE

I<cducç.",o em preços de assi-
gnaturas. Kes.: ruu du Car.ocí

6, a" and.

Ili
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UOBREIO DA MANHÃ — Quinia-ieira* » ae fevereiro ae i»17

' - . . •

B^mkIÕhx'ftlA»A"A.MliVA8
GERABS" AOS SEUS

ASSOCIADOS
sfTemos lido os a,rtigos que, sob

•^'cpigraphe — ATNÕÀ A» MU.
fryAS — o Commercio de My
Was, de 'Bello Horizonte, tem pu.
ífiicado e -têm sido transcriptos «m
tietção paga do Correio da Manha,

, |Do mesmo modo que admira-
fritos a tenacidade «om que essa
uòília, apoiando um pequeno nu-

jro dc sócios ,rro presupposto dc
Wt pugna pelos interesses dos se-" 

raclos da "'A 
_Minas Geraes", se''penha 

pela liquidação dessa so-
ade, notámos a incomprelien-

ls'6'o ou imperfeita] interpretação,
kj>or parle do autor desses artigos,:
'dos intuitos da directoria da "A
'Minas", não vindo se collocar ao
ílajdo dos que iniciaram a campa-
mha que tem por .fim o desappare-
'«intento da instituição que funda-
tiups — o dr. Antônio 'Carlos Ri-
beiro de Andrada, e os dois pri-
í-ineiros dos baixo assignados, lies.
Ila cidade.

A directoria da "A Minas Ge-
h-aes", na attitude em que lem
{permanecido, por nenhum outro'roerrsamento se tem dirigido que
'não seja o interesse dos sócios
(que a honraram com a sua con-
faiança, elegendo-a para adminis.
«rar a sociedade.

¦Levantar contra ella h supposi-
ção de que é o demasiado e in;
teressado amor aos cargos que a
retém na dita attitude, é uma in-
justiça que só lograria encontrar
iéco cm quem não conhecesse o
.caracter das pessoas que dirigem a
"iA 'Mirras Geraes".

IO Commercio dc Minas com-
TOCtlcu essa injustiça, levado, de
certo, por uma informação que lhe
.merece fé, mas que não é verda-
deira.

IPodcmos affirmar a,o Commer-"cio de Minas, como aos que estão
ti frente do movimento surgido
em Bello Horizonte, que rros car--
gos em que está cada um de nós,
¦directores, nenhum tem outro pen-
samcnlo ou preoecupação a não
ser o interesse dos seios c ne-

nliuin tem outro desejo senão res-
ipcilar a vontade soberana da so-
cietíade.

Assim, ainda quando a directo-
rín estivesse na mais_ enraizada
¦convicção de que, a dissolver-se a
sociedade, seria preferível adoptar-
se um plano de reforma, que apro-
rçitassc o seu capita], coin bene-
ficio certo para os seus associa-

Idos, collocar-se-ia junto aos par-
tidariòs da liquidação, _desde que
[percebesse que estes são cm nu-'mero 

que fazem sujipor represen-
'tarem a vontade da maioria. Nun>
-ca a directoria se contraporia á
vontade social, embora crente de

Iqtte esta não traduzisse o inferes-
se de cada, sócio. Beneficiar con-
itra a vontade do beneficiando,
¦não tentaríamos,

¦Não estamos dizendo palavras
que não expressem um pensamen-
to sincero. Desde que a directo-
ria constate que os sócios da "A
.Minas Geraes" querem a liquida-
cão da sociedade, tonvirá nessa so-
ilução. Nos -postos cm que cada um.
ác nós está, a regra primordial é
-a obediência á vontade da socie-
dade.

Os fados demonstrarão a nossa'
¦sinceridade.

Juiz de Fora, 5 de fevereiro de
50I7 —1 Os directores da "A Mi-
nas Geraes." (R 1244)
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SABBADO,

10 de Fevereiro
de 1917

ORDEM DO CARMO
Do dia 5 até 9 cio corrente,

offectuar-sc-á na Secretaria
desta Venerarei Ordem, sita
ft rua do Carmo n. 46, sobra-
do, das 10 As 16 horas, a eu-
trega das Guias de Pensões
para o vigente exercício com-
promissal de 1916-1917, aos
irmãos quo foram contem-
piados.

O pagamento do coupon
n. 1 das pensões dos mezes do
Novembro o dezembro de
1916 e de janeiro do 1917,
terá logar a 10 do corrente,
das 10 As 12 lis. sendo atten-
didos em primeiro logar os
irmãos graduados, não so fa-
zendo, nesse dia, entrega do
guias a pessoa alguma, sem
oxcepçâo, assim como só se-
rão pagos aos próprios ou
seus procuradores competeu-
temente habilitados.

liio do Janeiro, 4 do feve-
reiro de 1917.

O Xhesoureiro, JOAQUIM
ABÍLIO DE A80ENÇAO.

Protectora
951

Rio 7-2-917 R1382

Cruzeiro
928

Rio, 7-2—917.

Sublime i Mapstoso
í Fantasia io

Baile

COMPANHIA DE SEGUROS
MARÍTIMOS E TERRES-

TRES "GARANTIA"

No escriptorio desta Companhia,
á Avenida Rio Branco n. 57,
acliam-se á disposição dos srs. ac-
cionistas os documentos a que se
refere o art. 147 do decreto nu-
mero 434, de 4 de julho de 1891,
relativos ao anno de 1916.

Rio de Janeiro, 3 de fevereiro
de 1917. — A directoria.

IDEAL
802

RiO-7- 2-917 * JLii°8

AVISOS MARÍTIMOS

A Favorita
703

Rio 7-2-917 R1381

"O BICHO"
"O Bictío" continua a obter os

mais estrondosos suecessos com
os seus palpites certeiros! Hon-
tem elle garantia a saida do Ja-
caro e do Touro, por um lado, e
com a Cobra fez um bonito! Que-
rem ganhar? Leiam "O Bicho",
diariamente, e tereis a prova do
que dizemos! Grandes melhora-
meptos vão ser introduzidos n'"0
Bicho" I... J 1280

GRUPO DOS

jtfWa-WWWVWWWVWW

A. Guerra o
o Carnaval

O BAZAR ELIAS
também manda uni

C MM MATUM a todos
os soas cotlogas decla-
rando-llies guerra cm
todos os preços de artl-
gos para «CARNAVAL»

Vendas por atacado
e a varejo

Picrrots dc setim, diversas
cures a 15$, 18$ e 20?; Clows,
grande sorlimento, a 6$, 8?:
10$ c 12$; Dominós dc setim
com arminno, a 15$, 18$, 209
e 2;$; Clows c palhaços paro
creanças, temos mais de 5°o
tm diversas qualidades de fa-
zoadas, para .1$, 4$, 5$ até
io$; Pierrots de setim de seda,
para meninos, a 16$, t8$ e soÇ;
Lenços da lã lavrados, portu-
guezes verdadeiros, o 5? c 6$;
Cartolas <Je setim para ptcrrot,
a 2$, 3$, 4$ até 6$ooo. Crande
sortiineiito de mascaras para
clow, desde i$soo. fazendas
assellnadas nara fantas!as, des
de \%zqo. Mascaras paro domi-
nós. a principiar em i$ooo.
Meias mascaras de velludo, dusia
id$ooo. Caaaíminhas para crenn
cas e adultos, desde 3$l «tins
de pura seda, artigo bom, me
tro 2$500. Uelliotinas diversas
câics, desde i$ooo o metro.
Mascaras de typos, o 400. soo.
úoo até 2$5oo. Mascaras dc
papelão 'Parn pierrot, a 1$ o
i$,íoo; lambem vendemos mas-
caras por atacado, com grande
dccconto.
TONPONS só se podem

comprar no
BAKAU ELIAS

tomos tres tamaulios
do ponpons

Ponpons -para pierro'., a 300 _
•n. cada um. Guizos. enfeites Ja
pari cazaquinhas, gaitas, enrto-
linlins, lantejoulas, serpentinas,
chapéus dc brim, bonets da ntfl-
rinli.i, cabellciras, pandeiros, me-
d.ilhinhas, confetti, carapuças,

Ri Machado Coelho, 172
•Ç Perto do Largo do

Estacío

eOWTMMMOS
Primeira homenagem

a Morno
dedicada às mulheres

democráticas

jfiborrecido,
Secretario,

ASSOCIAÇÃO DOS EMPIÍE-
GADOS NO COMMERCIO

DO KIO DE JAXEIUO
EMFRBáTIMO OE. 440 :ooo?ooo

Pagamento -de juros
Comniunico aos srs. .possuidores

de titulos deste umprestimo, letras
B a Z, <iue ido dia 10 a 17 do cor-
rente, das 12 ás 15 horas, será
feito na Thesouraria desta .Asso-
ciação o .pagamerito dos juros ven-
cidos cm 311 'de agosto de 1916.

iRio, 4 'de 'fevereiro de 1917. —
Samuel de Oliveira, i° thesoureiro.

ASSOCIAÇÃO DE A. MÚTUOS
DOS EMPREGADOS DA IN-
SPEOÇAO GERAL DAS
OBRAS PUBLICAS DÁ CA-
IP1TAL FEDERAL

3» CONVOCAÇÃO
De accordo com a alínea A do

art. 60 dos estatutos, convido os
srs. associados a se rctiiiirciu cm
assemblea geral, no dia 10 do cor-
rente, ás ' 15 horas, na sala da
Associação, • á rua de Sant'Anna
n. 231.

Rio, 22 de janeiro de 1017. —
O presidente, Cândido dc Araujo
Viaiina Figueiredo. (J 91 o)

A' PRAÇA
Antônio Francisco Marques de

Maoedo e João Pinto Ribeiro,
como sócios solidários, Amandio
Saraiva e Arthtir Neves Alves,
como sócios de industria, os qivaes
constituíam a : firma MACEDO,
RIBEIRO Sí C, estabelecida á rua
do Mercado 11. 23, com o com-
mercio dc coreaes e molhados por
atacado, vem communicar aos seus
amicos desta praça, do interior e
exterior que, na melhor harmonia,
dissolveram a referida firma, re-
tiran'do-se da sociedade pago 'O sa-
tis fei to de seu capital c lucros o
sócio João Pinto Ribeiro c os so-
cios dc industria Amandio Saraiva
e Arthur Neves Alves, embolsados
de todos 03 seus lucros, conforme
o distraio archivado na Junta
Commercial.

Oiitrosiin, declaram qucj a extirt-
cta 'firma nada deve até 31 de
dezembro dc 1916, salvo pequenos
líquidos de committentcs do inte-
rior, quc sempre estão ao dispor
dos mesmos, e quc o activo 'da fir-
ma continua a cargo exclusiva-
mente do sócio Antônio Francisco
Marques de Macedo.

Agradecem nenhorados a <pro-
tecção e confiança que sempre
lhes foi dispensada c solicitam a
micsma preferencia para a sua sue-
cossora.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro
de ,9j7, _ Antônio Francisco
Marques dc Macedo. — João Pin-
Io Ribeiro, — Amandio Saraiva.
— Arthur Xevcs Alves.

A' PRAÇA
Vicente Ferreira Pnssarélio,

e Humberto Tabordn, sócios
componentes dn firma FER-
REIRA PASSARELLO & 0„
conunuuicam a esta praça, as
do Interior o ús do cstrangel-
ro qne dissolveram a sócieda-
do qno haviam constituído
em 23 do maio de 1914, do
accordo com o distracto do 1°
do fevereiro do coricnto nnno,
nrcliivudo em sessão do bon-
tom da Meritissima Junta
Commercial sob 11. 74.591.—
VICENTE FERREIRA PASSA-
REI1I1O HUMBERTO TA-
BORDA.

Rio do Janeiro, 6 do feve-
reiro do 1917. (S 1098)

SOCIEDADE DE CONCERTOS
SVMPHONICOS

De ordem do sr. presidente con-
vido os srs. associados c reuni-
rem-se em assemblea .geral, sab-
bado, 10 do corrente, ás 14 horas,
á rua do tavradio n. 63.

Ordem do dia: — Apresentação
do relatório e balanço geral da
thesouraria e eleição da commis-
são de contas. — Norlicrto da
Rosa, 1° secretario. J 1286

BANCO LOTERICO
74—RUA DO ROSÁRIO—74

CASA ÁUREA
76-RUA DO OUVIDOR-76

O PONTO
130 — RUA DO OUVIDOR — 130

São as casas quc ofícrecem as
maiores vantagens.

Paga-se qualquer prêmio logo após
a extraesâo.

lÉliil
106—RUA DO OUVIDOR—xo6

Filial á praça 11 dc Junho 51—Ri»
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os, prêmios são pagos
no mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C."

Tel. :osi. Norte

EDITAES
INTENDEiVCIA DA GUERRA

COSTURAS
Distribuição de peças dc farda-

mento a manufacturar, as costu-
reiras matriculadas sob ns. 1.051
a 1.500, nos dias 5, 7, 8 e 9, ate
ás 2 horas.

Previne-se ás senhoras costurei-
ras que só serão altendidos os nu-
meros annunciados, assim como o
não comparecimonto implica na
perda da distribuição a quc tem
direito.

I. G., 4 de fevereiro de, 1917-
— Bpaminondas Cunha, capitão.

iiiiiii
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CENTRO HUMANITÁRIO
LAURO SODRE'

Secretaria: RUA LUIZ DE CA-
'MOES 36

Assemblea geral extraordinária
De ordem do sr. presidente con-

vido Iodos os srs. sócios quites
11 ?c reunirem cm assemblea ge-
ral extraordinária, sabbado, 10 de
corrente, tis 18 i|2 horas. Ordem
tio dia — Interesse social.

Secretaria, 8 de fevereiro de
101 r- — O i° secretario, Alberto
Galdino Leal.

ASSOCIAÇÃO iDOR EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO
3t, RUA DA CARIOCA, 31
Oc ordem do sr. presidente con-

vidn a todos os srs. associados
quites a reunirein-se cm assem-
liléa geral ordinária (3* convoca-
ção), na sede social á rua da Ca-
rioca n. 31, sobrado, segunda-
feira, 12 do corrente, ás 8 horas
da noite, afim de discutirem _e
.rolarem o parecer da commissão
»le exame de contas c elegerem a
nova administração.

Previuo que esta asscmWca fim-
ccionará com qualquer numero de
associados presentes.

Rio de Janeiro, 7 dc fevereiro
de 1917. — O secretario, /. C. Oli-
veira.

OUIAUUS l'Ul( ijetjíA LOPES
COMMISSÕES E IgÇg^ggg

A' PRAÇA
Antônio Francisco Marques de

Macedo, fundador e principal so-
cio da extineta firma Macedo, Ri-
¦beiro & C, e Manoel José Gomes,
communicain aos seus amigosÉ e
freguezes desla praça, do interior
e do exterior que, cm continuação
dnquella, constituíram uma .socie-
dade que girará sob a razão de

A. MACEDO & GOMES
com sede 110 mesmo predio da rua
do Mercado n. 23 e para a expio-
¦ração do antigo ramo dc CE-
REVÉS Ií MOLHADOS POR
ATACADO.
CONSIGNAÇÕES.

Esperando merecerem a confian-
ç.a c amizade que sempre foram
dispensadas á extineta firma, des-
de já agradecem e affirmaitn que
não serão poupados os melhores
esforços no sentido d'e bem cor-
responder aos quc os honrarem
com as suas ordens.

Rio dc Ianeiro, 24 dc fevereiro
dt, I0,7. 

' — Antônio Francisco
Marques de Macedo. — Manoel
José Gomes. (R k~2>

A&SOOIAOAO iPROTÍOTORA
DOS EMPREGADOS NO

COMMERCIO
DO RIO DE JANEIRO

Isenção de jóias
Ali 7 dc março próximo, scrao

admittidos sócios, isentos do pa-
gamento de jóia.

Sócios atrasados
Podem se quitar até á mesma

data (7 de .marco), para conscr-
varem a matricula, os associados
que se acharem atrazados no pa-
gamento de suas mensalidades.

Pagamento ua Thesouraria
Os sr». associados que prefe-;

ri,-em pagar os seus recibos 11a |
Thesouraria o poderão fazer cm
quclquer dia v.ül, das 8 ás 22
°Rio 

de Janeiro, 7 dc fevereiro
de 1917. — Pctlm Xavier de Al-
incida, 1" secretario.

A' PRAÇA
Vicente Ferreira Pnssarcllo,

fundador dn firma FERREI-
RA PASSARELLO & C, o
seus antigos auxiliares Amn-
deu Tubortlti o João Pereira
Lopes, como solidários, e
Humberto Talndn, como com-
mãuditariò, commúnicaih a
esta praça, tis do interior e
do estrangeiro que constitui-
ram uma nova sociedade, con-
formo contrato do 3 de feve-
reiro, archivado em sessão dc
hontem da Meritissima Junta
Commercial 30b n. 7-1.592
para 11 continuação da expio-
ração do mesmo ramo dc ne-
gocio, assumindo toda a re-
sponsaliilidado do "Activo" e
"Passivo" da anterior socie-
dade. — VICENTE FERREI-
RA PASSARELLO — AMA-
DEU TARORDA—JOÃO PE-

— IlUMBER-

3078

A mão, imagem da alma
OHIROMÁNCIA, ESP1RITIS-

MO, MAGNETISMO E
TELEPAT1UA

Se os olhos são o espelho da alma»
c a mão o reflexo da nossa persoriàli'
dade. Já a Kscriptura puzera na boca
tlc Job estas palavras : "Insercvcu
Deus SIGNAISS na mão dos homens,
afim de que todos com ANT1CC1PA-
ÇÃO pudessem conhecer os seus <lcs-
tino3". As linhas das mãos são como
um nlphabcto que permíttè ler t no
nosso próprio coração c no coração
dos outros. São sifinaes moraes e
sipnaes pbystcòs. o retrato traçado
r.elos fios nervosos e extrasensiveis
do cérebro. Se o cérebro c o cora-
ção pensam, é a mão que executa e
actua. A professora M. LM. Altiny,
recentemente chegada a esta capital, e
a única scichtista dá America, dijtlo*
mada ua leitura pelas linhas das mãos
— assumpto em que se dedicou du-
rpnte Q annos. E' fundadora do"Centro Scicncias Occtiltas" desta ca-
oíta! e do dc Buenos Aires. Tira
aualqucr malefício Uesolve atrazos de
vida. realiza casamentos e cura pelos
fluidos oceultos — o magnetismo in-
cluciyc  c uão como ccralmente se
faz Não acceita pagamentos senão
depois de obiido o nnc se deseja.
Av. Gunies 1'relre 16. (K 540)

UNHA AMERICANA
O PAQUETR

MINAS GERAES
Sairá para Bahia, Recife,

Para; S. Juan e New York,
110 dia 11 do corrente, ás 14
horas,

PHARMACIA G DROGARIA
Vende-se em um dos melhores

pontos do centro da cidade, com
grande sortimento c muito conhe-
cida, com a-s formulas da casa,
todas já bem conhecidas. Acoeitani-
se of furtas. O motivo se dirá aos
compradores. Trata-se por favor
com o sr. Calvão, á rua Uru-
guayana 11,9. (S 590)

LLOYD 6RA11U
Praça Servulo Dourado

(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

UNHA DO NORTE [ UNHA DOS

O PAQUETE ü r*$m)

n 11 1 o 11 MY BARBOSABRASIL
Sairá quarta-feira, 14 do
corrente, ás ia horas, para
Victoria, Bahia, Maceió, Re-
cife, Catiedello, Natal, Ceará,
Tiitoya. Maranhão, Pará, San-
larém, Óbidos. Parintins, Ita-
coatiára e Manáos.

111

GONORRHEAS
cura infallivel em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rliol". Carante-se a cura
completa com uni só frasco.
Vidro, 35ooo, pelo Correio
5Í500. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentes, 6j — Rio de
Janeiro.

Sairá sexta-feira. 16 do cor-
rente, ás 12 horas, para San-
tos, Paranaguá, Antonina. São
Frauciscí, Itajahy. Floriano-
polis, Rio Grande e Montevi-
déo. ,

LINHA RE SKRGIPE
O PAQUETE

JAV&RY
Sairá quinta-feira, 15 do

corrente, ás 16 horas, para
Cabo Frio, Victoria, Cara-
vcllas, P. Areia, llliéos, Ba-
hia, Aracaju, Penedo, Maceió
e Recife.

AVISO — As pcssMs que
queiram ir a bordo dos t>a-
quetes levar ou receber pas-
sageiros deverão solicitar car-
tões de ingrtsso, na Secção
do trafego.

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Or. J. J. Vieira Filho, funda-

dor c director do Instituto Dermo-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
c syphiliticas.Applicação dos agen-
tes .pliysico-naturaes (elcctricida-
de, raio X, radiitm, calor, etc),
no tratamento das moléstias chro-
nicas c nervosas, cons.: rua da
Alfândega n, 95, das 2 is 4 lio-
ras.

CJIilll'!l!lli!!llllH«WiniWi!in!9
IA CURA DA iü
I SYPHIL1SI

COSTUREIRAS
trirecisa^ie (de 'umm còsturétrai e

tnmbem de uma aprendiz, na rua
Delia Visla n. 03 — E. Novo.

(J 1202)

linsind-.se a todos um melo H
de saber se tem sypllills g
adquirida ou hereditária, 111- m
terna ou externa e como B
podem curala facilmente g
cm todas as , manifestações g

c pciiodos. Escrever: Cal. U
xa Correio, 16S1Í, enviando a
sello para resposta. B

pKBiauiiiiiiiiiisiiaiiinaiiBiaiii

ACTOS FÚNEBRES

f,

VENERAVEIi E ARCIIIEPIS-
COIWL ORDEM TERÒÈUíA
DE N; S. DO MONTE DO
CARMO

ANTÔNIO MARIA DOS
SANTOS

A Mesa Administrativa
desta Vcneravel Ordem
manda celebrai' na sua
Egreja, nmiiiihã, O do
corrente, ás 9 horas,

uma missa em sul'1'niRio da
alma de seu saudoso irmão e
beinfeitoi- AXTOXIO MARIA
DOS SANTOS á qual assistirá
incorporada.

Para esse religioso acto, de
ordem do Caríssimo irmão
Prior convido os nossos ir-
mãos, parentes o amigos du
finado.

Secretaria da Ordem, 7 de
fCTereiro de 1917.

O Secretario, CÉSAR ATJ.
GUSTO DE BORGES PAMTA-
RES.«¦¦¦¦¦¦max

FRANGISGA ERNESTINA
eUENO BIERRENBAGK

f Dr. Rego Monteiro, sua
senhora o filhos; Victo-
rino de Castro, sua sc>
nliora e filhos; Auna
Cavalcanti Rierrenback

o filhos; A. Faveret, sua se«
nliora o filltos e Rosalia Rego
Monteiro participam a seu9
parentes e amigos o fallecl«
mento do sua sogra, mãe, avó
o amiga 1). FKANOíSCA ER-
XIvSTIXA J1UEX0 B1BRRE.V.
BACK o as convidam para
acompanhar o enterro, hoje,
ás 5 horas, saindo o feretro
da rua da Gloria 98, para o
cemitério de S. João Raptista.
Destle já confe.ssitin-se gratos.

(1395)-'3

Maria do Nascimento
Mendes Guimarães

í:
1" AXNIVEUSARIO

Dr. Siqueira dc Andrade
e senhora, lenente Mendes
Guimarães, c irmã, partici-¦pani a todos os seus paren-
tes c ás pessoas de sua ami.

zade, quc ser.i realizada hoje, S
do corrente, ás gi\i horas, rro ai-
tar mór da matriz de Sanf.Aiina,
unia missa por alma de sua sogra,
c mãe. MAIRJA DO NASOrMEN-
TO jAPBXHHDS GUIMARÃES, e
antecipam a sua eterna, gratidão,
ns pessoas quc comparecerem a
esse acto de religião. (R 1221)

Laurenio Pinheiro da
Nobrega

(SEU VELHO)
Firnio Luiz da Nnbrega

e familia agradecem ás
licssoas (fue acoiiipanhtu:iiii
o enlcrr.-inieulo de seu fi-
lho LAURENIO PlNHEl-

RO DA NOBREOA, e de novo
convidam os scitls amigos e ,pa-rentes para assistirem á missa
de sétimo dia. que será celebrada
li- egreja de S. Francisco dc Pau-
Ia. amanhã, sexta-feira. 9 do cor-
rente, ás a horas; pelo que se
confessam gratos. 1 12Í2
H—6 II M——á—
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Cobra
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65S
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701
913

Rio du Janeiro, G do feve-
reiro de 1917. (S 1093)

CAIXA AUXILIAR DOS RA-
OAGEIROS DA ESTRADA
DE F. O. DO BR.VS.lTi
A directoria avisa aos interessa-

dos que o conselho administrativo,
cm sua sessão de 5 do corrente,
deliberou que fosse publicado pela
imprensa, como satisfação aos
srs. associados, que, em virtude de
não estar liquidada a apuração aos
cartões nreJiaes, não foi possível
fixar o dia da extracção: sendo
convidados os portadores de lass
cartões, quc se acharem em debi-
to a comparecer á thesouraria,
afim de ser regulada aliquidacão
dc tacs débitos; devendo na pr:
meira sessão do conselho
xado o dia da extracção —
Roberto da Paciência, 1°
rio.

ser 11-
Manoel
secreta-
S 1085

AVISO
¦Aos srs. Struck, Costa & C. de

conformidade e»:n a caria que lhes
enderecei, registrada em 31 do
passado, jircvino <!c novo. por este
meio, de que se não mandarem sa-
'iisfazer-me -seu debito. 110 prazo
dc oito dias, a contar desta data,
!man'darci vender o motor que se
Jicha cm meu poder, tanto para
/pagamento do que me é devido
tomo ipara desoccupaT logar.

Rio dc Taneiro, 4 de fevereiro
.fle ,017. _ Eacnuiel Gonçalves.

FACULDADE DE PITARMA
CIA E ODONTOLOGIA 1)0
ESTADO 1)0 RIO DE JA-
XEIRO, EM NICTHEROY
!s";i sessão do Conselho Supt-

rior do Ensino, realizada cm 6 do
[corrente, foi lavrado o parecer'opinando no sentido de ?er fisra-
Usada a Faculdade de Pharmacia
e Odontologia do Estado do R''o

: de Ianeiro. fundada cm 14 de fe-
[me"iro de io>- 1 IJ7»

LOJ,:, CAI*,:,
TRANQUILLI-

GR.:. REN.:
UNIÃO E

DADE
Quinta-feira, 8 do corrente,

scs-. para eleições de cargos va-
pn, _ Aífonso Leite, secret:.(S 50O

CENTRO BBNEPIOENTE
RAIVA COUCE1RO

Secretaria — Rua Luiz de Ca-
niões n., 36.

Hxpedientt'
ras

ftps
A Hora
â Real
Garantia

m
165
100

J 1301

DR. SILATlNO MATTOS
Laureado coni Grandes l'rc-

mios c medalhas do ouro um
Exposições Universaes, Inter-
naoionaes c Nacionaes.

Extracçõcs de dentes, sem
dor, 

Dentaduras de vulcanite,
cada dente a. .. , •

Obturações, de 5$ a. , .
Limpeza de dentes a . .
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo 
E assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são feitos os de-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório electro-dentario da

RUA URUGUAYANA, 3,
esquina da rua da Carioca

5$ooo

5$ooo
io$ooo
S$ooo

io?ooo

e em
Carioca; das

1 5 da tarde,
frente ao largo da
7 horas da manhã 1
todos os dias.
Tolenlionc—1555—Central

J 7^9

GIOCONDA
•Hoje, mas só ás duaa..-' R 124a

POÇOS DE CALDAS
Altitude: i.:oo metros.
Clima: temperatura média iS°.'niiormas: temperatura máxima, jO".
T3STAÇA0 de águas, banhos, ve rão c repouso. Clima saU-.ocrrimo.

Afamadas radlo-áctivas tlicrmas e .ig nas niiiiemes. .
As águas tlicrmas. <5o iníallivcis contra: Rlieuniatismo, syplllhs, ilcr-

matoses, rachitismo, etc. Eliminam o mcrc.ti.io c o arsênico.
As águas mincrács nattiraes. con vêm ás moléstias do cílcniago, rins

e ligado.
Luxuosos c confortáveis liotci.-, a o alcance ile toiloí.
Uellos passeios a sitios pittoresc os, a cavallo, araniia, carro ou au.

tomovcl. . .,,-,,
Lindos llicalros que funccionam com cinema e variedades, rniK de pa-

tinação c outros diverlinicntus.
Campos para sports e diversões para adultos e creanças,
Estância preferida pelas famílias tlc tratamento, para veranear. J\en-

dez-vous" da élite paulistana e carioc .
Magníficos boteis da Companhia Melhoramentos, Varn todas as inlor.

inações, compra de passagens, reser- va de qtiartos, transporte ne baga.
gein, etc, com o. AGENTE GERAL EXCLU.VIVO

lvA TRANSOCEAMCA»
AVENIDA RIO BRANCO N. 149. Telephonè Central 5.852 — Kio

de Janeiro.

t
Maria Ricardina Fontenella

Seus fi'Jios. nora, netos
mais parentes mandam

celebrar, amanhã, sexta-
feira, 9 do corrente, a mis-
sa dc trigesimo din de seu

fallecimento, «ia egreja do S. S.
Sacramento. I 1 uo

Annibal de Gerqueira Limai Os filhos, i r 111 ã o s c
cunhados de AN XI UAL
DE CERQUEIRA [ LIMA
convidam scuís amigos e
patentes para a missa de

sétimo dia, quc se realizará, sab-
bado, 10 do corrente, ás 9 horas,
na matriz da Luz, sita á estação
do Rocha. R LJSQ

I
Angela Fumo
Ktnilio Borgonovo e sua

familia, Filiripò llorgonovo.
c senhora, communicain o
fallecimento dc sua tia,
cunhada e irmã, e convi-

dam os seus amigos para o enter-
ro, que se realizará hoje, quinta-
feira, S <lo corrente, ás 4 horas
da tarde, saindo o feretro da rua
Lavradio 01, para o cemitério <le
S. João Baptisla. Desde'já íinrcci-
tam os seus sinceros agradeci-
iiu-iitos. 1394

Manoel Luiz Monteiro
t

AO COMMERCIO
Offercce-se um moço sério e

activo para cobrador de uma casa
commercial ou companhia, dando
um bom fiador; quem [."Tjisar
deixe carta, neste jornal, com lo-
dos os detalhes ás iiiiciacs S. T.

J 1=92

Terreno em Copacabana
Vende-se, com fini,6o <lc fren-

te por 21 de extensão; na <rtui
Santa Clara. Trata-se com o pro-
prio, na ladeira do Leme n. 33,
Antônio de Souza. J 1271

Boa compra a presta-
ções do predio á rua
Uranos 156, Ramos

Vcnde.sc por 7 contos dc réis, a
casa acima, com 2 «salas, 4 quartosjsendo um indepedente, cozinha e
mais dependências installação ele-
ctrica c abundância dágua, jardim
c quintal. Quem .pretender possuir
uma casa, dirija-se á mesma, para
informações com o inquilino.

(R 120G)

Rosa Pinto Ferreira Velho
Antônio Jòaqtrnit

FOGÃO
Vende-se um com dois metros

cm bom uso; na rua General
Caldivell n. 194, fundos. 363 R

SYPHILIS - MOLÉSTIAS DA PELLE - RHEUMATISMO
A SPIROCHETIXA

Moléstias do sangue, sj-pbilis, rhcuniatismo ósseo e muscular,
dãrthos, escroftilas, espinhas, cravos, ulccroçues. tumores, («idas,
sypliiliticas, corrimentos. li' o maior depurativo d.i aclttalidatl'
das curas; roceitado pelas notahilidades. Xas |iliarmaçia3
posilo: Granado e> filhos. Rua da U ruguayana, 91. Rio
dro. 5$; pelo Correio, 8$. Granado & C, - ¦"

smsèmBsm
Março,

rczPüias,
manchas
Mstupcn-

drogarias. Dç-
lancirn. Vi-

14. (j me;

Ferrei-
ra Velho, filhas, genros,
noras, netos e bisnetos
agradecem a todas as pes-
soas que acompanharam á

Última morada a sua saudosa es-
pita, mãe. sogra, avó e bisavó,
ROSA PINTO FERREIRA VE-
LHO, e as convidam para assis-
tirem á missa dc sétimo dia, que
pelo seu eterno repouso mandam
irtezar, hoje, quinta-feira, 8 do
coirente, ás 9 horas, na egreja de
S. José. J >=7o

SR

Manoel Fontes dos Santos

tRosalina 

des Santos. An-
tonio Fontes dos Santos,
Amadeu dos Santos, Vio-
laiita de Jesus e seus netos
convidam seus parentes c

amigos para, assistirem , á missa
de sétimo dia, que será celebrada
na matriz do Engenho Novo, ás 9
hoias, amanhã, sexta-feira, 9 do
corrente; desde já 5'e consideram
agradecidos. J 1165

Castorina da Silva Rosário

Seu filho Alberto I.uil
Monteiro convida seus pa-
rentes e amigos e de sei}
prezado pac a assistirem
á missa de trigesimo dia

dc seu passamento que se celebra-
rá na matriz de S. José, amanhã,
sexta-feira. 9 do corrente, ás 9
horas, o quc desde já se confessa
agradecido a todos que comparece-
•tem a esse acto de religião e ca-
ridade. R 133*

Cartões dc visita e luto
100 cartões de visita, typo reclame,
2$ooo, RUA BUENOS AIRES, 4 A.
Tel. n, 2013, A dois passos do Cor
rclo ticr.il.

Ignaeio Rodrigues da Ro-
cha Goulart

(1» ANX1VERSARI0-,
A viuva e filhos cominti.

nicam iaos seus parentes e
amigos que a missa do pri-
nieiio aiiniversario dc seu
falleciinento será celebrada,

hoje, quinta-feira, 8 do correu-
te, ás O horas, na matriz de São
João Baptisla da Lagoa. Desde já
se confessam gratos. S lono

Commendador ipacio
Vieira do Couto Soares

A família do finado
IGNAC10 VFEIRA OO
COUTO SOARES, agrade-
ce a Iodas as pessoas quc
se dignaram acompanhar os

restos mortaes do mesmo finado,
e de novo convida para assistir á
missa de sétimo dia, hoje, quin-
ta-feiia, S do corrente, ás n ho-
ras. na egreja dc S. Francisco de
r.llll.l. ..MI^^MMnlIlLll"

COlíôAS E PALMAS »É
FLORES NAT11HAKS

jior preços módicos—UrneslA
Gicsc & 0.1 Assdmblca 113
«- I!IO 13 BAKBA018NA —

Tel. 1837, Central

Dr. José Carlos Miam-
bary Luz

Seus filhos, irmã c jfobrV-
nhas mandam rcaar á missa
do primeiro anniversario úe
seu fallecimento, lioje, quin-
ta-feira, 8 do corrente, ma

dc N. S. do Carmo, ás
horas. jj '"47ag^BSEM

f

Serrana
713

nio-7—2-017 n 1307

Caridade
4S9

Oriente
246

Das 10 ho-

SOCIEDADE rROTliCTOTJA.
J)OS BARBEIROS E CA-

BELLE1KRIR0IS1
RUA LUIZ DF. CAMÕES 3<j
Sessão d.i direcioria e conselho,

hoje, ás S horas da 'noite.
Rio. S de fevereiro dc 1017. —

Eduardo Teixeira de Moraes, se-
oretãrio.

VKNERAVKIi TRMAKDAPE
DE KOSSA SENHORA OA
I'1'.\5IA 1113 FRANÇA

:3» MESA CONJUNTA
2* convocação

Não se tendo reunido numero
legal 11a 2* convocação, de ordem
do caríssimo irmão jiiij, de novo
convido a todos os irmãos que
fazem parte desta Mesa. a se re-
unirem no dia S do corrente, ás
C tia horas, cm nossa secretaria,
afim dc serem julgados o parecer
da commissão dc contas e outros
assumptos já .-improvados em Mesa
Administrativa.

Rio de Taneirn. S de fevereiro
jj., .(,,7, _!- O secretario, Joaquim
da Silva Gusmão Fi'ho.

De ordem do sr. presidente,
convido os srs. sócios quites a se
reunirem em assemblea geral ordi-
naria, sexta-feira. 9 do corrente,
ás 7 i|: horas, da noite, para lei-
tura do relatório da presidência,
balanço geral da llicsourana refe-
rente ao bicnnio de IQI3-I9I(> e
eleição da icommissão de contas.

Rio, 7 de fevereiro de 1917. —
O secretario. /•'. Lima. S 1096

R. S.
Club Gymnhstlco Portuguez

Assemblea Geral Ordinária, cm 8
de fevereiro de 1917

Ordem dos trabalhos:
Leitura e discussão do parecer

da commissão de exame dc contas.
Eleição e posse de directoria c

conselho, ás 8 i|a horas da noite.
_ O 1° secretario, Humberto Ta-
borda.

Natural
22S

R 1309

Vias Us*inaa*ias
Sypllills e moléstias do

senhoras

DR, CAETANO MINE
Formado pela Faculdade de

Medicina ie Nápoles e habi-
litado por titulos da do Rio
de Jr.neiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrheas chroni-
cas, cystites, hydrocclcs, iu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 c das 2 ss 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Garage-Gocheira-Fabrica
Aluga-se uma esplendida e

grande propriedade, com grande
chácara c abundância d'agua.
Agita nascente. Serve para gran-
de "garage", cocheira ou para
fabrica, sita á rua Itapiru, a pou-
cos minutos do centro da cidade.
Tara informações á rua de São
Pedro 11. 9, 3° andar. J 1282

ULTIMO OLHAR
A nova V.iUa ile Mario rena.

fort. Impressões de Vienná. A' ven.
da: caías A. NápolèSo c Mozíirt.

(1211 S) J

O BEIJOQUEIRO
Talião, para piano c canto, mu-

sien dc Castor Escobar, a mais rc-
cento novidade cm musica cantava-
lesca; acha-se no prelo das ofíici-
nas Roland Kolie, brevemente á
venda. Xo entanto, já se pôde ou-
vir nas scguinlcs corporações: —
Corpo de Uonibciros, Pusileirosi Xa-
vôos, 56^ Ue Caçadores, Brigada
Policial c Corpo dc Marinheiros
Nacionac.-. (1212J)

SILICATO DE SOOA
Vende-se a preco vantajoso. In-

formação á rua Senador Pompeu
n. 19. S 1305

DfllfliiiifliKl
Quarto mobilado

Para nioça dc tratamento, pteci-
sa-sc, dcccntcnicnte mobilado, da
Lapa á Gloria, até (jo?: preferiu-
do-se casa ^'e senhora só. Carta a
Luiza Gurgel, nesta rcdacçúo.

(1213 J)

!.
m
B7S

ni0_7_2--:in ¦ n l3g:

CENTRO BENEHOENTE II.
AO CONSEIjHEIRO AVÍiLS-
TO OE CASTILHO
Secretaria: avenida Mem de Sá

11. 32. Edifício próprio.
Expediente: das o ás u horas.
De ordem do sr. presidente, con-

vido os srs. associados quites a
constttuirem-se em assemblea geral
ordinária (2"), sexta-feira, o do
corrente, ás iS 1I2 horas. Ordem
do dia: parecer da commissão fis-
cal, eleição do conselho e thesou-
reiro. .

Uma hora depois da acima de:
terminada a assemblea funecionara
com o numero de sócios presentes
art. 27, dos Ustatu'.os. — Frankhn
França, i" sícretario. . .. R 1054

j«0 QUADRO»
Resultado de hontem:

Veado
Burro
Elcphante
Camcllo

arianles

Anligo. .
2 Moderno
\ Rio. . . .
1 Salieado.

V
f 70-76-02-49-86
1 Rio, 7-2-017 1\ 1364

Americana
051

Rio-7-2-1917

dura padical
I)a GONOKHHiSA CILROXI-

OA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dor, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da syphilis. App. fiou e
914. Vaccinas de Wright. Assem-
bica ;4. das 8 ás 11 c 12 ás iS.
SERVIÇO NOOTURNO, S ns
tO. —"Dr. Pedro MagalL3eji.

H 13J> lu 2.J2.J _ -

A cura só 
"'se nbtcni com n CAU DIOGl-XOr,. Grande descoberta ap-

provada pela Directoria Geral <Ij Saúde Publica, nos casos dç endocardb
te, pericardite, hydropsins, caiiíaço, \><-í inchados, nncurisraa, 1;A1,TA 1JK
AU, syiiliiiis c rlicnniatlsino do coração, produzindo ilõres, agulhadas, pai-
pitações, lesões da aorta, batimento exagerado das artérias c veias do pul-
so c do i'cs.-oço. Especifico nas vertigens, nrtcrio-sclerosc, pu'so irregular,
urinas escassa! c «m nlbumina. Mc licaçáo de fama universal, descotierta
pelo grande sábio dr. King's Mnier c rccommcndada pelai notabilidades
do Brasil. Encontrã-se no Kio de Ianeiro nas Pliarmacias e Drogarias
dc 1» ordem u na Drogaria Granado* Filhos. Rua da Uriiguayana n. •):.
Vidro. 6$; peb Correio. 8$?ob. (i lllj}

COBSO DE LÍNGUAS
o

cm philolog
Jiion Coctz,

Iccciona
doutor
inglez,

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, excelleritei hygíe-

nico, arejado, com saias de es-
pera e telephonè, por módico pre-
ço; na rua Uruguayana n. 3, so-
brado, lado da sombra. J 1287

CARNAVAL
Alugam-se esplendidas janellas,

com ou sem gvibinetcs, para o pre-
sente Carnaval: na rua Uruguaya-
na n. 3, esquina da rua da Ca-
rioca. J 123;

J 1S0O

Propaganda
260

Rio 7-2-1917. R 1363

Águia do Ouro
OOU

oi_in
RÍO-7-2-5Í7 

' -.-111

Doença;? dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo csín^io <i.i Koadation
Rotuchid de. Taris. Assemblea, 56
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376.

(^.0 })

OH AN D E HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias _ e cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssores, ventiladores e cozinha
lc 1* ordem.

End. Telegr, "Graitiltotcl".. .

Eranccz e latim, por
efficientissimo, dc ?
Rua Senhor dos Pai
ás 5 da tarde.

uni inetliodo | vier
rande exito.

isos 10. da 1
J 1299

DENTISTA
A. Castro, trabalho garantido,

preços módicos, .pagamento em
prestações, das 7 da manhã ás S
da noite, domingo até ás 2 horas.
Rua Marechal Fioriano, esquina de
Oamerino,'ipor cima da casa Clark.

R ?354

ARMAZÉM
Aluga-se o bom prcílio com no-

adia, da rua de S. Francisco Xa-
11. .176. largo do Maracanã,

pòntò especial para^ Grande ar-
marinho, tyDOgrapliia, calçados,
e chapébs, pensão, deposito ; de
aves e ovos. queijos, manteiga,
leiteria Ou outro qualquer. Infor-
ma-se 110 Boule.-ard Vinte e Oito
ile Setembro 15. 1.109 J

Dcocicciano Luiz do
ario e Idnlina Rosa

mais .parentes

f
egreja

4

Evita-se a gravidez
Antes da concepção, informações.

dr Thcodullc Wolff, enviando Si00
ciri seilo. Caixa 1'ostal 11. 412—.Uio.

FICA TUBERCULOSO ?I». PORQUE QUER I
Pulmões fracos, tosse, febresc escarros: córes pallidãs, anemias,

magreza, com dyspepsia, vertigens; flores brancas (çornroentos) nas
senhoras e moças; netirasthenia produzindo: impotência, falta de
memória, desanimo, palpitações, mal. estar, dores de cabeça,
somnias, só se obtém a cura com o STEN0LIX0. sabia de»
mundial, • receitada pelas notabilidades medie
Sãn Paitio. Estupendas curas no mundo inteiroI>;iO raillo. liSiupcnu«iã tuiaa mu iuuuuv
.lanado 8: Filhos. Rua da Uruguayana, ni.
Correio, Síooo. Drogaria Rodrigues, rua G011:

in-
coberta

IJuropa, Rio c
Depositárias:

Vidro. 5S000. Peio
alves Dias 11. 59.

.1 '17

Ro-
da
da

inada CASTORINA DA
SILVA ROSÁRIO, 'convi-

dam as pcssúas dc sua amizade
e da finada para assistirem á
missa dc trigesimo dia, que Man*
dam celebrar, na egreja da rua
Cardoso, 110 Meyer, 'hoje, quinta-
feira, 8 do corrente-, ás 9 horas;
pelo que desde já se confessam
agradecidos. J 1290

Maria Pederneiras
A viuva Mario Feder-

neiTas monda rezar hoje,
quinta-feira, S do corrente,
uma missa pelo segundo
anniversario da morte de

seu marido MARIO -PilSDERNEI-
RAS, ás 9 1I2 horas, na egreja
dc S. loão Baptisla da Lagoa.m^mmvammmsBwsm
José Antônio Pereira Júnior

José Antônio Pereira c
sua familia agradecem a
todas as pessoas que os
acompanharam na oecasião
do fallecimento c enterro

dc seu sawioso filho, irmão c so-
btinlio IOSK' ANTÔNIO PE-
REIRA JÚNIOR, c de novo as
convidam, assim como a Iodos os
seus amidos e os do mesmo fina-
do, a assistirem á missa <|uc por
sua alma mandam celebrar, hoje,
quinta-feira, S do corrente, sétimo
dia de seu fallecimento, 11a egreja
elo Divino Espirito Santo (largo
do Estado), ás o horas, o que I
muito agradecem, R 1311 i

CoTfímsndãdor Ezequie!
Garabelos Arêa

Adelina Marlincz de Ca-
rabelos, filhos, genro, nora,
noto^ c demais parentes do
finado E2EQU1-EL CARA-
BELOS ÁREAS convidam
as pessoas amigas para a
ile trigesimo dia. amanhã,

sexta-feira, >i do corre-nte, _ás^ o
horas, na egreja da Candelária;
penhorada a familia agradece a
todas as pessoas que assistirem a
csU- aclo de religião e caridade!

R di-

Domingos Alves do Oliveira

tjonqnina 

Senão de Mc-
deiros Oliveira, l.eopoldino
Cardoso dc Ainoiim. sua se-
nhora e filho c demais pa-
rentes, penhorados ás pes-

«oas que compareceram ao enterro
de seu saudoso chefe DOMINGOS
ADVES DE OLIVEIRA, commu-
nicam quc á missa de sétimo dia
será celebrada hoje, quinla-fei-
ra, 8 do corrente, ás o horas, na

S. Francisco de Paula,
K 1041

Amandina Esteves
Os seus parentes nian-

dam celebrar unia missa,
amanhã, sexta-feira, o do
corrente, na egreja matlil
de S. João Baptisla, ás g

horas. 
 

J '28'
!3BBBBBB18aBB5a3EMSÍEKgBP

egroa

A6RADEGIKKENT0
A familia da inohddavel extin-

cta Rosa Serzedelío Goulart, na
impossibilidade de enviar agrade-
cimentos a cada um dos sous pa-
rentes c a cada uma das pessoas
da sua amizade pelo conforto que
lhe levaram por oecasião da im-
niensa dór quc a feriu profunda-
mente, vem por es:c meio, pro-
testar a sua sincera gratidão .1
todos quantos compareceram ttn
funeral da saudosa finada, e
acom.panhara.iii á sua ultima 1110-
rada, offcreceram coroas e fiures,
assistiram á missa de sétimo dia
c manifestaram o seu sentimento
de pezar por cartas, cartões c te-
legrámmas, R 13S0

aummmwnmnia*um i-as^*gaa*c^mvíateata^Kerrr.
SARDAS c pequenas mancha!
do rosío dcsapparcccm com
o uso da EPHELIDOSE. Vi-
dro 3S500. pelo correio, «S^uc
PERFUMARIA ORLANDO

KANGE!..

imim
Aluga-se _«

com moradia
ver e tratar
no mesmo, <
Gonçalves

alegre e espaçoso.
para familia: para
:o:n a própria dona

rua General P,ento
("Engenh

3$C0O ?

£

iüISi a ou oiooaoico

todas
missa

Garcia

Dentro) das 10 ás 17 horu.= .
R 10A1

Cv^r-jêw. a todos
Cnictigesti'saber quc o "TV.

o utiico remédio approvado
Directoria de Saúde Publica,
cura as moléstias do estornai
intestinos. Assembiía, ri.

Tem càbcllo3 brancoa, use o Vi-
ro- Capilar, de Morgado; tem caspa,
Vigor Capitar, de Morçado; ríic-Ü.c o
cabello, Vigor Capilar,' de Morgadó;
liitr os cabcllos lisos, por mai'; cres-
noi que sejam, Visor Capilar de

de Iforgado.
I .V venda: Garrata Grande, Uru-

giiavana 66: A' Noiva, Rodrigo Sil-
I va 

'iC: 
Assemblea 5 e cm drojarias

je 
'pertuntarias. ^jLl^'''

\ Trabalhaílores à Diana
i t'rcctsa*5c •
jdores: na n
lliies - Ea

o =orvctites c
iria, á traves
i.uo dí Riacli

-1 Maga.

Casa importadora franceza, pre-
cisa de uni aprendiz serio, com
certa instrucção, (Ul:íjentc <: com
tostanüe iniciativa, para serviço
.1 arniazum e cujas preterições se-
jam modestas. — Rua da Asseni-
biéa S3, loja. (M 715

Machinas novas para
fabricação de fitas de

seda
Vende-se uma inslallação com»

pleta de maçhinisníos absoluta-
mente novos encaixotados na Al-

O dr. Wíishiiiffíon Garci.i
1" tenente da Armada José |Garcia de Aragão, tenente .
Oswaldo Garcia Aragão, Ju- ]
dith c Carolina Garcia. '

agradecem a todas as pessoas que i
acompanharam os res:os morlaes I
de sua semore lemnrada progeni-1*?« ffiD\TÍL\rr\RQtfs GAR" AUTOMÓVEIS
CIA DE ARAGÃO. e de novo as i , , „, . , .,
convidam para á missa dc íetimo' »¦cnaç-ae um lanqau.Ci, . -a
dia. que por sua alma mandam I w completamente novo. typo
rezar, amanhã, sexta-feira, o do ! moderno e um double-pliaeton .
corrente, ás o horas, no altar-mór : 33 HP, ,.também com.pletainen.te-
da egreja de -S. Francisco dc novo (italianos). Para.-ver;iia Ga-
Paula"; dc;de já se confessam rage"Universal,-á rua do'Riachuclo
agradecidos. R 137» ' »¦ J43.

fandega; para fabricação e grande
proVlucção de todas as quálida-
des de fitas de seda.

Informações com a Companhia
de Industrias Textis. R. Th. Ot-
toní, 36.

P H A R Kl A GIA
Precisa-se de mn repáz com ai.

guina pratica. Pequeno ordena-lo.
Rua S. Luiz Gonzaga 11. 1;, São
iChvi.-továV). 1305

'R 
in-
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VENDAS EM LEILÃO
TlNHORES" 

LEILÃO DÍSÕBÊS"
Em 16 de fevereiro de 1917

A. CAHEN __ C.a
22, R. Barbara do Alvarenga

(Antiga Leopoldina)' Tendo de fazer leilão em 16
de fevereiro ás 11 i|a horas da
manhã, de TODOS OS. PKNHO-
RES VMiNClDOS, previnem aos
•rs. mutuários que podem resga-
tar ou reformar as suas cautelas
«té a referida hoça.

Esta casa não tem filines
VE.VB LOUIS LE1B & O.,

succcssorcs
(976 R)

PEQUENOS
!_____!

^S^j^rr*^^^^^*™^^^^^^^' . , "'. ¦¦—""¦ -.- -•___________

•_fe_Url iB^I ?__3__5' _Bt^ ^gW^lam ^^

1

XANDRE
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao quer

ma, nao mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-

bello e extingue a caspa com tres applicações
YEISDE-SE EM TODAS AS PERFÜMARIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS - Preço 3&0OO rs;
«¦¦¦¦IM einiwniiiiiiiHnunii iininnaK

Leilão de Penhores
CAMPELLO & Ci.; RUA LUIZ

DE CAMÕES, 36 ,
Fazem leilão 110 dia 14 de teve-

.ciro de 1917. das cautelas venci-
das c .previnem aos srs. mutua-
Tios que poderão reformai-os ou
.esgatal-os até á hora de começar

¦o leilão. _.

LEILÃO DE PENHORES
Em O do fevereiro do 1017

SIMÕN EXTINGER
56, Rim Líui- do Camões, 55
' leilão de todos os penhores
¦vencidos com o praso dó 13
mezes. (S S--0)

__.!ador Oclaviano 265. Aguas-Fcr-
(1116 G) J

COLLOCAÇAO 
— Deseja, moça no.

va, para qualquer mister, ou me-
llior. para logar onde a presença (lc
uma apparcncia insiniiante se laça
senlir. Quem pretender, dirija carta
a este jornal para Alpha, (1068 S) .

VIÍU

IMPLORANDO A CARIDADE
ANOELA PECORARO, viuva, com

86 nnnos de edade, completamente
cég_ e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lhlnha. com 70 annos de edade;

AMANCIA, viuva, com 68 anno»
_• edade, quasi cega.

ANNA DO AMARAL, viuva, cego
_ além disso doente e sem ninguém
fiara sua companhia, recolhida a um
quarto;

BERNARDINA, .4 annos.
CARLOTA, pobre velhinha sem rc

cursos; . ._ ,
ELVIRA DE CARVALHO, pobre

cifra e 6tin amparo da família;
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

BARROS, cega de ambos olhos e
•deitada;

ENTF-ENTREVADA, rua Senhor dc Mat-
tOfelnliog 34, doente imposíAnhlada.
de trabalhar, tendo duas tilhas, sendo
um» tubercolosa; _.,..,-_,

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrevado sem recursos; ,

LUIZA, viuva, com oito lilhos
menores; ,

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar: ,,

MARIA EUGENIA, pobre velha
«em o menor recurso para a sua surj-
iittencia; _„ ,

SANTOS viuva, com 68 anno» de
ed.de, gravemente doente de moléstias
Incurav.is; ...

THEREZA, pobre ceguinha sem
atuiu» dr, ninguém.

OPL:_R_CE-S_, 
um caixeiro

jante dc confiança, conhecedor
norte do pai* até Marotos; accciln
qualquer missão seja nos listados
como para fora. Precisaido escreva
cartas neste jornal para V. C.

w-5 S) .1

-«iiiiiiiaiiinRPBiiiiiiMiiPiiHniiiHni
fi i
| OS QUE SÕFFKBU DO §
1 ESTÔMAGO DEVEU USAR 1. H
| Guaraneata |
Iaí__li!i;iBiiS!_5«isiH5Í!»a:iãi!ã_i;fÍBí;!a

PRECISA-SE 
de um pequeno de

12 11 até 14 annos, a rua do
Cattete n, 8a, sobrado. (D)

menino para
rua Visconde

0170D) j
PR_CrSA<SE 

de um
loja de ourives, a

do Rio Branco n. '23.

uma empregadaRECI.SAJ9E de .
para um casal sem lilhos, paraP  ...

lodo o serviço, menos cozinhar e en
gõmniár roupa dc homem; travessa
da Gloria n. 12, Boca do Matlo.

 Ct 17- 1J> .1

T ""'JI industrial, precisa de pessoa
\J com muito boas relações, para

angariar construcções, d-indo--sc liuns |
lucros; negócios muito scrios. Cartas
explicativas, nesta redacção, jpara
M. T. S.

A -LUGA-SK o 2
__Lsã D. Manoel

andar da traves-
. _.; trata-se no

(839 E) i

ALUG.-Y-S.~o 
bom armazém da rua

da Prainha 19. («831 E) J

ALUGA-SE, 
um bom quarto com

. pensão de 1* ordem, comida pre-
parada com toucinho» mapteiga; ac-
ceitani.se pensionistas, á mesa è man-
da-se a domicilio; rua da Alfândega
n. 144. -(1366E) R

ALUGAM-SE 
iporías para artigos

de carnaval, no predio do Cinema
Odeon. (973 E) J

ALUGA-SE 
uma esplendida sala dc

, frente e um quarto, a casal ou
dois cavalheiros de tratamento, casa
de familia; rua Senador Dantas 19.

(i.; 8 h) R

ALUGA-SE 
— Casal aluga 3 quar-

tos e uma sala, a pequena fami.
lia, muito limpo e mais commodma-
des; rua de S. Pedro n. 23S, s°brn-
do, próximo Av. Passos. (1383 E) R

ALUGA-SE 
uma boa sala (le frente

bem mobilada, com pensão e um
bom quarto, nas mesmas condições,
para easaes ou cavalheiros, cm casa
de familia, na rua Senador Dantas
n. 125. (______; *0 g

ALUOAMJ.SE, 
por 36$ o 50$, quar-

tos mobilados com roupa dc
cama; serviço e luz electrica; Ave-
nida Rio Branco n. n, 2o andar.

(1387 E) R

LUGA-SE, na avenida Rio Branco
43 2» .1111].. casa de família;

uni bom 
'quarto, 

a um moço do_.com-
mercio ou sr. viuvo. (1040 -1.) R

m ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te, com mobília; av. 'Henrique
Vallaiiiiros 5, cm frente a Policia
Central; (»« W J

PATiNS
(1249 S) R

UMA 
mocinlia olferece-se para qual.

quer emprego, que seja hropo,
mesmo em casa dc família dc trata-
incuto, pura serviços domésticos
dirigir, lambem sabe coser
rc costura; na rua V-ernantles Guima;
rães 11. 95- Botafogo,

lircfe-
_ Guima-

(8S9 D) R

PRBC1SA.SK 
dc uma lavadcir.i c

engommadcira dc lustro, para pc-
quenn familia; na rua Barão de Ama-
zonas 63.  _.

PRECISA-SE 
tle boas cigarreiras

que faça cigarros á mão c para
trabalhar 110 fabrico; na rua Sena-
dor Euzebio 11. 116. (990 S) S
"ORECISA-SE de officiaes para
J_ obra virada dc creança c um cor-
tndor que saiba fazer modelações; > na
rua da Alfândega 19.1. (95.1 > [

REC1SA-SE de unia pequena dc
2 ou 13 annos para casa de um

casal sem filhos; na rua do Lavra-
dio n. 42, sob. ' foi(> li) S

m

1_lltWCISA.SE de
X imgammadelra.
pc 11. >S. Ilotcl

ma lavailcira e
rua Marangmi-

dos listados.
(M369 C) J

Casas e conimodos, centro
ALUGA-SE 

um hoin quarto, com
pensão, só a cavalheiros; casa de

familia; rua .da Alfândega 05, a»».
(1012 li) N

All.UC.A-9E 
esplendido salão dc

frente, muito bi-tn mobilado, a ca-
'sal sem filhos ou peísoa *i<; avenida
.Mem dê "SS 5«- <lu05 'D

p-^ti ,-___________>|k.'í ti\
^y-*\ /acessa rr» ™ T^aa»*.»/v\

71 1—., ¦ -"l^fii '."_;_*._?*¦. v ^ __S_C*__M

Com rod.TS i!e atuminio, filira e 'iço
para senhoras, homens *; creanças.

O.VSA GUAO TIJUCO
OUVIDOR 06 — Tcl. Norte. 4034. I 

'„',_¦

ALUGA-SE, 
cm casa

familia,
de pequena

uni quarto, a rapaz sol-
teiro, com nu sem pensão; travessa
Nascimento Silva 29, próximo á rua
do Riaehuelo e Relação. (1171 'h; J

ALUG.VM-Slí, 
na rua Senador'Dan-

tas 52, boa sala' de frente c bom
quarto, com luz electrica, a casal ou
senhores. (1136r.1L).'1

AiLUGAM-.it, 
11a ru.-i Senador Dan-

U_ 52. boa sa«a dc frente e bom
quarto, com luz electrica, a casal ou
senhores. Ü '57 *|0 J

A I.UC.AM-Sli uma cNCcllente sala
jCXic frente, e dois quartos com ja-
iicllas, claros c nrejados, cm ca.-a ile
um casal sem fillioí, a empregados
uo coinuiercio ou a casal sem filhos;
na rua l'haroiix n. io, 2" andar, cn-
tre Barcas e Mercado Novo. (iijoIv.J

ENRIQOECBR! Sorte para em-
prego, negócios,
licar curado, evi-

tar perigos ou
desastres, liber-

tar 'de malefícios, calar bemoú alcançar o amor desejado, ter to-
monia na familia ou na vida commercial, ser feliz cm toda., as em-
presas — comprae um dos 5' Talismans cujas marcas, as Cliaves aos
Grandes Arcanos Occultistas, pertencem-nos como privilegio, ys 

cr-
tnentaes do Invisível só attendem aos talismans, quando sou estes
signos. Temos para os preços de Des até Cincoenta mil reis. u
mais barato -possuo metade menos do peso que o talisman que sl
lhe segue em preço; de maneira .que o mais caro possue peso mai-
or proporcional em iman naturaldo Oriente, iman que se reüuz a
oó e portanto não é aço imanlado. ,. . ____-P 

Remettc-se para qualquer parae «do Brasil bem .-.condicionado
em caixinha registrada pelo Correio, a qualquer pessoa, niu,
carta do pedido, enviar a respectiva quantia como
regi
tro

tia também no /iiííífufo Electrico. Rua da Assembléa, 45. e na t«in
Dixié, Rua Rosário 147. l 4 '

vale postal
gistro pelo qúc no Correio se Chama valor declarado luão nWz
9 simples, o qual não garante dinheiro) aos únicos aeçnies MIL-
>N & COMP, - Caixa Postal ..734. Cap,ta1 federal A ven-

A LUGA _E o sobrado da rua Ria-
(iH_i chuclo n, 2C7. com 2 salas, a
quartos e dependências, tem luz ele.
ctrica. Aberto para ver, das 10 ás_ 12,
e das 2 ás 4." (1204 F) R

AH.U-A-.E 
-, -- _ „

cm easa dc família; a run do Ke
sala

zende n. 13.

de frente.
un
(RI350F

ALUGA-SE 
o confortável sobrado,

da rua Taylor 11. .l6,_ tendo ,lln_
da vista para o mar e optimn jar-
duri: muito próximo da rua da La-
pa As chaves estão cm baixo.
gmi— mmWSm^manmKytasmwmmmwmm^aammwçn

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

A TjUGASI-SF! onsijihns n n
^*CAvmii(l;5 tln Glófia, Min d"
'Cattoto 133. As chaves nu cn-
sa 15. Trattt.so com Paulo
l-nssos & Comp., rua Santa
Luzia 11. 202. O

ALUGA;., 
uma

iiil'

AryUGÁM-91v 
jaiicllas

naval, «10 1" andar
Oiicoti.

I>ara o Car- ^4 
r

ilo Cincilia _rV
_i9__;____J!

sala de frente,
jlependente',- iiioliila..», com pen-

n casal ou senhores de respeito;
Marechal IMori.io Peixoto i.

(9S6 r.. J

A!..ÜGA-SR
luis raiinzes do

sejam pessoas
Sá n. _)•

quarto, a um ou 1
oaimorc'0, que
vcíiidà Mem de

(1193 K) Js ' Sá 11. o. (1193 K) J

bilad.il boa pi-iuão, a um casal ou
raiiazes; a tralar, .varisto da \ ei;
ga 2.-.A. (1101 il'.) a

optima casa da rua
jga u. _;(), com 5

quartos, Ws C, banheiro esmaltfulo,
Ianque, clcctricidade, etc, lo_ar alto
c saudável; a.< chaves, por especial
obséquio, na cisa <i. ^M. o lrata-sc
ua rua do Rosário n. 106; aluguel
i.;o?ooo. (_______.«'«.) s

ALUCA-SlíS. I.uiz Gonzaga 11.

AMAS SEGGAS
PRECISA-SE 

de uma ama dc lei-
te, com muito bom leite; paga-

ua rua Figueira de Mello, n,se bem, ..... ...
jj2, Fabrica Uobo, com
tónio Vianna.

An
(1294 A)J

>RECISA-SE dc unia
2015 ann

e_; rua Tarefo 11.F do 12 a 15 annos,

Bomfiin).

... ama secca,
prefere-se bran-

o (Conde de
(.1250 A) R

________3_j____j__^__B_a__B_^_a__s__aaE-sa_

Largo de S. Francisco, 38 a 12

A LUGA-SK a casa da travessa do
ri Pinheiro n. r. a chave esta ua rua
Sara n. 72 e trala.se na rua dos Ou-
rives n. 54, tem ha-tantes commodos.-
Alugue'. no$ooo. (505•"*) 

"

» LÜGA-SI. n l" andar ilo predio a
X__.ua Municipal n. 4 .servido por
elevador electrico. com acconinioilaçoçs
para familia dc tratamento, banheira
esmaltada; etc. Trata-se
llin Branco 20. 1" andar.

A LUGA-SE bom quarto, mobilailo,
i-Vclaro c arejado, a senhor do com-

65$; casa dc família; Lat.
2" andar. (999 G) 3mercio;

tete 130

A LUGAM-SE lindas casas
-ti. novas, á rua 1). Marciana
ns. 88 o 0_. (K 4!I0.) G

ALUGA-SE 
a confortável casa da

travessa Cru2 Lima 11. JO. ea.
sa VIM. com luz electrica, quintal e

próxima aos banhos dc mar; as clia-
ves estão no armazém da esquina uc
Senador Vergueiro e trata-se na rua
dá Candc'aria 11. 22, com Paulo Souza.

(-I9Í2 (.) K

IBEilJSÍlISSiiEIElItia^WÊIlHiía^SlilBStliH
i
I
I
¦

VOIS CÁLICESfâMiSTE B
PODEROSO .l,V7V.,.H/0p -__j
EVITAM AS MAIS GRA- a
VES DOESXAS SGuarauesia j

A'LUGAM-SE auartos decentemenie
__. mobilados, com jancllas paro o
iardim, em casa de família dc trata-
mento; rua Cassiano n. a — Glorio.

(1384 O) K

_JUGA;SE um quarto bem mobi-
arejado, que dà frente

para a rua Mento Lisboa, entrada
rua Tavares 'Bastos.; tattete.

(J 117OO

ALUO.lado

n. 30;

uma sala de . frente,
tem luz e telephone;

rua do Cattete n. 108, sobrado.
(J 1268) O

ALUGA-SE.•mobilada;

ALUGA-SE 
um quarto mobilado a

casal sem filhos, ou . senhor de
tratamento; prefere-se estrangeiro; a
rua Ferreira Vianna 11. 5 ti sobrado.

(11164 G) J

ALUGA-SE 
só a cavalheiro de Ira-

tamento, único inquilino,- uma
linda sala ile. frente, cm cisa de pc-
quena faniilia; na rua Alice n 44.

(u6i G) 1

ALUGA-SE. 
por 250S, o.predio. 11.

17, da rua Santa Clirislma, 111-
teiramente reformado, com 7 quartos,
salas de jantar e de visitas, e todas
as commodidadcs necessárias. As clia-
ves estão 110 próprio predio.

(11C2 G) J

ALUGA-SE, 
por .|u$.ioü, uma sala

dc Irentc, a uma pessoa de lo-
do o rrspeito, na rua Vpiranga 21.
inform.vsc no n. a_. (1295 G) J

ALUGA-SE 
uma sala por 41

rua D. Latira dc Araújo n. sS-¦¦
(it;i.4SÍir)

0?; na.
t) _«•_

AlpUG.VSE,«lado.
¦por tempo iiidctcrinl.

. .. pittoresca casa mobilada
da rua rtrndehtcs n. 39, em S. Ho-
mingos, Nictheroy. (J nSo '_'

AfLUGA-SE 
a casa n. I da rua Se.'

nador Q.uz«bio <i. 41o, com dois
quartos, duas salas, cozinha, etc. Vr..
ço 100$; ver c Iratar na mesma 11. V.

(R iJ-'7) I

ALUGAM-9E, 
por preços baritoj.í

boas casas, com. dois q&irtos,
duas salas e bom quintal; iníòrhuu'
se á rua Cardoso Marinho ti_ 7, es-'
criptorio. Praia .Formosa, (ru.'H^

'1,'UGA-SE um bom armazcin
mente bòvo, próprioA'L'UGplcla

qualque
bléa n.
brado e

para
\s!.eui*negocio, na rua da

137; as chaves estão
trata-se aa rua S. Jos_, ....

(R 1346) I
tt_*BB_____ap

Gatumby, Estacio
' e Rio Comprido

.4 LUGA-SK
jfVnovo, com
necessário; na
tv.liv n. 310.

uma casa. pintada Je
muita; anua _ lodo o

rua Visconde Aq Sanii-
(6;j I) Pv

|lÍ!ÍliHll_i:iillliiiiffltlll-i:il!Blí!i[-ll!ailllliBllB
A 'LÜGA.\Í--E salaA. Ias c

ccnic-.iuule mbbilailOi
cm c-ir-l íic (anui a
rua ÇàssianÒ u. -1

quai los,. de-
, com pen-

de iratamen-
Glória;
(ioi4 C.) 5

ALITC, 
VSK o magnífico sobrado da

„,a lio Cn.tete 50. lendo tampem
frente para o beco do Kio, soliubo

etc; as chaves na loja.
(641 (.) hterraço,

ESTÔMAGO - FIGADO E INTESTINOS
Digestões úillicois, gastritesi tlôr o _>.èso 110 estonuiso,
V_ri.igoiis, asia, ontnritcs. licpatites c loilus as moléstias
do _._..y„'r-Ílio •çiustro-iulestihál eurani-se com o Kt.l.VIl.
HtriÍTICO <lo 1'iolessor I)r. Heuieio do Abreu. — ,V
venda em todas as _>1iarmaçiii- « _r.pRi_.ins do Uio a dos
l.stados. — Dcjínsitarfós: Alfredo do Ciuvilllio _c C.
— 1° dc Março 10.

ALlillA.SE 
o predio da rua. Tava-

res llastos n. 96. com dois pavi-
mentos. tendo cm cada um duas sa-
U-t, tres quartos e mais dcpendciiçMt».
está aberto d:i< 11 ás -t; lrata--e na
egreja de S. redro. A rua Tovarcs
llasios principia na rua Mento Lis-
boa, 110 Cãttclc. (nSoG).l

ALUGA-SEnhora; n
5 — Dolaiogo,.

__, um quarto a uma se-
na travessa Fernandes n.

(1209 G) R

pre.lio novo, com 2A LUCA-SK o pre-.... .
i\.sala-, -• quartos, cozinha,, luz cli.-
ctrtca
n. in

larfúieJtai
llòiniogo.

Mundo Novo
(33S G) J

iiMlíÉÉiWlW A cura daCoração do
bebedor'

ná avenida
(495*tf) .

4 LUGAM-SE quartos c salas de
_\.frcnte, sem niohilia, com luz c
limpeza; na avenida Kiu llranco 103;
informações 110 Café Moiinsco.

(,049 L) S

ALUGAM-SK.de
próximo aos banhos

mar, niagnifica sala e dois
quartos, a casal sem filhos ou a em-
pregados do commercio, cm casa Uc
l'..-1-.ilia; rua Senador Damas 5.4

«'33

LVCA-Slv o sobrado da rua Uru-
__£guáyana n. nj: trata-se a rua
da Constituição

PRECISA-SE 
dc uma pequena, por.

fugueza, para ama socea, que
seja de confiança, em casa de fainr
lia; na rua do Ouvidor u. '4.1.

(ju8i A)b

PKECI3AjSE 
dc uma pequena pa-

ro ama secca, cm cítsa uc um ca-
sal; paga-se 10$ mensaes; tratu-se ,i
avenida Salvador dc Sa 11. 182, casa

(.1313 A) a

Cozinheiros e cozinheiras
Aicinhas c outras
da roça; pedidos
ga!. na estação
viein sellos).

dc

cozinheiras, uio-
gente honesta e

1 Agenor «1'orlti-
Vassouras. (En-

(11 1200) B

Estão inaugurados os novos armazéns e^
nelles V. Ex. será optimamente servida, não so;^s
por encontrar um novo e variadissimo sorti-
mento de Tecidos,
vesS

E) S

(536 E) J

Man-
(969 S) S

COZINHEIRA 
— Uma senhora

viuva offerccc-se para esse mister,
em casa de familia de tratamento-
11 orua Nery Pinheiro
guc,

nOZiNHEIItA—Prccisa.se. dc uniu
\J«m cczinlie bem o trivial, d;i-se
bom quarto cm casa de pequena la-
mllla de tratamento c ordenado ra-
zoavclí cxicin.lo-so rcco.tnmendaçao
da sua condiicta. Kua dc S. J""1'3;
rio 11. 1S2. S. Christovão. (n?.4M)«

cozinheira c
iíiiI scii; fi-

lhos-, na ruarí'etropolis 11. 7, Sanla
Tlicreza, que durma 110 aluguel, que
iè referencias dc sua condircln.

(.oco L) «3

roupa

roypa branca,.
s © costumes de verão, ^
branca para homens © *-

SE na Ave-
_  Central n. 15
sobrado, Posisào Kl i*
neôra, magníficos

! auartos elegantemen
i te mobilados e com
pensões íooS 120$
.' ('190 J)

¦ , CoraçãoS normal

Sriiiiii-iiiiiinniiiiBiniai

iiaiiffiiiBilBaaipiiBSp

é rápida e "'««^ 
oSalvíllÍSe as Gottas de Saúde

formulas do dr. Cunha Cruz, com _|
íó annos de pratica dessa c.cc.iali- m
daile. Vêndein-se nas drogarias: s

I. PACHECO, r. dos Andriid. S.45M
—Kio e l!:inicl s- C.»i rua lllrcila H

li, i _ S. Paulo. (M 34-,9)MI

[ilBJililllilKWIiiiiBBBiíJlCIIK^^^

A LVGAM-SE perto dos ba-
^l-nhos do mar, quartos com
pensão, confortáveis, desde
49 por dia, o tinia sala para
2 pessoas com pensão 200$
mensaes, luz electrica, tcle.
phone, Pensão Familiar, Pra-
ça .Toso de Alencar n. 14 ——
Cattete. (J 526) G

para fami-
.lia dc tratamento; á rua da i'as-

sagem n. -'50: as chaves cstüo no 248.
(oji G) .1

AWGA-S1-; 
uma

li

meninos etc.,

PRECISA-SE 
dc uniu

hivndcila para uni

ijltl-.CISA.ST!" dc
A liara o trivial i

uma * cozinheira
outros serviçor

(115.1 D) .1

Je - - ,
eira que dc abono de sua con-

casa dc pquena (ann.ia.
. Na ma Silva Manoel

9. _______J_1 J
cozinheira»

X nnel
dueta, para
ÍOtflo a S»2

como principa 8

CONSIDERÁVEL-REDUCÇÃO OE PR
DE TQDOS OS A!

A .I.l'l.',A_H uma sala
_t_Lrapazcs'; rua Geivcraj

,1c frent,:, a
Cornara 26,3.

LUGV-SK uniu sala ile tronte,
descanso il< alfc'"-

rua General Câmara 2(11.

_iUGA.SK uni _ab'nète ou offiei-
rua da Carioca Ag, -sobrado;

t!)S_ b.) J

4 I,Ui'i VSK um magnífico quarto, a
iVcasal sem filhos; rua Areai 70.

(11S1 *) i<-

. I IA.-\.M-Slv do.s lions quartos,
_r_inuilo independentes, -para moços
sulteiros; na rua I,ar_a 181, sobrado.

(1180 E) K

A 'f.UG.V.M-SE os j» c .1" andares
i_.de prediõ da rua da Asscmbléa. .3;

UJGASE cni casa dc familia, na ;
rua .Io Riaehuelo n. 111, chácara,-

uni bom quarto com pensão, por j
módico preço, a senhor solteiro.

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com
tres applicações.

Vende-se cm todas .as per-
fumadas, pharniacias e droga.,
rias. — Preço 3$ooo.

AI.UGA-SK 
o predio da rua liarão

de Guaratiba 11. 08 (Cattete), com
commodidadcs para familia; tem ele-
ctriedade e bom terreno para lavar;
a chave está na mesma. líi_a G) J

At/ÜGA-SE 
a cnsa da rua S. Cie-

mente 43.1. em frente ao jardim
do larco dos Lcúcs; está pintada ,c
forrada de novo; as chaves estão, por
favor, no armazém n. A22* tratn-sc
na rua Carvalho dc Sá 6_. (531 l-^)J

A JyÜGA-SE o pred:o n. 42 da rua
__..\lice, Laranjeiras, com 4 quar
tos, 2 sala., bom quintal, etc.;^ as
cliaves no 5(1. (924 G) J

A'LUGAbiloiM'.
,_3B uma grande sala, mo-

com pensão, cm casa de
família, própria para um casal; na
praia de 'Botafogo soo. (903 G) li

casal duas
AiLUGA-Sli. 

_ .
senhoras, sala c quarto de fren-

te, com...pensão;
laranjeiras.

rua Ypiriiflgn n. 37,
(845 G) J

A 
LUGA-SK uma bonita casa. por
pu?, á rua Pinheiro Guimarães

n. 60; trata-se a rua da 1'assa-
gem 118. (85S G) K

ALUGA.Stafo.co
LUGA-SK a casa da praia dc Do.

na
rua do Rosário
Teixeira, Borges

(1203 ü) J

mesma; Trata-se na
n. na, com os srs^
5. Comp.

X ir.ra coztiiltar e passar roupa; a
XV ¦caminha, recentemente prepara^
da, da rua Uelpliiin n. -")• As clia-
ves e^tãn na casa ao lado e trata-
se á rua das Laranjeiras n. 121.

(¦1205 G) J

K uma boa ca.-a com j
quartos, duas salas _• grande

quintal; aluguei 00$; rua Caflno Nct*
to IS. ('.-•', .) J

A iLUGA-Sr
_f\ quartos,

.1 LUGA-SE'SlS. Carlos,
uo d\s!acto.

o predio da travessa
com 2 salas e 2 quar.

(5J0 .1) J
A LUGA-SE. Rua Misucl de Paiva

-ClLtil 47. Trata-se á rua dos Coquei-
ros n. 19. Aluguel 85$. (92o .1) J

A iLUGA-SK a casa da travessa
__JMarictla 31, Catumby; trata-se na
rua de S. Pedro 188; as chaves es-
tão na mesma travessa 48. (S8.|.I)R

AT.UG.VSK 
o pred o dc constru-

ccào moderna da rua 'Dezenove
dc 1'cvcreiro 11. 132. cm Rotafogo,
que eslá còmpletainciite pintado c for-
rado dc poucos di
bons quartos, entrada
salas, duas privadas,
chuveiro, próprio para
lamento; as chaves

lendo quatro
ao lado, duas
banheiro com
familia dc tra-
ão no n. i$4

onde darão Iodas as informações, das
4 ás 4 ij_ horas, e na Charutaria
Paris largo da Carioca, esquina da
rua 

'da 
Asscmbléa, com Carvalho;

aluguel reduzido. (J.-1270) G

Leme Copacabana e Leblon
ALUGAM-SK 

dois magníficos pre-
dios acabados de construir, á rua

Gustavo Sampaio ns. 128 e 130, Lc-
me; trata-se á rua Theophilo Ottom
n. 22, sob., ou praia dc llotafogo n.
432, com o sr. Kaul; podem ser vis-
tos de 12 horas ás 17 da tarde.

(527 H) J

ALUGA-SE 
a

queiros 84,
sobrado.

Co-casa á rua do_
Catumby; chaves no'

(870 J) R:

A 
LUGA-SK, a casal,
modo, com direito á casa toda;

um lio com-
na rua do -Chichorro 11. 3, Catumby.

("59 J) K

A LUGA-SK por 180$ a esplendida
•i"\casa para família de tratamento,
com optituas accommodaç.es, grandes
quartos e espaçosas salas, grande quin-
tal, á rua Àristides I/obo 51. Chaves
no 40. (3IÍ. J) R

A 
LUGA-SK a esplendida rasa du
rua .Miguel dc Paiva n. i<>, ponto

dos bondes Coqueiros; tem quatro
bons quartos c duas espaçosas salas,
bom quintal, installação electrica, fo-
gão a gaz « a lenha, pintada e for-
rada dc novo; -informa-se na r.ia doi
Coqueiros n. S; ou Miguel de Paiva
n. 15, onde se encontram, as chaves;
trata-se na rua do Rosário 11. i6^(
loja, com o sr. Clemente, (iiji .1).

AI.UiGA-SK 
boni quarto, a pessoa

de tratamento, _ rua do Mattoso
u. 204, bonde de 100 réis a -porta.

(1092 J) .

I 71 mI quiui
/ Bitiinf que .-
II (Tenta*-* íiriNH

A LUGA-SK,
_£___nioderna da travessa

cm ítotafogo, a casa
U. Mareia-

na 11. 21. por ijoj, com 2 quartos, 2
salas, salda, etc, grande quintal, lo-
gãr secco saudável c soçcgado;1 as
chaves no 17, ¦ (1^,13 C) J

A LUGA-SE, por preço módico, a
__.boa casa da ladeira lio Ascurra
130, Asuas-Ferreãs, com iardim, água
nascente e pomar; :. chave está com
o vigia da casa cm obras, ao lado,

(1837 G) J

UM l.IVRO GRÁTIS — M.
111 possuir 11111 CABAL das verdadeiras elo-

inías PEDRAS DK CEVAR, minorai iiidiang
ãttralie as influencias bcnolicas c afu.
a as maléficas. li' o mais valioso PÕRTB

UONIIliUH, usailu por todas a< pessoas qii€
¦liccaram _s ciiliuinaiiciar, da popttlarliláde e occiipam logar ile destaque.'.» pclj-
tica, nu róninierrlo, tias industrias e nas artes. As suas emanações fluiillcas facb
lltãiii a realização ilus peiisaiueiitos liuiiianos. O custo dc cada CA3AI. l! segundo o
lauiauho e o poder. O CASAb menor, H..I, etisla 100$OU.; o 11. 2 custa 20ÜSOO0; a
11. .">, 30(ÍUüü; o 11. 4, .OOíoou ; c o 11. S, SOnlOOO. Cada CASAb 6 vendido acompa-
aliado dc instriici.ocs escriiitns inua preparo, uso o conservação, durando ioda 3,
vida. Remetia o' dinheiro cm carta registrada rum valor declarado, vale postal ou
ordem, ao SR. AUIBTO..Í1R8 ITAldA - 8ECQÃ0 O - RUA PRSI10R DOS PASSOS. 08.
SOB., K10 — Envia sc tiKATIS o livio illusirado PEDRAS HE CEVAR, a quem enviai
fMO cm sellos novos do Correio. Envia-se registrado a .nem enviar l.iKW. Nensa
livro acha-se a explicação scleutiflea das virtudes e da origem das PEDRAS DB
CEVAR, assim como a opinião dos princioaes jornaes do Brasil a seu respeito. P«.
ca-o inimeiHMamcnte.

j 26or

A 
LUGA-SK, para familia dc trato-
nuvUo, o predio da rua Conde de

Irai.. 11, 121: as chaves 110 11. 119.
(1033 G) K

A LUGAM-SlR. á rua General Se-
___LverÍauo n. mo, boas casas, .1 9"$;
2 quarto?, 2 í.ila-, grande quintal;
trata-se na avenida, eom n encar-
regado. (872 G) S

(11C0 iK) 3

A LUGA-SK
A.l.uk

uma
1)KEC1SA-SK 

d. .....
.ortuclatzn, que seja de confian-

çn, ei;
Ouvid.i

em ca-sa ue
or 11. 143.

faniilia; na rua do
(1306 B) S

íISA-S.l". dc uma moça pprtu.
V) mobilada c com penião, ou sem
nos cozinhar! rua Senador Dantas
:,. 45. ____,____,

PI.ECTSÃJS- 
dc uma «emprogada

para cozinhar c pasar roupa
rua do Cattete n, S--, sobrado.

PRECra 1

denado 30$ mensaes.
Or.
(II)

T)RBCISA-'SE de uma cozinheira
í aiiança.la, para duas pessoas: .na
rua Riaehuelo n. :8o. ti35oU)K

| GBEÃDÜS E GHEADÃS _
A LUGA-SK unia senhora, para casa

_f_.de um senhor ou senhora so, para
ninr serviços leve-, e fazer compn-
nliia; não faz questão de lilhos; uia
Silva Miinocl 11. io. Lscreva oco
Correio se não poder vir. (122J C) K

\ LUGA-SK uni copeiro com muita
_t_.pratica de peináo ou casa de j-i-
milia, dá rc/erc.icias de sua con. u-
cto'! residência, r. benador Oçtavano
,1. -65, telephone 11, 'A:?- Lcntral.

tu 13*»5^ *-

ÍJKKClíASH 
de um bom copeiro',

. A rua do Cattete 11. iSfi. Pensão
Sleffa. ('-- O R

RKCISA-SE dc uma bo.i lavadci-
engommadcira para um sú

..sal e outros serviços leves. Quer-
sc creada limpa c habituada a cJÍ"s
decentes, c de meia edade; Uoule-
vard Vinte c Oito dc Sctmbro 4.1.1.
Villa Isabel. (6'JI S) -

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gonorrhéa

cbronica ou recente, estreitamento dc
urethra, cm poucos dius, por proces-
sos modernos, sem dor. Garante-se o
tratamento impotência, syphilis c mo-
lestias da pelle, appl. 606 c 914. Vae-
cima antigonococcica. Pagamento
apôs a cura. Consultas diárias, das
8 ás u e das 2 ás 10 da noite. T.
C. =i)8l, Avenida Mem de Si ' 13.

Bi_______E_____i____-_---lS-S---S^

PRECISA-SE 
dc um bom relojoci.

ro que trabalhe á peça; na rua
Uclla dc S. loão i";. 1939 ) .«

J>11ECISA-Sf. co. para ca-
Conde de Iiomfim i-vj

de um menino bran-
IJKECISA-SE 

dc ui
. co, para casa dc um ca=al; na rua'' (U07 ) j

À LUGA-SK uma linda sala dc fren-
/Xte, pintada c forrada de novo; na
avenida Passos, esuuina da ru;i ila
Alfândega, própria nara consultor..! ou
escriptorio; a chave na pharmacia.

(.105 1'.) J

A 
LUGA-SK um quarto, em caía
familia) mobilado,

silva Manoel 131.

de

rua (646 .Kl J

t LU(
/lem

LUGA-SK um esplendido quarto,
casa de pequena familia dis-

tineta, a unia casal sem filhos ou
a u.-na senhora séria, com direito, a
serventia da casa; rua Visconde K10
llranco 6i-A, casa 10. (1003 *)5

A LUGAM-SE esplendidos solas e
-..quartos, com mobília e ncníão, a
faniilia e cavalheiros dc tratamento;
Senador Dantas 14. Ws E)_S

A -l.CGA-SK uni lindo
_r_j:ine!la para a rua e
a doía rapazes; na rua
lembro 1=5. csqtúia da
S, Francisco.

comniodo com
electrícidadei
Sete de Se-
travessa de

(Cj9 aí) J

Aí

Al.l
-XI o

1.1,'C.AM-SI-: quartos novos c 111 tu-
baratos: na ladeira do llarroso
perto da rua Senador Ponipeu.

(J il.-') K

A LUGA-SE a casa ila nua do Cur-
__. vcllo 11. 61 — Santa Tlicreza,
vista estupenda; boas aecommodações,
citacara, luz clccirica, fogão n çaz,
etc. Chaves ao pé. (11 ó.. 1-) J

A LUGA-SK por 53? um bom c
_nLarejado comniodo, entrada inde-
pedente e ao lado, com cozinha, mui-
ta água e luz electrica. para casal sem
creanças ou moços Jo commercio;
rua Costa llastos n. 10, próximo á
r. do Riãeltuelo. (R HV') K

uni bom quarto, mobi-
1\ íãdõ 

"ciiii 
conforto, lendo luz,

bani' banheiro c pensão dc primeira
Oldeiil, direito cm toda casa, para 11111
easil ou 2 rapues do coimnercio; çq-
<-, dc lodo asseio c respeito; rua Un-
ic o, 1" andar, junto á avenida Cen-
irai. .. (U.63 K) J

_f_ \_ .¦*-.¦// k\

íx_XMA$^
TUBERCULOSE e mais mo-

lestias inforto-contagiosa. C\̂

.luereis m
Usae

UFA E SITA THEREZA
A LUGA-SK. a senhor de tratamen-

_A.to. mnçnifico comniodo mobilado,
completamente independente, para dçs-
causar durante c dia. nas orpxinuda-
des do larco da Lapa: tem lelcphone
cartas íi esta redacção, oara .

O'
.^0

mm,
'.é? Alng.i-se, coin. rn-so
\ vonde-se moveis. Uiticu
fnbrlcii do colclirma hygio-'" nlcos no Brasil

lt. do Çuttcte Ns. 55 o T>7
Telephone 8391 Central

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Pre.os dos còifimüiis

A LUOÁ-SB a cnsa dn tnâ
^Jfossn Senhora tio Copaca-
bun.i 1093, própria pura fa-
milia do tratamento, com 5
quartos, 2 salas, suleta de ai-
moço; tem jardim na frente,
entrada ao lado e bom quin-
tal; ns chaves no n. 1021 da
mesma rua. Trata-se no Lar-
go da Carioca 13, com o sr.
Felix. (II

X.C

A LUGAM-SE, a 85$, boas casinha,
_£"V assobradufh.. pintadas c forradas
fie novo, bondes dc ioo réis, própria*
para «família regular; tem clcctrícida»
dc; mi rua . Vrci Caneca _.-;_; tratai

vi II, H4.-1
M7.1 J) R'

ALUC.VS'1!em casa d
11. 23, 'Estacio de

sala
lia

Sá.
dc frente,.

ia H. J-.UÍS
(R 1355)1

cosa e nm quarto de frente, muito
arejado, em casa de faniilia, perto jdos banhos dc mar c bonde, á rua.
Vinte c Oito de Agosto 85. Ipanema. I sas

(1071 II) "

ALUGA-SE 
um quarto a rapaz sol.

teiro em casa de familia, na run
dos Coqucifos n. 59 A, cosa
35$. com direito á casa toda

(ia-'9.DK

rua
por

A LUGA-SE a casa da rui Snnt_
Xi. Alexandrina it. _.(._,. com esiiaçrf-

aecommodaçõesi a chave esta nrf
137, onde .se trata. (ia.lo.l)R

.. S.
PI J

ALUC.A3.-_. .
iliic-uão, a rapazes decente»
casa de familia; • tem clcctricidade e
tclcpiionc; á rua Vise. dc Paranaguá

(Lapa); pregos, 110$ Ç i.-o5ooo.
(114a '!•) í>15

A LÜGAM-SE uma sala, gabinete c
_ÇL_Cleora, iliropriõs para consultório
ou escriptorio, na rua da Carioca
11, 4;, i" a.idar; trata se na loja.

(11 M--o) li

i 1 UGA.W-Sli bons cominodòs inn-
Übilados; á rua do Rezende .«;_«?_
1358. -Central.  i> "

AlUGS-SK o sobrado da rua Dr.
...Juaipiim Silva 34, com bastantes
quarlúS, terreno, etc.
36, c trata-ic á rua

'A W
^JVxii

I.ÜGAM-Slv hons -comniodos, pro-
iino aos banhos de mar, cm casa

familia dc tratamento; Christovão
Colombo 22. (1054 

G)K

boa casa,
ALUGA-SE 

uma
nida da rua Assumpção

tafogo; aluguel
na casa 111.

S5?

na ave-
MS. »o-

mensaes; chaves
(113? G) J

chaves (io
Carioca 10.

(ü4o F) J

L-UGA-Slí um bom comniodo no
térreo, "a rua do Aquedu-

cto u. ,366, Santa Therezn
A'LUGAandar

(R 132O P

.modos, por oo.?
vossa Souza Pinto
Pinto).

in e ns
1. 18

5 con:
ie>, na tra* j

(morro do (
(760 E) .«1

1>RECrSA-SE 
,le uma moca que

lenha mais de 14 nnnos, .para
aprendiz de costura c nnis serviços:
dá-se casa, comida t pctjucno orde.
nado, á rua Uruguayaiiu 11. ;M. 2"
andar. (1175 LI J

RB)CI_A_E de uma pequena para
serviços leve.-, na rua General

Koca n 115 — Fabrica Jas Chitas.
(1031 <-) J

Y.REC1SA-SE de um operário que
JL saiba trabalhar em formas de ce-.
so» í*- rua Visconde de Nictheroy 8,
estação da .Mangueira. Fabrica de. la-
driihos. Ciioj b) fa

para
...ula,I>REC1SA-SE. todo serviço,

de uma creapa
núo seja asse

para casal sem filhos, dormindo
aluguel. Praia do Flamengo
cisa u. i, sobrado.

120.
CiY.4 )¦ J

PRECISA-SE 
de uma creada

ctcincas. que -saiba coser a
coisa. Exigem-se b"as miornii
Kua Senador Vergueiro n

para
iimia

cgs., deis andares casSa 113121
na Avenida Rio Branc® n.

A _ÜGA..SB por »00$ o pie
•i-^diQ tle 2 pnviiucittos, com 5

, quartos, 2 siilas, cópti, tios-
| pensa, cozinha, 2 W. C. seu-

do um no quintal onde tom
tanque e banheiro; á rua

! SIcnc7.es .Vieira (Inválidos)
I n. 2-1; as chaves á Av. Mem

j dc Sá 2i), loja. (J 1277)K

ALUGA-SE 
ou vcnd.se o predio

da rua Joaquim Silva il. íó, La-' 
pa, onde sc acha inst aliado o liar
Ol.miiia; tem Iodos os moveis para
funccionar; trata-se na rua Assis
Carneiro 11. UJ3, estação da Piedade.

(ioG.-E) R

¦JDiRÉCISA-SE dc um bom auxiliar
X desenhista lythographo paia folha
dc Flandres. Quem estiver nas con-
dições dirija-se a rua dc S. Pedro
n. .67. (85q U) R

PRECISA-SE de pequeno de
:.• .1 15 annos, para servente de

Iguma pralici; na
2 (Iar«o do

(837 U)
pharmaciit com
rua D. Anna Nery
Pedrcgújho).

de umaT.RBCISAJSE ,
J. pendente, que tenha pratica J

(640 C) S

EMPREGOS DIVERSOS
4 LUGA-SE uma inog.i branca,

Apara qiiolaucr serviço, em casa de
.família de tratamento; na rua do
.Riaehuelo ;ij, quarto 4- , _ _. 

"

(qS.i ( ) S

AILUGA-9E 
um» perfeita javadei-ra e engommadeira; rua General

Sevçriano 174. easa ;. 195- D) •'

•A RRÚMADÊTRA — AHiça-se uma
__f_. com pratica e boas informações,
aorme no • alugue:; á rua Aprazível
• igi. junto _ Aiíistineia — Santa
T-trcu. (104. P) J

moça uide-

pear endereços c boa letra. Prtfc-
re-sc que já tenha trabalhado nc.se
serviço. Cartas á caixa postal 1.1ÒS.
Correio Geral. tn«5 ) J

de uma arrumadeiro
a Juas pessoas. Hu

Sn. (1107 S)
PRECISA-SEA afianeVda, par
do Uiachuelo

LUGA-SE um quarto, cm casa"a
(1010 K)

A LUGA-SE, por i;oS, uma casa,
com dois quartos, sala, saleto, &•

uha, etc; no largo do Ro-ario 3-.
' andar. W«Í4 iE) S

Ai

t L-G-\-SE, em casa de faniilia
iVfranceza, uni bom quarto, tnobi-
lado, ha clccirica, a rapaz jor 50?;
rua da Lapa 57- W ''> J

AI,'LUGA-SE, para moça
uma sala com pensão

Uio ;S; telephone

protegida,
heco do

l.t'M3 •
(8.15

•LUGA-SE um bom quarl
iio, em casa de familia.

rapazes: na rua dc iS. Pedro
(_» andar).

A LUG.
_A|iciliãi

) com
a dois

(R 1344) «E

A .LUGA-SE mu bo;n quarto a se-
__.nhor de tratamciio, próximo a
avenda Uio Jíranco; r, da Assembléa
11, 6S, 2' andar. (R 1359) K

LUGA.M-SE uma espaçosa sala c
um quarto, juntos ou separados,

eom ou sem moveis, a casai ou moços |
do commercio, cm casíi dt* familia *
rua do Rezende 35, sobrado.

(5-n9 L) J

A 'LUGA-SE,
JrScunia boa

ALUGA-SE 
uma

.superior,
rio 170.

para
sala de

escriptorio;
(701

J-I
I)RECISA-SE 

de um vaqueiro ca.
sado ou roceiro que saiba orde-

nhar, tiara tratar dc vonte cabeças
de gado c mais tr.ualhos dc la-
voura; pag.isc dn$ooo a sécco. da .
sc casa para morar e »e provar com- |
peteucia tombem se dá commiSj'
s3o; ínlíorma.ões das 9 o's 11, a
rua da Misericórdia 2, sob.

tSt)7 S) S

frente,
Kosa-

E) J

A~ 
LÜGAM-SE a cavalheiros do
cdmmcrcio, boas salas e quartos,

com banhos quentes e frios; têm
creado para fazer limpeza; na rua
Clapp n. i, cm frente á praça Quin-
ze -Jc Novembro. t,óSi 1'.) J

PRECISA-SE 
dc uma perícit

peira, á rua Conde Jlominu
ta co.

J. peira, a rua couue jjgi-um Slfi_
e.igo_,K .(leieucús.. , Aie.-iS. .

A LUGA-SE a casa dn rua
^Vprel Caneca 541, com to-
das as commodidadcs para
família do tratamento. Está
aberta atô ás 5 horas; paru
tratar á run Uruguayana 107,
loia. OI 719) E

em casa de família,
sala de frente, com ou

sem mobília, a moços solteiros; na
rua Senador Dantas a. 27.

(R 134') R

ALUGA-SE 
um bom quarto, com

ou sem mobília, a dois moços do
commercio; no largo da Carioca 8. 2"
anjar. (1198 £) J

E) J

Ã L .GÃ-SK tníii esplendido
-Auppartaiiiento independeu-
te, muito fresco, bella vista
para o mar, coin todo o con-
torto; nu rua Conde de Lttgu
... 58 (Gloria)'. ?(J^_fgjj.

A LUG \-Sl-', cm casa dc faniilia,
Í_.um èxcellente comniodo eom-licii-
são; rua Maranguape n 13. (gS-i-JJ

A iLUCA-SlIÍ; serviço perfeito de la-
ij-va-em c cngommado. com rapidez
e sem uso de composições; attende
a aualriuer chamado; ladeira de »an-
.a'_li2re_a 14-'; tel. C. 48Ó4 (casa
de faniilia). (933 1') S

...ic a.artcment. para descan-
sar; informa-se aa rua da Gloriado;,
sobrado.

A LUGA-SE o 4° andar da
ÁAycnidn Uio llranco 50,
com todos os melliorainentos
modernos; ils cliaves estão no
1° andar o trnta-so 11a rua da
Candelária 22, com Paulo
Alvares do Souza, das 10 ás
4 \í da tarde. (S960) E

A 
LUGA-SK cm casa dc senhora só,
11:11 ci'

(-¦S.| F) .1

QUARTO 
— Alusa-se um muito

arejado, completamente indetien.
dente em casa de familia, a ras In-
feito llarata 15 (Lapa). (¦¦""»

ALUOAiSE 
uma bonita sala de

frente, bem mdbilada, com en-
trada independente, para casal sem
filhos ou cavalheiro dc tratamento,
com luz electrica c tclcpbonc; na rua
Riaehuelo n. 95- (_j_g __j

IlaliliSi
B. Ii.\ ALFÂNDEGA 42

Caixa Postal 376
Consignações — Comiuís-

soes Exportação

COUROS e PELLES
—Sola, Borracha, Cera—

(J -6-0)

A-LUGA-SK o
_rVmiu Constan

predio da rua Henja-
nt 58, com todos o*

melhoramentos modernos; as cliaves
cstüo uo n. õ"_, casa VI, e trata-se á
rua da Candelária ~2, de io ás 4 11^
dó tarde (com Paulo Alvares dc
So-.tza. (961 C) S

ALUGA-SU 
para famili.. regular, o

pavimento térreo independente, do
predio á rua Bento Lisboa .íi (Cat-
tete), gaz, luz electrica e hygiene :
chave, no sobrado. (130 G) J

AII-UC
•TVtoi,

LUGíM.M-SE sala de frente cmiar-
moços do comnjiercio; rua

Silveira Martins ns. r;-l c 1-7, Cat-
tete. (1097 G) S

AT.UGA-SF, 
.-

S. Monoeli em 'llotafogo, dc
viha n. 13 Ia rua

fren-
te dc rua; tem luz clccirica, pequeno
quintal c Iodas as commodidades para
um cas.il; as chaves ua rua General
Polydoro 11, 14. e trata-se na rua dos
Ourives n. 6o. (911 G) S

A Í/UGA-SEJ a casa da rua dó Cal-
-CXtcte 46, ».o:n dormitórios muito
arcjadòs c todo o conforto moderno;
cita aberta das o ás 12 horas.

(1107 G) S

ALUGA-SE o predio >¦:
Bolívar (antiga Giiinnr

ra). Copacaban;
Domingos Iferrei

trala-i
zoa.

a rua
... Caipo-

rua Dr.
(5-mG) R

\ LUGA-SK paru fninilla de
^•tratamento o confortável
liredio da run X. S. tle Copa-
cubana 1093, com cxcellen-
tos commodos para familia
do tratamento, As cliaves es-
tão na mesma rua 1021 e
trnta-so no " Correio d a
Mnhliã", com o sr. Duarte
Felix; (H

ALUGA-Sl? 
a luw easa da rua

Lu 

A LU.GA-S
_TVf orla vel

K até dezembro, a con.
casa da avenida Atlanti-

ca ti, o;t>, tendo dua. salas, saletà
e esplendida varanda, com frente pn-
ra o mar, cinco auartos e tudo mais
necessário para familia de tratamen-
to; as cliaves no n. 1058 e trata-se
na rua da Carioca 47. 61302 H) J

ALUGA-SE 
uma confortnvcl ca=a,

com ampla, aecommodações pa-
ra familia de tratamento, na rua Gu_~
tnvo Sampaio n. 58, Leme. Trata-se
na run Uritgüayana ti. 47, OiusHí.l

d»
jiiz (Uio Comprido) a. 72, coar.

hons commodos -para familia. Preço
1O0Í; trata-s-c ú r, dos Ourives, 59,

(K 1257) X

AIjUGA1I-S)13 
duas casinhas, a 431

cada, «a rua da -Paz íi. óá; para
tratar na r. JJ. dc Petropolls n. (ia.i

(R 
i=55) 1

A LUGA-SE a uma senhora só uni,
.fVliom comniodo, com luz e pensão;
cm casa de um casal de respeito, por
8o$i; linfornrai.. na rua
n. mo. venda.

l Ç_.llnlby
(R 1-31-1) á

ALÜGA*'SE 
um bom comniodo, cora

. ou sem mobília, a moço solteiro"
ou viuvo com filhos, em casa dc fa«
milia; rua S. Carlos n, 59 — Estai
cio de Sá. (1038 J) J

ALUGA-9E 
o predio da rua

5. Carlos 68, com 2 salas,
quartos
fresco c
Ü súcio.

dc

demais dependências; logar
saudável; aluguel 11'oSnoo.

 (5.10 .1) J

A r.tFGA-Sl£ uma casa a?sobr Lula,
nor 164$, tem cinco quartos, tres

salas e grande quintal, e ou ira por«S;í3, tem grande quintal; na rua dn
Cattete. 2ii. (-.9. f.) J

A LUGA-SIÍ um quarta dc frente.
vficom niohilia, c clcctricidade c
peito do mar, em casa dc familia
franceza; rua Corrêa Dutra 78.

(45.1 G) J

(âsf.as d© Saud©
TÓXICO REGENERADO!. DO ORGANISMO E REGULADOR

DO VENTRE
Curam doenças do estômago, ficado, iníestinos, dores rlieunia-

loides, nervosismo, enxaquecas, ncvralgias, hcmorrhoides, fraqr.eza
geral e dos órgãos da geração e manchas da pelle. Depositários:
Drogarias: Pacheco, rua dos Andradas n. 45. — Rio; Bartiel _

Comp., rua Direita 11. 1, São Paulo. (A 28)

A I.D
xxdois

A 
LUGA-SK uma confortável
para familia de tratamento,

da Piedade n. 47;.
Casa Ilortutania í
Norte 135-.

:a=a
rua

informações, na
pelo telephone

(91a C) s

S.\ F».'. __.••
rá, livre de qualquer retribuição, os meios dc
VIEM PELO CORREIO, em carta fechada —
symptomas ou manifestações da moléstia — e
sposla, que receberão tia volta do Correio. Cartas
SIVEIS1 — Caixa do Correio, 1125,

A todos
05 que sof-

f r em do
qualquer
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

curar-se. EN-
nome, morada,

sello para a re-
aos INVI-

uma ¦boa sala com sa-
ALUGA-SEcada, do lado da sombra: tem te-
lephone: praça dos Governadores, 9.

(R1301JI'

. ILUGA-SB bom quarto com

casal ou
Dantas a

a rapazes; a rua Senador
(ij'3-iE) R

 .  de familia,
nTVuartode frente; tem gaz, ej.e-

. . .*¦ . .*....!  ... Af«., _Te

A iLUGA-SE, em c.^a

ALUGA-SE, 
perto dos banhos, con-

fortavel aposento de frente, mobi-
lado ou não; rua Silveira Martins 149.

(1119 G) J

ALUGA-SB 
por 152?

ci
uma casa

.com quatro quartos, duas salas,
grande quintal c outra por 13J?, com
tres quartos, duas salas e grande
quintal; na rua do Cattete 214, «
outra por 122S, tem dois quartos, duas
salas e grande área, por 122?, tem
salas c grande área, e outra por.87$,
tem grande quintal; rua Bento Lisboa
Sg. Cattete. (294 G) J

AI.UGA-SE 
espaçosa sala ide fren-

te. com ou sem mobília, eíectrici-
cadê, cm casa muito fresca; rua Vo-
luntarios da i-tria 429. ((432 G)J

ALUGA-SE 
a casa n. 67, rua Pau-

lino Fernandes, 'Botafogo,' por
120?; as chaves na mesma rua n. .9.

ctricidade
.Sá n. 99.
vernodores).

telephone; av. 'item «e
• andar (praça dos .o-

(-R 1358) F

A .LUGAM-SE aposentos mobilados a
--.cavalheiros e familias de trata-
mento; tem telephone, luz electrica,
banhos frios ou quentes. 'Empregados
a qualquer hora; na rua do Passeio
_. 70, Lapa. .,-• ¦ ,.R 1449) í

Aassobradado, da rua da Piedade
n. 28; as chaves estão, por favor, no
armazém da esquina da rua Marqucz
de Abrantcs; trata-se ra rua Larva-
lho de Sá 62. (528 G) J

ALUGA-SE 
a casa da travessa

Sorocaba n, 47. Trata-se na
rua do Rosário n. 1112, com 03 sre,
Teixeira Borges _ Comp. As cha-
ves, ãcham-sc no n 41. .(«"") J

A LUGA-SE nm bom quarto-íl-com luz electrica e entrada
independente, por preço mo-
dico; na rua Buarqnc de Ma-
cedo n. 41. (R 1318)G

LUGA-SE uma linda viv.enda
pavimentes, construcção re-

cento, com toda1; as commodidadcs;
na praça Vinie dc Setembro o. 99;
luz electrica c gaz ír.cmc); tráta-se
im mesma; preço razoável. (10Ó4 li))

A LUGA-SE a
__"_C nu u. 89;

7

casa da rua Ipar.c-
trata-se tia mesma

(241 II) K

Saúde, Praia Formosa
e Mangue

Ar.UGAj&T. 
1>om aposento com pen-

são, dando frente para a Avenida,
com ou ?cm mobília, entrada pela rua
Vise. Inhaúma ai. .: 155 1) J

ALUGAM-SEdios da rua
_s cotKorUveis pre-
do Livramento tC9i

201 e 203, todos renovados, com luz
electrica e grandes aecommodações
para família numerosa; as cliaves no
n. 201, e trata-se na rua da Cande-
laria n. cS, sobrado. (918 I) J

AlI.UGAIBi-tamento
para faniiiia de tra'

_, «predio «da rua -Maga»
I!iSe_ n. 63J com duas salas, quatro
quartos, mais dependências e quintal;chaves c informações no mesmo.

 (R 1334) J,

hTodock lobo emíüGl
Ar.UOA-Sl.-. 

bom qur.rto, ifarejado»
em casa dc familia, com ou _em

pcnsãoi rua dos Araujos ioij.
(?2j K) ;•

ALUGAM-SR 
novas c grandes casaJ

a íiolooo, na rua Conde de lloin1'
fim 11. 229. (| ;.,) K-

AILUGAIM-SE 
bons couimodus, mu.-

to arejados e baratos, para ca*
saes e moços; na rua da America
148, bondes de -Praia Formosa e Pai-
meiras. (915 1} J

A ÍI.UC.VSI.
_C_kjMadre de 'Deus a.

ALUGAM-SE 
esplendidos aposentos

de frente, em casa de familia de
todo o respeito, a cavalheiros de tra-
tamento ou a casal sem filhos, muito
próximo aos banhos de mar; travessa
Marqucz do Paraná n. 3. G

sobrado da ladeira
I3. com duas

salas, tres quartos, cozinha quintal
e mais commodidades; as chaves cs-
tão no n. 21, onde se trata; tem ele-
ctricidade e gaz. (R 1360) I

AfljUGA-SE 
uma ca=a, com 2 salas,-

.3 quartos c mais dependências;
na rua General Roca n. 112, casa,'
III; as chaves estão «a ma Desem-
hargador Izidro 11, 2,1, armazém; tra>
ta-se na rua da Alfândega 11. 164 ;
telephone 3108. (_S_ ls) bl

AIvUGA-SE 
o predio novo, assobra-

dado, da travessa dc S.
n. 28, entre Itapagipe e
Lobo; as chaves estão, por obsequio^
na rua Haddock iLobo 11. .100, defron-
te á mesma travessa. (1104 K) S

Ivadotj
lladdoclc

da tra.
; Paulo',AHJÜGÀ-&I3 

a casa n. 29
vessa de S. Vicente dc -.

próxima á rua Haddock Lobu. cofii
2 salas, 5 quartos e mais Jepcndeaí
c:as; as chaves estão 110 n. 31, «
trata-se á rua do Rosário íi. 62, 1*
andar, das 4 ás 5 horas, com o dro
Abreu; preço 182$. (7C.1 K.J

A'LUGAJSE 
ium quarto, com ou sem

, mobiÜfl, para rapaz do commer-
cio; rua do Cattete a, 318, cobrado.

(1391 G)

_M:o"v__ais
GRANDES REDUCÇOES nos preços, como sejam: camas para sol-

teiro, 25$ a 35$; ditos Ristori, paro casados, 40$ e 45Í: lavalorios iit»
glezcs, 50$; toileltes.commodas, 100$ e 105$; guarda-vesüaos, 35$ e 45tí
guarda-louças, 35$ e 45$; guard«-pra tos, superiores, 110$ e 120$; guardS-;
vestidos, de desarmar, 100$ e 110$; mesas elásticas, 50$ e 55$; mobiliáa
estofadas, 130$, 140$ e 180$; ditas Sul-America, 100$ e 110$; cadeira,
para sala ou quarto, 75$ « So$; cadeiras de balanço, 35$ e 40$; dormi-
torios, 420$ e 450$; diversos modelos, a tscolher; 6ala de jantar, j8o$ 

'a,

400$; colchões de crina, 12$ e 25Í; capim, 3$ o. 10Ç, e tudo novo e d.<
p imeira qualidade, ao — LEÃO DOS MARES.

PEÇAM CATALOGO
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Miguel Braga, especialista- em.
exjràcçjjo''<Jè callos e vinhas encra-•íiüú, sent dôr, ctc-, r. Ouvidor,
165, sob. T. N. 1505. Aos domin-
gos attjcnde chamados a- domici-
lio. Teleph. Norte 2659.

Manual completissimo da arte de cozinhar
e fazer doces

Verdadeira cncyclopcdin culinária, onde lia receitas para todos os gos--.». todos os paladarcs. Além das receitas estrangeiras, como ERANQE-
. A, P OKTUCE/ÍA, INGLEZA. ALL EMA, CHINEZA, POLACA. TUR-
CA RUSSA e dc todos os paizes da terra, com as 6uas especialida-
des, ha tambem a cozinha verdadei ramr.nte brasileira.

(Uiaados mineiros, quitutes ba hianos, çencro paulista, Iguarias do
norte, manjares do sul, priucipalmcu te Uo Rio Grande, Tudo quanto se
quizer!!Muquécas, carurus, angus, fcijoa das á lialuana com, leite de coco;
zjris, saraiatcis, cangiquinlia, etc.

OBRA DIVIDIDA EM OINC O PAUTES A SABEB :
PRIMEIRA PAUTE. — Cozinha estrangeira — Collecçao completa.*

variada dc ccnU-nas de receitas das mais aíaniadas c saborosas iguarias
das cozinhas: Portugueza, Italiana, 1? rauceza, Ingleza, Allemã, Russa, Tur-
ca c Polaca, precedida dc um vocabu lario dos termos francezes mais cm-
[pregado, na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes.

SECUNDA PARTE. — Cozinha brasileira — Centenas dc variadissi-
eiias receitas para sc preparar com per feição qualquer prato da cozinha bra*
siicira, tanto dc comidas do trivial como de iguarias fidas e de preparo
Ipouco conhecido. 'Especialidade da cirte culinária fluminense, cearense,
siiiucira, paulista, nortista e do sul do Urasil. Não existe nenhum outro
livro que trate tão desenvolvidaincnle c com tanta exactidão da Cozinha
ílrasilcira como O Cozinheiro Popular — Todas as receitas são verdadeiras,
«arar. ti dás, experimentadas.' 

TERGEIRA PAKT«E. — Manual do Pastelciro — Formulário cõm-
plcto para sc preparar qualquer espe cie dc massa, pasteis, pa. cllinlios,
empadas, «mpadões, tortas, croquetes "vol-au-vcnt", darblas, nugàs, pau-
iiuecas, poços dc amor, ctc., ctc,

QUARTA PARTE. — Manual do Copeiro — Arte dc bem servir c
fiór a «lesa, tanto cm casas de íamilia como em banquetes, á franceza ou
fi americana, seguida de uma collcc çãn de "menus" á européa c á bra-
.ileira. cnl francez e .portuguez, dc fúrnia a facilitar os "mailres d'lio-
i_!" n organizarem qualquer banquete ; arte de trínchar os assados, distri-
Siuiçiip dos vinhos, nas differentes partes do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE. — Inleiraine ntc nova — Accrescida a esta cdíão.
O LIVBO D OS DOOKS

Conlcudo «.numeras receitas dc Pães dc ló, pães leves, gateaux,
pudins, pctits, gatcaux, tijcllhhas, b tinnuclos, bolo3, liinchs niayonuaiscs,
i;alcttcs, tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, crimes, gelcas,
marmeladas, bolinhos, mães bentas, bons bocados, fatias da China., bolo
lirnnco; trouxas dc ovos, fios dc ovos , tabefes, baba de moças, queijadinlias,
illolõ dos Alliados, bolos dc amor, Vacs não vens, doce de queijo, compo-
ía, dc melão, de cajus, cidras, laran jas, amanaz, .morangos, pecegos, coco,
tniei.vas, ele: biscoitos de vinte qualidades; pudins dc vinte qualidades;
.remes de vinte qualidades; doces dc frutas de todas as qualidades; uvas,
peras, abóbora, limão, figos, marmclos , ctc, ctc, etc.

Um grosso volume encadernado, d e
500 paginas, contendo as cinco

partes reunidas.  5$000
AVISO '"

A Livraria Quaresma SlSteÔ "V^
despesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a suaU"ril,!fiS'o-K¦?
(í$oòo cm dinheiro, não sc acecitam sellos), cm CARTA REGIs IRADA
COM O VALOR «DECLARADO c dirigida a PEDRO DA SILVA QUA-
atÉSMA, rua dc S. José 115. vi 1 73—RIO DE JANEIRO.

A 
LUG A-SE, a casa da rua S. 'Fran-
cisco Xavier n. 84, casa III,

Villa _i-inha, con) duas salas, dois
quartos, cozinha, gaz e quintal, sô
tem quatro casas, todos os coniuio-
dos tèm jandlas, cm frente ú egreja
de S. Francisco Xavier, bondes ile
ioo ríis. (R 18G5) L

AMIGA-SE 
um chalet por 90Ç000,

na rua da Paz n. 66: para tratar
na r. Uarão de «Petropolis 11. 63.

(R i=54) L

A 
LUCA-SE, por 90$, a casa
riu itarão dc Cotegipe, ju

sa _.• da
_. . . .unto á

praça 7 de Marco; as chaves 110 20.
(982 iL) J

^^^^^^f^NIE;'QUAtQUWySSE 
ANiM :•_ ¦: AH z

¦__________________-_-_-Éftrigg_____B_g_J,1.1.' -' ._."*»"y«Mm!gg

'^UA ' .i1 ;A íMÁ HA*'i. A' ' r:R0GAP ^'

A LÜGA-SE a casa nova da rua. ALUGA-SE ou vende-se dio
Alleririquc Scheid n. 64: 2 salas, Ada rua Joaquim . Silva n. 16, U-
2 quartos, coíinha, W. C; honde I Jia, wdc se acha installado o Uar
Cascadura na esquina, íE. de Dcafro; | Olympia; tem todos os moveis para
cliavcs e informar, na nfffima" íiiii 1 funccionar; trata-se na rua. Assi,

AUUGA-SE, 
por 110$ c 2$ de taxa,

o predio da rua Cornelio 11. 68,
tendo (luas salas, tres quartos e mais
dependências; tem tambem jardim na
frente, bom quintal c luz electrica;
a rua i bem calçada c não enche; as
chaves estão no n. 57, e trata-sc na
rua iliomfim n. 185. 1057 L) R

ALUGA-SE 
a casa nova,

Engnc*
da rua

ngnelietro Rocha Fragoso tn, 4i,
com tres quartos, duas salas, banhei-
ra, fogão a gaz, electricidade, jardim
na frente c bons quiutaos; as cliaves
estio com . mestre dc obras, ao lado,
c .tráta-se no Cinema Ideal*. (1191DJ

ALUGA-SE 
um sitio com 4 alquei-

rcs dc terras, grande capiuzat,
pasto ecr-jado, muita agua, grande co-
cheira e casa de moradia coberta de
zinco; meia hora distante do ponto
do bonde l.itis e Vasconcellos; trata-
sc nesta rua 11. 22$; aluguel 405000.

(982 M) J

n. 44; preço 80$. (687 M) J

MOLÉSTIAS DA URÈTHRA
Cura rápida com a

INJECOÃO MAUIJÍHO
Kua 7 de Setembro, 180 j

Carneiro n. 193, estação da 'Piedade.
(1062 M) K

AILUGA-SE 
uma boa casa mobila-

da, em Jacarépaguá, na estrada do
:Ca[>cnha n. 3931 Pôde ser vista a
qual^ifer hora; informações na cas^
Hórtuliuiia e pelo tcleplionc Norte
1353; (5'3 M> s

AIAJGÁ-9É, 
por 142! a esplendida

casa da rua ,1,. da Cruz 178 Uoca
do Matto, situada .111 centro de ter-
reno, com 3 bons commodos, varan-
da, etc; bonde .Lins e Vasconcellos.

(973 M) J

A'LUGA-SE, 
cm casa de um casal

sem fillios, um quarto, grande, á
uma senhora sem compromissos; â rua
Souza Barros 42, casa IX, 'E. Novo;
tem luz electrica c fartura d'agua;
faz-se qucslão de pessoa de todo o
respeito c que trabalhe íóra.

(871 OI) s

AILUGA-SE, na estação do Rocha,
Aá rua Dr. José Felix n. }t>, a casi-
nlia 3. -pira pequena familia; aluguel
51?; trata-sc no n. 2; informações,
telephone 928, Sul. (1187 M) J

ALUGA-SE 
a casa chie da rua

Constância Uarbosa n. 50. Meyer;
serve para uni casal de gosto; tam-
bem vende-se; as chaves na rua Anna
Barbosa 11. 33. (1207 M) S

AILUGA-SE, 
nada d impossível; va-

.gon uma casa -na afamada Villa
Savana Petropolis dos 'Pibres; c das
menores ; 60$ ; aproveitem, porque
isso é raro. 'E. «Mangueira, ma V.
Nictheroy 11. 60. (582 M) J

CÔMPRA-SE 
a dinheiro até 20 con

tos iim predio estyio moderno,
assobradado com porão habitavel quetenha quatro quartos, hoa Ínstalla.
ção sanitária e outras dependências
para íamilia de tratamento, nas im.
mediações do Catteie, Laranjeiras ou
Sinta Thereza, quem tenha algum
terreno. Nestas condições e sem in-
termediarios, dirijam informações a
M. G. A. Rua Junqueira Freire 41.

__ ____.**_____.
PRECISA-SE 

comprar uma casa
cora boas accommodações para fa-

milia, por preço módico, nas trame,
dicções de Botafogo até ú Cloria.
Quem tiver deixe carta por favor
neste jornal, a AI. G. (644 S) S

ou qualquer corrimento da urèthra, cura radical.
ém 4 dias! Com a maravilhosa injccçilo Sccccttiva
s cápsulas "404". Quando tudo falhar, este e.v
traordinario preparado sempre triumphará. O

único allivio da moc'tda'de! Expcrtlnentae e vereis o effeito assombroso! Não lia gotiorrhéa que
resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua 1° de Março, 14-18
c nas principaes pharmacias e drogarias desta cidade e dc todo o Brasil.

MARCA REGISTRADA

VEN.DEM-SE 
terrenos, em diversas

ruas de Copacabana; na rua Ro-
sario 138, com o .proprietário.

(izo4 -N) J

OITIO cora dois alqueires,. --. ...... - , endem-
se as bcmfcitorias, constando de

bananeiras, milho, batatas, .inhame,
arados, 3 bois, vaccas, criação dc
gallinhas c porcos de raça pura, ctc.
3 casas boas de moradia e agua cor.
rente. Frcço 3 contos. Reduzido a
metade, rclirnndo-sc a criação. A 1
hora da capital, trem de subúrbio, e
a 1 minuto da estação. Para mais in-
formações, rua da Constituição n, 38,
loja. ü'170 S) J

ALUGA-SE, 
por 80?, uma boa sala |

de frente e junto ã esta um bom i
quarto, cm casa de casal sem filhos; \
querendo, dá-se pensão; rua Sergipe '
116 (praça da Bandeira). (1038 L) J

AiLUC.A-SE. 
por _oo$, o .predio no-

VO, com 5 ([uartos c mais commo
didades para familia de tratamento ;
travessa de 'S. Luiz n. 28, 110 fim
da rua l.clla dc S. 'Luiz; bondes Al-
deia Campista e Andarahy; as cliavcs
na casa pegada, 11. 30; trata-se á rua
Marechal -Floria, o 221; telephone
1.-Ü7, Norte, (1039 J) J

ALUGA-SE 
o armazem da rua dc

S. Christovão 11. 5°, propno para
qualquer negocio c com accommodii-
ções para familia; as cliavcs encor.-
tram-sc no mesmo, e trata-se i rua <1;
Senado 230. (1040 L) I

' - LUGA-SE, por iSo$. a casa <la
UrVriia Baião de Piiassinunga 62, Fa-
lírica das Chitas; tem 5 quartos, po-
njii habitavel, luz clectri sa c vasto
«erreno na frente. (1084 K) J

IA MIG.V-SE a conto.tuvrl ca-'.'^sii iln travessa tlc S. Salva-
sim' 5o, com 4 quartos, luz
c-liTti-mi, ngun om abtmílan-
«in, oti-.; as chaves estiio na
.mt llaildock Iiobo n. 308.

(3 4-10) K
*A LUCA-SE um predio, reccnlcincn-
U*\tc construído, i rua Professor
-bibizo (antiga iravessa S. Salvador)
11. 180, próximo ao jardim Affonso
IPehna, coai Ires quartos, um duo
pira creados, bom quarto para banhos
fluentes c frios, c porão dc arruma-
ção; trata-se na rua do llospicio 75-

A LUGA-S uma casa, na rua 24
IXAc Maio 11. 47. "Villa 'Emilia"',
aluguel Si$; trata-se na niesma rua
ti. 15. (962 ),) b

A WJGA-SE uma casa, na nia Ha-
ÍXtfui (lo 15oin ltctiro 11. 2.1.1; alu-
guel ni$; trata-sc 11a mesma rua 239.

(9O1 L) s

uma casa nova, comAIN GA-'_U
dois quartos, unia sala c l"!!"

para negocio; na rua Pereira d.; A-
incida 11. 81, Mattoso, (Q.18 '-).. .1

A«T/T-G(V.\I-S'E 
dois commoilos inde-

.pcidcatc, a pessoas serias ç
sem creanças; na rua Kibeiro t-iu-
marães 6-!. Aldeia. (S-iS I.) J

AILUGA-SE 
um quarto, a um ou

dois moços decentes, cm casa de
íamilia; na tua Visconde Abnet. Ci.

(1100 I,) D

ALUGA-SE 
um sobrado mobilado,

para pequena faniilia; íi rua
Cbrisiovão Colombo 18 (Cattete),
perto da avenida Beira-mar. (|3i'L)_

A 
LU CAM-. È boas casas, á ma

.'Vranciscu Eugênio, com 2 salas c
2 quartos, 2 salas c 3 quartos, 2 sa-
las e 4 quartos, eom mais depende.-
cias e quintal; as chaves 110 n. 310
da niesnía rua. e trata-se á rua (lo
Kosario 11, *6c, 1" andar, das 4 as 5
luras, com o dr. Abreu; preços 814.
e i22$ooo. 

(630 .1.) ¦¦

1 Hg*jSfaHÍWE5i^^

I SÓ 3 diasSôH
1 é o totnpo preciso pnra curar a gonoriüü.i I

jHH mais antiga o rebelde coin i^sl

8 Inj ecção Marinho B
I Os corrimentos dan senlioras desapparo- ¦

J3_a cem no 1' dia do uzo, üüilj
¦|MÍ|ffi èm ' -- __m_W_____\ I

! i H A' venda cm todas as pliartnacias I !

SITIO 
— Vende-se um, perto (la

estação de Dangu', por 4:000$, com' 
abundância dc agua corrente, dc ca-
c-hecira, moinho dc fubá, pasto cer-
cado, bastante plantações c arvores
irutiicras, com duas cguas , com
.¦tias, porcos c gallinhas, Dirigir n
O. Machado, sitio do Cardoso,
llahgu'. (iaio N) J

VENDE-SE 
a excellente casa da

rua N. S. de Copacabana 54>,
(largo). Trata-se na mesma. Preço
do arresto. (.1237 N) J

VENDE-SE, 
na estação do Sam-

paio, um predio novo, informa-
se na rua Doi» de Maio n. 17 —
Sampaio. (1217 N) S

VENDEM-SE, 
na xua Mundo iXo-

vo, no fim da rua (Marquez de
Abrantes, 13 predios modernos; á rua
do Hospício 11, 19S. (R 1349) N

ViENDE'SE 
por so contos predio

moderno, á travessa "Franco Mu*
ratori; trata-se _ rua Uuenos Aires
n. 198. (R 1349) N

\PENDE-SE, 
_ rua Passos Manoel,

por 25 contos, confortável predio;
informei e (ratos, rua do Hospício
n. 19S. (R 1349) N

\. 
KNDEM-Sli, compram.9e, hypothe-' 
cam-se predios e terrenos nesta

i ..apitai, todos os dias uteis das 12 ás
! «ti, á rua Iiucnos Aires 198, antiga
I Hospiclo. Figueira St C. (454I*OH

\riENDE-S'l. junto á estação Quin-
V tino «Iiocayuva, uai predio com

muito terreno, por 4:500?; trata-se
com o proprietário; á rua Uru.juayà-
na 115. chapelaria. (922 N) )

írENü.E-SlC, por 14 contos, o pre-
V dio da rua Faria n. 52, tendo

boa casa <Ie moradia na frente, e di*
versos quartos nos fundos, dando

i hoa renda; trata-se na mesma rua n.
I 17, com o proprietária. (684 N) S

\7_-XDEM.SE cm pequenasV prestações, no alcance do
todos, magníficos lotes de ter-
renos no magnífico o noro
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". lvstes são os
melhores terrenos e que sfio
rendidos era prestações. Sfio
sorridos pelos trens da Linha
Auxiliai-, com as estações"Cavalcanti" o "Engenheiro
Ijeal", bondes do Cascadura c
Estrada do Ferro Central polo
estação do Cascadura. Escri-
ptovlo, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas ria rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

\fENDEM-SE 
cm prestações casas

e terrenos, -no Realengo, na Es-
trada Kcal de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na Estrada Real
de Santa Cruz 11. 105 i mais informa-
ções á rua da Alfândega 11. 23,
Companhia Predial. (N

E
rou NOVO PROCESSO

Grande perfeição. Mais du-
rabilidade. E'muito mais
baratas do quo as fabricadas
ató hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA CAMERINO' _

i LUCAM-SE casas novas, com ..1
Aquários, 2 salas, quintal c mais
dependências; na rua Aranpo Junior
.n, Andarahy; aluguel ios$ooo

(1031 «li ')

NEURASTHENIA O FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

i
!
«

11 e©

U Mltilii
De -w-Esn-Kr-aois:

12'o mais poderoso tônico empregado,
contra as moléstias ou excessos, qne

produzem esgotamento nervoso

AII.UGA-SE 
por 170$ o elegante c

.novo predio da rua Francisco
Eugênio 200. com duas salas, tres
(pianos, cozinha, banheiro, dois W.
C, t-inquc c longo quintal. Instai-
lação electrica. Informações; na ven-
dii ao lado, ^___i__?

AÍiUCÀM-SE, 
Por os prédios ns.

2: c 20 da travessa Alice. Can-
cclla a 70?, o XII da rua Unihclina
23, pintados- dc novo, luz electrica.
bons quiutacs. ., _ ""7..''...

ALUGA-SE 
uma pequena casa. a

rua D«*. .Mendes Tavares 11. 5»-A>
Villa Isabel, por ..... mensaes

(55" "/ -K

A 
«LUGA-SE unia casa,
moderna, luz, rua Daniel Carnei'

ro 11. 71; informa-se na confeitaria,
com os srs. Coelho & Souza, Engenho
de Dentro. * (1034 M)J

constracijão' A (LUCA-lSE, -na C5sí-_çã0' cio Ria-
Xx.' cbuelo, uma boa casa, tia rua
da Boa Vista n. 47, lendo 3 quar-
tos e 3 salas, porão habitavel, luz
electrica, c grande terreno.

(«na M) J

Corrtmentos
Curam-sc em 8 dias com

InjecçãoMarmho
líua 7 do Setembro, 18G

ALIIOA-SE 
unia hoa casa, á rua

Wcrne Mngathães ti. 30. Cha-
rcs c informações, na padaria; rua
liarão de liom ltctiro n 178.

(1034 S)J

VBNDE-SE 
o predio da rua Da.

jiiel Carneiro n. 67, E. de Den-
tro, distante da estação 5 minutos,
com 2 salas, 2 quartos, cozinha, cs-
goto com caixa automática, trata-se
na rua Belmira n, 48 — Piedade, das
S horas da tarde cm* deante, preço

i'i:!oo?, oa com o porteiro da Alfan-
dcga1_ __ 1-íi-_-.___

E-SK, por 40:000$. unn lioa
casa, cm centro dc terreno, nuc

mede 11x13c metros; na rua Cou-
dc áíomíiin; informa-se na mesma rua
22t), com o sr. Pinho, ou na pliar-
macia Orlando Rangel, com o sr.'liar-
bosa Slo. Atg. (680 -M í>

A CURA DA
TUBERCULOSE

A "Alirina", cm cuja cpttipo*
sição figuram o albo e o agrião;
dois vegetaes reconhecidos por
vários scientis.as como verda-
deiramento maravilhosos n a
leum da -iibercitlose, 1 produz
resultados seguros em todos os
periodos desta terrível enfernii-
dade c cura conipletamcntc no
Io e 2" gráos. Na bronchite.
asthma, influenza, coqueluche e
principalmente na bronco-pneu-
monia o resultado é infallivel.

Depositários: Silva Gomes &
C. Rua dc S. 1'cdro ,|o e .\2.

VENDE-SE 
nma «sa, baratissimo;]

a quartos, 2 salas, quintal, cozi-*
nha c jardim, com 38 x5b dc fim-'
dos; fireço 1:600$; na -Circular do»
subúrbios da Leopoldina, Mcrity; tra-«
ta-se »a rua Capitão iDèniaceho n. 1.1

(721 n) r

VlvNDE-SE, 
'por 8 coutos, a boa'

casa da rua Alice Figueiredo \U\
15, estação do Riaeliuelo; aberta das
10 ás 4. (9'7 N) J
"IT-lvNDK-Sl; 

um oredio assobrada-
y do, com varanda ao lado. constru-

c-üo moderna e solida, excellente vis-
tr., jardim e grande pomar; ver e
tratar, á travessa Bittencourt n. 32.
E. Real de Sanla Cruz, Q. Úo-cayuva. (314 N) R
\JÍ;X1)E-S K 

~barãüs 
o predio 

~T.

J rua Antônio de Pfldua n. 11,
Riachuelo, perlo da rua 24 de .Maio,
com j salas, 5 quartos e mais depen-
dencias. (53.1 N) J

\n.Xl)EM.SR ent pequena.1
y prestações meii.nes, lotes

do terrenos tio 7 o 8 metros
do frente por 44 do fundo,

; situados nn rua Ai-iuijo Liiiiu,
esquina da rua llitrüo de -les.
quita, Amlíii-thy Cíi-nndc. Ti-n-
ta-se 1111 Cn^ipiuiliia Predial, á
ru« da Alfândega 2S. Ji

VENDEM-SE em prestaçõesV magnificos lotos do terras,
na rua Silva" Telles, cm Copa-
cabaua. Trata-se na rua da
Alfândega 11. 28, Companhia
Prediul. N

VENDK-SK 
ou troca-se por io

apólices da divida pública» ou
por outro que represente o mesmo
valor, nos subúrbios até Jaearépngu.,
o predio da rua Atüia n. 9; está va-
sio, para facilitar mais.. o( venda; as
chaves estão ua rua dc Santo Cíiris-
to ti. 204 c trata-sc directamente,
com o dono, na Estrada Real de San-
ta Cruz 11. 2.250. 12' dc construcção
moderna.'' (1230 N) U

ANEMIA CEREBRAL m
PH08PHATURIA

ALUGA-SE 
a casa nova, da rua

Emancipação 39. com 4 quartos,
banheiros de aqua nuente c tria, lo-
irar saudável, etc, hondes S. Janua-
rio, Jockcy-Club e Cascadura.

(.uo I.) J

A ILUGA-SE um hom quarto, por
._i..10$; na rua Senador Alencar n.
tco, bonde dc S. I.uiz Durão na por-
fc; S. Christovão. U'Oi I,) R-

AlftTGA-SE 
o excellente predio da

rua Torres Homem n. Si; ns clia-
ves na rua S. 1-rancisco Xavier «u».

(R iSoi)I<

SUBÚRBIOS

VI.UÜAM-SE 
lions aposentos, para

cavalheiros dc tratamento; na
rua Haddock Lobo ll. 413. (u6SK)R

;.A -EUGA-M-SE dois comniodos espa-
.1 Jlcosos, juntos ou separados, entra-
ila independente, uni po;.30$ c outro
fi .r ,\w%; c casa dc familia; ruu Had-
<1< .k I.obo n. 142, (R i.líS) K

iiÁ J.UGÁ-SE a casa da
xA.de de Finucircdo

rua sViscon-
65; trata-sc

Karia, rua Primeiro tle
11, Si, «Ilanco Commercial.

(J u-m) K

j"A lil(iA-.Í-l a íiiagiiiflcii casa'¦* ^iln fun Haddock Lobo 307,'i-niii C quartos, luz eleetriea,
suua 0111 abuutlnneiu, ete; as
ciiim-s estão uu mesma 393.

(3 1030)K

AtUGA-SiE, 
por ido?, o predio

assobradado, da rua João Rodri-
gues 44, S. 1'rancisco Xavier; 5
quartos, a sala*, jardim, chácara mu-
rada; aberto de i ás 5- (^57 L>) &

A 'I/UGA-SE a confortável casa da
i"irna l,ue«o de Mendonça 43 (Ma-
r\/. c Harros), com 3 quartos, .1 ea-
las, vcstlbulo, cte.; agua cm abun-
dancia; as chaves nn niesma; trata-sc
na rua Affonso remia i-lj. faurEIlt

AI,ÚiGA:9fi 
o predio da rua Con-

de Leopoldina n. 4S. estando
completáinciltc reformado, com excel-
lentes accòmmódnçõcs, inclusive po-
rão habitavel; chaves e informações
uo armazem ao lado. (381 D *'

A «T.ÜG.VM.-5E, por 50S c Co?, ns
XVbjas da rua S. Christovão 3-to
e 340-A; trata-se no local, das S as
11 e das 12 ás 4. (i0"3 f') K

\ .I.UGA-SE á rua T). Romana 172,
A_.bonde I,ins de Vasconcellos. um
predio novo, «l«or 100$. As chaves uo
n. 174. liÜLl-ürl

ALUGA-SE 
á rua Francisco Era-,

gos.) n. 21, Encantado, uma ca-
sinha com muita agua c pequeno alu-
guel. (361 M) "

ALUGAJSE, 
110 E. de Uentro, á

mra Martha da Rocha 11, 1;;,
bondes do Cascadura, confortáveis
casas novas, por 40$ e 45$; interina-
sc na casa V c tratar ua rua da
Quitanda il. 12;. (122; M)R

-/LIG.VSE, em frente á estação
dc «D. Clara, rua Dr. iVroutin, 79.

2 câ&as para habitação c casinhas nos
fundos. «Preços de cof, 30 c 4o? «nen-
saes; trata-se na mesma, com o eu-
carregado, sr. «Fcruc. do. (Jia?7)'.'il

lüriENDiE-SE «um pequeno clialet.com
\ 7 lotes de terreno; não c forelroj

em lufjar muito salubré, e serve para

VEN'I>E-SE 
um terreno, de 40 m. [lioa cliacara; tem agua encanada, gaz

de írente por 4j dc fundos, (odo' c tu* electrica á porta; preço dc oc-
ou eín lotes; prompto a receber ! c.isião, 4:200$; ver c tratar, rua
construcção ou plantações; á rua D. I Igiíassu' ,10, Cascadura. (1201 N) J
Delphina (lado de Conde dc llom-j
4ai); sihiição magnífica; -planta e T.«ENDU-S-E um predio novo, p.ira
informaçcõs, rua dos Ourives 75 1",! .' familia de tralamenlo. por 29 cwi-
lei. Norte 3.328. (1077 N) KI tos, em Aldeia Campista; tratar, i

| avenida -Mcm de Sá 11, 32, sobrado,
das 9 ás 12 horas. (io|3 W) R

\jTd5NDK-S-l. 
o predio novo, á rua

iVolivitarios da Pátria, feitio mo.
derno e boa construcçüo, para fami

FERIDAS f .
darthros, ec_eninsi sardas,
pannos, comichões, ctc, des- |
apparccem irapidaiucitle usan-
do Pomada l.uzitaua. Caixa]
íSooo. Deposilo; Pliarmacia I
Tavares. Praça Tiradentes|
11. 6a (Largo do Rocio.

A 4030 I

11 ¦¦¦11 niaiiiii-iHWiinrW'

\?-TNDE-SE 
terreno, na fazenda do

Campi. ho, cm 11. Clara; trata-l»
na rua Capilão '.Macieira n. 5-

11070 ^) k

\r'EN'DI"-Si;, 
por 13:000$. devido á1 necessidade urgente, solida e bo-

nita residência, tendo todo o confor-
to, P»ra rejtffar família dc tratamen-
to, muito próxima á estação doiMeyer; ... ...
trala-sc com o proprietário, á rua lia de tratamento; trata-sc á rua Al-
Anna Uarbosa 24, Meyer. (1046 N) «'fandega 14, loja. (1Í91 N) S

ALUGA-SE, 
próximo á estação do

Engenho Novo, e de -tres linhas
de 'bondes, uma importante cliacara
55 X 150 m., toda arborizada^ e com
muitas arvores frutíferas, optima ca-
sa dc morada, para grande íamilia dc
tratamento, com abundância dc agua,
gallinhciro, cocheira, casa para em-
pregado, ctc; preço 230$; na rua
General Bcllegard 11. 68. (iojr)CM) J

uma
para o rifar;

tendo dois quartos, sala, despensa, co-
zinha, W. C., luz c agua, i rua An-
«ia Silva, transversal á 'Estrada da
Freguezia, depois úo Tanque, scgtm-
da casa do lado csipicrdo, Villa Odl-
lygia. (.1 i--7.l)'M

AI,UGA-SE, 
em Jacarépaguá,

casa com bella vista para o

A tm Sulfatada Maravilhosa
IMSPENSML EM TODA li OAS! DE FMILIl.

Previno o oura aa diversas DOENÇAS DA VÍSTA
A' venda om todas as boas Pharmacias e DrogariasDEPo°SIOS GRANADO l C. RIO DE JANEIRO

AI.UGAll-SE 
terrenos, cm.TJ. Cia-

ra; trala-sc na rua Capilão Ma-
cicira 11. S. com a proprieiana.

(57- *"U K

ALUGAll-.lv 
boas casas, na esta-

ção Costa Barros, I.inha Aux.
liar da Estrada 'lc. Ferro Central do
Brasil, com vasto lerreno c agua cn-
canaii.i. traia.se com o sr. Beriu.do,
na mesmít tiítaçSo. (5.0 i\l) J

4 I,üG.\M-SE, cm casa de família,
___sala e nuarto, com entrada inde-
pendente; rua Medina. travessa Jior-
ges 11. 13 entre «Meyer c Iodos o =
Santos. (Pãi '•") J

COLLEGIO S. VICENTE DE PAULO
3P3E3TR03POX-IS

INTERNATO DIRIGIDO PELOS CONECOS PREMONSTRA'.-
TENSES — CUKSOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS.
Funeciona no antigo Palácio Imperial: sitio iiiccmpanivcl, hy-

giene, conforto.
Nos exames ofíiciaes, prestados no próprio Collegio. cm novcni-

iiro de 1916, perante as bancas examinadoras do Collegio Pedro
H, os nlumuos do Collegio S. Vicente de 1'., conseguiram 136
ap provações. Para informações, dirijam-sc ao Conego Director.

roca

A > ri'..... E .1 casa da rua Yiscon-
i V..I- de Figueiredo 11. 85. recente-
«ntntc roforniado, tendo 4 quartos, 2
t-ilas, hiz electrica c banheiro; trata-'ue 

.1 r. Iladdock Lobo n. 37- ,,,.
(R ic.||j)K

'A I.UGAJ9E, por 250$ õ predio, á
ÀS\ riia Alzira Brandão n. 4.1, nuu-
1 próximo bondes dc Bomfim. com
cinco quartos, hoas salas, «rande po-•rão liahiiavcl, excellente banheiro, rc-
< eniemcntc concertado c pintado, 111-
W.dl.ção electrica. Chaves á rua Con.
«Je dc Bomfim 11 14a; trala-sc ali.
ou Quitanda 11. OS. (I33+K).*«

A I,IK.IA.'SE, só a familia, a casa
dn rua liaddocl; Lobo n. .110:

cliaves no 315. QujyK) K

ÍA LUGAM-SE os predios ns. 86.1. =
U\S67 da rua Conde de Bomfim,

•. ns boas acco«iiinodações para família
ile traláinflito; para tratar com San-

.!•¦. Moreira & C, á rua Visconde
Inhaúma :iS, (."o K1R

A LUGA. I-SE ns casas üa rna
¦^Vü. Mui-ia 71 (Aldeia Cam.
pista), transversal ii rna Pe»
rcira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinlia, b.i«
¦ilicii-o o tanque de lavagem,
todos os commodos illuniinii.
dos á luz electrica. As cliaves
110 local. Trata-so na rua Gon-
çalves Dins 31, próximo da cl-
dade, » poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,
cuja passagem em dnas sc-
ccões 6 de 300 rs. Alugueis
00$ c 100$.

ALUOA 
S4Í a casa da rua Viuva

Cláudio 316 (Riachuelo); trata-se
110 11. 336; preço 110?. (9-3 ai) )

ALUGA-SE 
uma casa, acabada dc

construir, á rua Gomes berpa 11.
114; as chaves estão no 11. ii3."n
mesma rua; traia-se á rua Assis. Ur-
neiro 11. I3i| aluguel 80?. («'SJ-'1) l'

ALUGA-SE, 
por iis$, a Ira rasa

da rua S. João n. 3;. estação do
Roríio; está _a'ierta. (.'l«t« 

>U 1

AI.UGA-SE, 
por 60$, a casa á rua

Capitão Rezende 11, 7P (Meyer),
com Ires quartos, (luas salas, cozinlia,
insinuação electrica, fogão a gaz :
trata-se na niesma. (poo «Mj K

Al 
UG \-SE uma casinha, na aveni-

lia da rua Daniel Carneiro 59j

AGUA DE COLÔNIA
SUPERIOR

•Para banho e toucador".
1 litro. ..... 3v3°&
l|a litro _ 2?ooo

Pliarmacia Mcdina
KUA LUIZ DU CAMÕES, 6

Lartso- de S. Francisco

ALUGA-SE 
a casa n. 128, da rua

JJr. Dias da Cruz, estação do
Mever, tendo no sohralo, 4 bons
quarto . •lianlieiro \V. C. e amplo ter-
raço, c no pavimento terreo, sala
dc visitas, saleta, sala dc jantar, co.
ztr.hu 1 área com outro \V. C. c iiom
quintal; bonde dc 1'icdade á porta;
chaves 110 u. 231, da mesma rua.

Ui)5 JU J

ALUGAM-SE 
casas: 45$ por mez,

Tratam-se, :'i rua llenriiiue
Scheid 11. 7 — £• de Dentro.

(1314.I) R

ALUGA-SE 
o casa da rua Conse-

lheiro Agostinho n. 75, . com 3
quarlos, luz electrica, banheiro, etc.,
e a da rua llonorio n. 118, per 50?,
com 2 quartos, ctc; trata-se na rua
S Braz. 11. 21, Todos os .autos.

ALUGA-SE 
a casa da .rua Coronel

Magalhães n. 3", ant'8'1 Andrade
Bastos; os chaves estão no^ 

R

S, Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

il *i .Í,IT,A-SE um fboni quarto, cm
JrVcaá de uni» senhora 56, a uni
iMei-lliot de tratamento: rua Coronel
Solo .1'rancisco 38, Mattoso. (8;.|L)K

ALUGA-SE, 
por 140?, a casa da

rua Harão dc Mesquita 11. 47-1,
com -¦ salas, 3 quartos, despensa c
mais dependências: as eliavcs no 47»-
lrata-sc na rua Araújo .Lima 11. 1-9,
casa VI. C93i M -1

ALUGA-S-E 
a boa casa da rua Con-

dc dc Leopoldina 11. 43. S. Chris-
tovão, esti cm 

'pinturas c forraçao;
tfãíã-sc ua praça da Republica, a-=,
armazém de louças. 'U*- «.<-!." '•

AIjUGA-SE 
o armazem do Campo

dc S. Christovão n. 276, esquina
da rua C. Argollo, bom ponto para
negocio; trata-se no mesmo. Ais '-
ás 16 horas. (R '3)2) 1,

ALU'0 
VM-SE uma sala e quarto dc

frente, a um casal sem «-íilnos; .a
rua Dias da Silva n. 13, E-. do Mcycr.

40?ooo. ____ 
lM)K

'» LUGA-S-E o pred'o novo da rua
ÜSantos Titara <i. IS7 (Meyer),
com dois quartos, duas salas, cozi-
nha c -grande chácara com -frutas; ns
chaves no n. 70, na mesma run; tra-
ta-sc na rua J.uiz Carneiro n. ;S A,
armazém. ÍN*. il!.—Tem uma pequena
moradia independente que faz parle
da mesma. (R 13-3") M

ALUGA-SE 
por 85$ a nova casi-

film II da avenida i rua Eelippe
Camarão 11. P4. perto (lo boulcvard
Vinte e 0«to (lc Setembro: tráta-se
na mesma rua n. 100. (J i.*7S) -M

4 ILIM'.A'SI-: por m, no porão, 11111
i\.nuarto iiulcpendailíi a. rua DC
Barbosa da Silva n. 4-1. }'¦¦ do,.K',a;
cliuelo. (R 13.C- M

A!LUC,.VS'E 
por 112$ a 1»oà casa

da rua S. João 11. 35, estação do
Rocha; está aberta^ (J 1274)-'1-""petropolis

PETROPOLIS 
— Ahiga-sç o pre-

dio 11. 73, da rua Floriano. Pci-
xoto e trata-se 110 mesmo, mobilado,
luz c campainha elcclrica, próximo a
gare c Collegio de Sion, reccmrctor-
inado, confortável para grande família.

(1388 S) H

Compra e venda de predios
e terrenos

CASA 
— Vcnde-sc uma, nova, com

3 salas, 3 quartos, cozinha, W.
C, c chuveiro, tanque, jardim na
frente, varanda ao lado c fundos
quintal, tudo murado, dois minutos
distante da estação de -Ramos; tra-
tar na rua Roberto Silva 23, preço
barato, 6:500$ (urgente). {736 N) li

COPACABANA 
— Vcndemsc terre

nos nas mas Nossa Senhora de
Copacabana, Dr. Domingos ferreira
e outras. Sete dc Setembro 133, sob.,
ou General 'Menna llarrcto ifiti, Ho-
taíogo. (9S9 N) J

"l. ENIlK-SE um bom predio. oa rua
Ilrasil n. 43, aiilipn n. 7. lu™-

dc, no fim da rua Assis Carneiro ;
mede de írente 20111., c nos fundos
cgucl largura, tendo de cstcdisao, por
lúu lado («3.30, c por outro lado
ío.So, coi'11 agiu nascentej trata-se no
mesmo, a qualquer hora do dia, ou
informa-se na rua du Catteie n. <><1.
casa de moveis, ¦ QoSg 'M"

\rKXDEM-SE cm iioqucnus
prestações fló 8?' 0$, 101?,

etc., mensaes, íiiâgiilfieòs lo-
tes do terí-enos 1111 íntignifii-u
localidade deiioiíiinada Sap6,
sei-vltlii velos trens dn Iiinliu
Auxiliai-. O csCrlptpi-io é cm
frento da estação de Sapé.
Ainda existem nl_ims lotes 1111
1'rai-n das Pérolas, muitos mia
ruas Opalas, Tm-qiu-zns c Sa-
pliiríis. Os prospectos com
plantas são distribuídos no es-
criptoi-io da rua dn Alfândega
n. 38, Companliia Predial. N

HEMORRHOÍDÊS
Cura radical.por intervenção

sem cliloroforniio. Dr. von Dolliu-
per da Graça. Mcm dc Sá, 10,
ás 3 11 _. Telephone .4.810, Central.

Para esse Decahimento
physico e mental a que nos levam os muitos deveres
commerciaes e sociaes da vida moderna; para recuperar
o appetite, a boa côr, o somno e torner a sentir aquella
sensação de bem estar que só se experimenta quando se
go.a de perfeita saude, o

Sanãtoaen
O TVNICOjHjWTIVO

é o tratamento indicado, por estar composto dos elemen*
tos que fazem falta ao cérebro e ao organismo, fornecendo
esses elementos da mesma forma natural emque estes
existem no systema. Por isso é recommendado por 22,000
médicos.

Ycnde-sc cm todns ns principaes pluirmnclns c drogarias

\. ENDE-SE a casa 'Villa Izauro. a
rua Darão de Danafial, Cnscailu-

ra; ver e tralar, na mesma, pela nia-
nhã c á larde. (1043-Ji) 

*.K

\711v>ÍJ. 
E-SE, por 50:000$, conl ur-

gencia, tuna villa, com 16 casas,
tendo o terreno 33111. dc frente, jun-
ta á Eabrica Veado, á rua Upilao
«Felix; 72 a 8«">; quem pretender «uri-
ia iiir-posta n T- Drumiiiwid, rua 'Mc-
dina 42 OMIcycr); rende 13:001-5000
animaes. (_W3 

-'.") :>\

\rilvN*tli;-Sl . por 5:5011$, um predio
á rua'15 de Movcinbro, bu Madu-

rcira; por 3 contos, um predio, na rua
ÍDr. I.eão, no E. de 'Dcnlro. e por
21800$, um predio, na rua \ ista Ale-
gre no Encantado; trata-se na rua
da'Quitanda 5". com M. Vieira.

(1102 N) S

ATIÍXDlvSE uma easa nova, cnm 1
V quartos, 2 salas e demais depen-

dencias; lem agua c luz elcclrica; na
rua Viciori.i n. n)3, 4 imn.titos .oa
estação de Ramos; preço dc occosiao.

(87O 
'N) 3

Oi fabricantes, Tlic Dance Chemical Co.,
30 lrulna Place, New VorA-, ií. U. A.,OFFERTÃ:

imprimiram um elegante folheto com Importantes tlados rela-
tivos A conservação da saude. Bnvla-sc aratis a quem o
peça aos representantes geraes no Itrazil:

SCHOENE & SCHILLING
Hua Primeiro dc Março 28G Ilio dc Janeiro

Ao» plinrmno.ntleosi Prompto será precisn tor o «Sana-
topten 4 vonda na aua pharnincln. Pega HOJI. presos o
informações aos representantes geraes.

No. 62

TfENnivM-, lí, cm Botafogo, por
.' 55 contos, um predio. com ;4 inc-

tros 
'de 

frenie de rua; por 26 contos,
bom oredio, na rua 'Passos Manoel,
Laranjeiras; por 27 contos, magnífico
predio. novo, «ia Tijuca; por_2j con-
tos, hom predio. 11a rua do Rezende;
por 12 coutos, 11111 predio. na rua
Emilia Guimarães, em Calumby; por
5 contos, um terreno, 110 ponto dos
bondes dc Ipanema, com agua c bar-
ração, tem 10x511: «por 10 contos,
bom oredio, na rin S. Leopoldo, tida-
ile Nova: por 9:500$. bom predio,
rna 11. Carolina 'Botafogo: por 18
conlos, um predio, na ('.lona, run 41.
Luiza; por 50 contos, 2 prédios novos,
com 4.500 metros quadrados de ter-
reno, m rua ttcnjainiu Constant, Glo-
ria* trata-se com o sr. Moraes, u rna
da Asscinbléíi 117, sob. (741 N) b

\f 10NI>U-SK, muito perto do
V centro da cidade, uma boa

casa, rendendo 430$ men-;
sues, por um preço bni-nilssi-
mo. Negocio sem intermedia-,
rio. Trntn-se á vua 1" do
Marco 6G, Casa dc Cambio, j

(3 97-1) Ni

\t|-*\*|)!'.-SE a casa da rua Furtado
V Ac. 'Mendonça 11. iS (Piedade),

com -.nu barracão nos fundos: trata-
se na mesma. ("3° ¦") )

las rOT.TTKTIAl 110 "COlUiUlO 1);\ fliaXHÃ" iJÜMOn 11IÍ PALHAÇO — ADOMMÍO D-KNXKKY 185

AT.TTC, 
.-.!•' o predio isolado, n. XI,

entrada .pela rua losé •*-*«•*¦
n.-7?, estádio de Todos o. Santos,
ainda não habitado, eom. duas salas,
do" nuartos grandes, cozinha, banhei-
ra,'esgoto installação, electrica, gran-
dé quinto murado, bonde a porta
rui calcada; preço Si$ mensaes; iate
,mi=-- -trata-se perto Uo mesmo, rua
&.l.-V «•*.«? ^fssv;)bufiança. ^_ „_,

A-LT_C-\-5E um 1,0,n .Pr0'1'0- Qlle
Aacaba' dc ser reformado, com qtta:
iro nuartos nuatro salas, «tos oa
nheiros. nmcoin pilha esmaltadc, im
pr.v das é porão liahitflvcl. illimiinnr
do a electricidade. cinco minutos dos
bondes dc Cascadura e to minutos da
estação (Quintino «Bocayuva; c>ta
aberto; 11a rua Cupcrtino «1. V-

\"'-_V_Xt_\^.Tvr_i«f______H^M^M^^^

^POTÊNCIA1
I liiiviaiiilti o nome,
f! (ILrtA KAP1DA

dirija-so á caixa do Correio
1947 — Kio de Janeiro —

, residência o o sello para resposta.—
¦ i.-iMV._l)A — GRÁTIS.

¦• \ UJG.L_t-j5E tres magnificos pre-
ufXdios, Uhi sohrado junlos ou sc-
<;:'...ijs: ís ar.*nazçi(s são esplendidos,
i-.ri.ím pai. -Ualiul"" negocio; na rua
irceJi-jilCIlt- ns. 250-A. 261 c =C.V,
«ir-.tn.se ro Bmlcvard íS dc Setctn-
fcro 11 2i, (S354 E) .K

| A LUGA-SE uma esplendida sala dc
¦ilfrente cm easa dc íamilia estran-
<>.*• ¦ra, á cavalheiro distineto; íi rua
lllarão de Iguatciiiy n. 57 (Mattoso).

IJ 277) I'

IA I.IV.AJJ.Sl* quartos, a 20$ e 25?.
30$ e '3">; na rua Bomfim ob, tem
. e muito terreno. S Cbristovão.

(4053 W. I**-

f l LUGA-SE uma casa, com 4 quar-
U*\íus, ; salas c tudo que pertence;
i> « ru.. Santa J.uiza n. 42, Maracanã:
:¦ ..',Mil l«o$. (984 I.) J

AiLUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te, a senhora só ou a casal setn
filhos: rua dos Artistas 11. 20 Al-
deia Campista. (RijiGJO,

A~n_UGA-SE 
uma boa casa, na pra-

ça^Scte dc Março n. 32, tendo
4 quartos, 2 salas, cozinha, bom
quintal e jardim na frente; trata-se
a rua Haddock Lolio 405. (1170'-) J

i iT,l?CÍ V-SE a casa da rua S dc
Alíczc-.ubro n. 70. por 140$ mensaes
c taxa: tem duas salas, cinco quartos

foni n. 45. sobrado. (1027 M) 
J

\A I.UGA-SE. a niaçniiica casa da
rua Boinfim n. 50 (Jocltey-CIuD),

.«d;, dc construir. As chave- cs.
na mesma rua n. S7« (|035 I-) J

AI,UG.\-SE 
o predio a rua^Gene-

ral Ar .oilo n. p3, de porao lia-
biiavcl, losar alto, bondes dc 100 reis.
Preço módico. O '275)1.

A 
I.UCA-Sli o bom predio da rua
Senador «Furtado n. 18, Rodopia-tada e reformado de novo ttvndo

boas acconimodaçíes para família; tra-
ta-se no mesmo ou na rna.Augusta
lí V_ gaiita_Thercza. (R 

«-*"«'_'•

A 1 UG VSE por 8s$. a casa da rua
Axova America 16, com cinco com-
modos, electricidade e terreno, Ira.
ta-se na rui UrtiRuayana 116, lias -
Ía m, í«M Jj í J\

"7 
rT-,r.\.SiE nor So$ mensaes.noa-

A.^B-dfvinaan.^de^^ern-km ,1 _-.'\ com sa a de visitas, que
arn,bemSp^Wirdeo.mr.oPor^

independente, .sala^-de jantar, «ois

si^s^o^â, erT£

.«LUUA-SE uma cara, com 2 quar-
Alós. 2 salas, cozinha, ele: na rua

Dr. Manoel Victorino ». 
i'-\^

cantado).  
' , ¦'

ALUGA-SE, 
Por 55?. a casa da

lt Ma.lalcnalt.i.com «p.a, 
^

ctricidade e terreno; trata 
f-_.P.fò

euayana :ilü,;da5 a. as -.3. ,(9'»'J»_

A T.UCA-SK, «por 40$. "".'^¦'Sff!
Acom 2 nuarto», 2 *«alf;,™f'**^

pomar c chácara, 'ogar^uhre, rua

Tavares Guerra -5. M^^àq, 
;.

«Was, cm vez dc chamar em altas vozes c ile o _ saçtttltr sem precaução
para o acordar, approxiinott-s-c delle pc ante pe, ajoelhou sobre a icrra e
denóis tle haver erguido com a mão leve o mosqmteiro quc improvisara .or
nina delicada attenção feminina, tocou-lhe com cs lábios na* testa, ao mesmo
tempo quc murmurava com voz caridosa:

Acorda. Bcl... são horas... -„:,,,..-.
O saltimbanco não estava muito profundamente adormecido e agitava se

naquelle momento cm um qualquer «sonho, que o fazia sorrir- ...
Aquelle beijo, quc o acariciava como o contado da penna aulmlada

dc uma ave, e aquelle murmúrio, suave como o gorgcio; mysterioso da um
pássaro, confundiram-se no seu sonho como se delle firessem pani..

Quando sentiu ú flor da pelle o calor tepido daquellc beijo, quando os
seus olhos, abrirido-se, encontraram perto os da formosa _ -Magdalena. .mie
sorria, Belphegór estremeceu violentamente, corott ate a raiz dos cabeuos e
levantou-se bruscamente, exclamou: ,

Que queres tu?... Ha alguma novidade?.., Que idéia e essa de me
acordares desse modoH . ., ,1 ,i„ .„„,_.

dv mostrava no Semblante uma expressão muito accentuada de contra
riedáde; o tom breve c incisivo das suas palavras exprimia um desçon-
tcntatnentò muito vivo, quasi cólera. ;¦¦'¦ .

¦- Mas, objectou a nobre Jifagdalcna cheia de perturbação, por nao com-
•nrehendcr a razão daquella inesperada e inexplicável irritação, tinlias-nte
rceommendailo, que não tc deixasse dormir durante muito tempo...

Sim. mas não é isso razão para... emfim, podias ter íetto issjj mt-
n°' 

^•UNâóns.ie'rcklníente.íi julgava.-- balbuciou a raparigttita. surprchcn-
dida com aquella rcpreli.nsão que era tão injusta e tao pouco lunda-la.

-Pois bem! ficas sabendo -pnra outra vez, interrompeu o palita.o.
V\gora vou á cidade ver se posso dar ainda dois ou tres espectaculoi. Ate logo.

Vaes sosiulio? perguntou Magdalena timidamente.
Vou. sim. hoje não preciso de ti.

Em seguida o saltimbanco numiu-se com alguns accesonos necessários
liara as representações, chamou o cão c afastou-se sem que se voltasse uma
unica vez para dizer adeus á irmãzinha. que o seguia com olnar.

•Logo que cllc desappareceu. a -pobre Magdalena desatou a soluçar-
Kunca seu irmão a tinha tratado co.n uma tal dureza; nunca recebera

'delle uma repréhensSo.,. nunca lhe vira um modo mais brusco, ou llie ou-
vira uma palavra severa e menos affectuosa... _

\ pobre raparigttita perguntava a si própria em que podia ter-me cau-
sacio uni tão manifesto descontentamento, e por mais que meditasse nao
eonvnrehendia. , . ...

Ü palhaço tinha-se dirigido para a cidade, conforme havia annunçiado,
Rias, em vez dc continuar a seguir a estrada qne para ali conduzia cm direita
linha, linha caminhado voluntariamente através dos campos. _

Mal humorado, sem.que comprehcndesse bem a ragto da espécie ce 11c»-
•orientação por que se achava dominado, errava pelos canipos, perscgmUo pelo
remorso da sua brutalidade c interrogava-se a st próprio sobre seu extranlio
e incòmprehensivel estado de espirito. ,

— Xão devemos incommodar nem causar desgosto aquelles que ama-
mos... dizia elle dc si para si. Por que razão causei eu um pesar a poure
aiagdálena, que tão carinhoso affecto me consagra? Acaso a amo 1*11 men .s
agora do quc a amava cm outros tempos....

Ei denois de haver dirigido esta pergunta clara e tcrrainan.emcnte a s)
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corrido o risco dc ser victima de um ataque a mao armada nn meio da Io-
resta e que devera a sua salvação á intervenção opportuna do saltimbanco,
<ine, 

'por 
um feliz acaso, se encontrava naquelle momento cm logar próximo

aquelle em que o ataque sc produzira.
O próprio funecionario tinha sido o primeiro a proclamar por toda a

parle, com palavras do mais cntlmsiastico elogio, o nome do salvador do seu
filho.

Deste modo o humilde pelotiquciro, ainda hontem desprezado e repellido
por tod"os 110 meio da sua horrorosa desgraça, tornou-se de utn momento
liara outro um importante personagem, que todos apontavam nas ruas de
Bar-lé-Dúc, e que iodos viam passar com verdadeira curiosidade, 11:10 isenl»
dc admiração.
¦ •Deve porém dizer-se, que o palhaço se não deixou deslumbrar por
aquella gloria inesperada, e que não se envaideceu com aquella súbita no-
{orièdade.

-V sna unica preoccttpação era que a pequena fortuna, que tanto a pro-
o_sito lhe cairá nas mãos, pudesse primeiro que tudo garantir a Mag( ale-
na o repouso e bem-estar, de quc careca para o seu completo reslabalec.-.
mento e quc lhes proporcionasse os meios «necessários para poderem viver
lentos de privações, pelo menos até poderem continuar as suas peregrinações
interrompidas.

Sempre cioso da sua independência, rçgeitou os oticrecimento- aliás
tentadores que lhe foram feitos pelo próprio prefeito, o qual, nao julgando
ainda remuneração sufficiente a avultada somma. com que o havia generosa*
mente gratificado queria a todo o transe tomal-o para seu serviço.

Tão pouco disposto estava o palhaço Belphegór para renunciai- á sun'
profissão, que sc apressou a comprar de novo o burro 'Cadoitr, c deve dt-
zer-se que foi forcado a dar por elle uma quantia maior do que aquella por
nuc o tinha vendido, .por quanto o m. nhoso comprador exigiu que llie fos-
sem pagas com usura as despezas da alimentação, embora che wesse tlis-
tribüido ao pobre animal mais pancadas do que medidas dc grão de etio.. ,

•Depois de paga a sua divida, o saltimbanco teria podido muito bem
abandonar a hospedaria Grandjean «por uma outra mais confortável;. nw
-'mieceu os aggravos, que recebera do brutal estalajadeiro, para nao ser 111-,
grato com-a boa estalajadeira, que sempre se mostrara desu.ures=ada e af-
íectuosâ tanto para sua irmã, como para elle próprio. Continuou poi. a re
-idir na hospedaria dos esposos Grandjean.

De mais a verdade era que o estalajadeiro sc mostrava agora mais agra.
daveliiieníe 

"humorado, 
e que, desde que o palhaço linha bem fornecidas as

algibeiras e desde que tinha a .protecção du prefeito, lhe testemunhai a cite
«ma consideração muito mais accentuada.

Um, mez depois da dramática aventura, passada na floresta (1'Argonne,
Aiagdálena, segundo era opinião do medico, que se sentia deveras salt-teita
por ter conseguido o seu restabelecimento completo, achava-se em ctrcums-
tancias dc ctontinuar sem perigo a sua vida errante.

¦ «Portanto os nossos viajantes deixaram Bar-le-Duc. onde haviam pas-s
«ado horas de angustia e dc tristeza, c onde por fun tinham tido vida nq
affagos e de tranquillidade, mudança.«esta que se «havia operado de um itvíi
do estranho e singular- -
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i\TENDE-SE um terreno, tia rua Vai-' T paraiso; trata-se na Confeitaria
•*Bomfim, á rua Coiidc Bomtiin n. 3,
tom o sr. Coelho. (;oo N) R

."t TENDE-SE o confortável predio da
I T rua Visconde de Tocantins n. 34,estação dc Todos os Santos; trnta-sc
no mesmo. (978 N) S

ÈITIKÍDEySE um «predio oecupado por1 T negocio; tem moradia para fami-
lia, boa construcção, com portadas dc
cantaria e dá boa renda; preço 8:500?;
informes com o próprio, á rua Sc*
nador Euzebio n. 32. (1170 N) J
"ITIvNDE-SE o predio sito - rua Ta*1 V vares .Ferreira «1. 37, estação do
Rocha; pódc ser visto a qualquer•liora; trata-se á rua lütiarquc de 'Ma-
cedo n. 53, das 17 ás 20 horas.

(1022 N) J

VENDEM-SE 
dois lotes de terre-

no, medindo 22 por 66, á rua
IKngculio de Dentro, entre os ns.
116 e 124, na estação do mesmo no-
me, por preço commodo; trata-se á
rua Uruguayana 66. (1253 N)R

."ITENDE-SE um piano dc afamado
IV autor e com pouco uso, por pre.
ço módico, para ver e tratar, naMra-
nessa Figueiredo 11. 24 — Botafogo.

(1293 O) J
rtrENDE-SE o lindo sobrado, á rua
t V Riachuelo n. aSo, por pouco di.
nlieiro, mesmo pela melhor oíferta.
Kerve para pequena faniilia, está cm
liom estado c na nltura da lei. Tra.
Ia-se ú rua do Rezende n. 81, sobra-
do, com o proprietário. (.1865 N) R

VENDE-SE 
um bom sobrado, loilo

dc cantaria lavrada, rendendo
r8o$, por me/, bem alugado, quanto
u inouilinos; á rua Miguel dc Frias,
perto da rua S. Chrisiovão; preço
19 contos, Trata-se com Olegario; á
anta 7 de .Setembro n. 195, loja de
louca, das 3 ás 5 da tarde (1265 \*).l
"1 TENDE-SE o predio da rua Cosia

! V J.ot.q n, 78, com 4 quartos, a sa-
las» cozinha", banheira esmaltada, com
aguã quente c fria, com terreno de
ii metros de frente por -6o de fun-
dos. 'Preço !3:ooo$ooo.

 (It 1315) .N

rPRASBASSA-SE o contrato'J-dis num grando casa proprln
para qualquer negócio; 110 me-
lhor ponto du ruu do Ouvidor.
Trata-so nesta rcdacyiio. (I*)

VENDAS DIVERSAS
V'I.NTDK-S'I., 

por 85$, uma meia
mòbÜta, com trinta dias de uso,

completamente nova; na rua Ãlcsqul*
ta Junior 11. 9. (t.132 O) S

VKX1M.M-SI. 
uma armação c bal-

cões e vitrines para «botequim ou
«deposito de pão; rua Pereira de AI*
meida 70, Mattoso. (1115 O) J
"íTjENDiBMjSiI'' tecidos: de arame pa*

V ra cercas c «gal.liuhciros, e grande
variedade *.m gaiolas e viveiros, para
todos 05 preços ;á rua Sete dc Selem*
hio ip«j. (1032 O) J

11111
ViliNDK-SKperfeito, ;|
por 700$; rua 7
«lula Fluminense.

bom piano Pjcyel,
3 cordas oblíquas,

Setembro 215, Pen*
(1042 U).l

ViliNDEM-SE 
umas boas armações,

próprias para 'pliarmacia ou outro
qualquer negocio, c um balcão, tudo
madeira de lei; á rua da Carioca 48,
loja. (1146 Hi) lt
*f7ÊN«DEM-SE -filhotes He Ifulmcr

c Vila de ,vi|a mezes; á rua Sãn
José 65, sobrado. (1186 O) J
*17«IiNDE*SE um bom piano allemão

Kitter, ainda novo; 1 dito 'Pleycl
4 bis, o melhor formato; rua Hiacliuc-
lo 423. sobrado. (1041 0)J

Vi;NDE'M-SEum copiddõr d>
Caneca 56.

uma escrivaninha e
cartas; rua l''rci

(1S.16 O) J

V«EN.D'E*SE 
a casa «lc bilhetes da

avenida Salvador dc Sá «n. 7;
tambem se aluga, conforme está; tra-
tn-sc ua rua Ímcí 'Caneca io.(, cor-
ritiro. (586 O) .1
XTKXDK-SUí uma machina ingleza,

t carpinteiro, Universal; tem màchi-
na de apparelho de pé de furar, to-
pia, serra circular e dc fila; ver e
tralar, com o sr, Macedo; á rua dc
S. 1'cdro 215. (580 O) .1

TTKiNDIvSK, para sala de visitas
V uma mobília quasi nova, de peró-

ía v.enra, cvu encosto dí pèllucia«grcuat c dois portas bibelots da
mesma; á rua do Cúnlia 29; Ca-
tiiinby. (1080 O) J

um auto-camfíihão Die-
. 500 k., e outro Va-

iiliard; preço de occasião; rna Gene-
Tal Câmara -'5. (0!)8 Ü)S

\r.liN«DI**sl- 
r

ttidi, para

t/Tlv.\'l.ll"M.Si; dois aicliorritilios fel-
V pudos, raça, javatioza, com quatroihc7.es de edade, Itonitòs c do menor

tamanho. Rua Maxwell 11.4, Aldeia
Campista. (j;r.i O) 1<

TTliNDIÇ-SE um copcllio de crystal
V bisauté, com i?8 centímetros do

altura pnr rs «lc largo; á rua Assis
Hticno 39. Botafogo, (.187 O) R
">TKNDIiM-Sl. mdvcii, novos e usa-

% doa. por nreços de occasião, na
eolchoaria do Povo. a maior casa nes-
te genero, no suhitrbio, á rua 21 At
Maio ços; teleplione 178:;, Villa:
iSropalo. (rSoC O) S

módico, um
11 pleto, constando dç

sala-5 de visitas ç jantar, quarto e
iodos us accessorias para uma ca«a
<le casal de tratamento; trata-se c vê-
sc na rua Alice 22 (laranjeiras);

(721 O) .1

ViEN 
1>E-SH, por preço

mobilario completo, et

VENDE-SE por preços muito re-
duzidos,-, arcos de ferro, jornaes,retalhos grandes , de casemira, ummanequim «. 54, mesas, caixas, sac-cos e muitos outros artigos. Traves-sa Santa Rita, 45. (387N) J

TTENDEM-SE. duas grandes arma-
T ções, diversas machinas para fa-

bricantes de calçado e outros obje-
ctos; rua da Misericórdia n, 95,

(«55 O) S

IMPOTÊNCIA
Esterilidade, 11 • ¦If?'

Neui'usthoni.1,
Espermntorrhéa.

«Cura certa, radical o
rápida.

Clinica clectrotherapica e cs-
pecial do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Naooles e Rio de Janeiro.
Largo da Carioca n. 10
bas 9 ás ii e das 2 ás 5.

VENDE-SE 
tecido de arame, paracercas c gallinheiro, a 600 rs. o

metro; caixas para agita c fogão; na
tua José dos Kcis 17, E. de Dentro.

  (1C66 O) S

VEN.1Í.BM-&E 
10 vãos

nas, a !i$, novos: a
de venezia-

. „ quem com-
prar todos faz-ie abatimento; riu 8
de Dezembro 17-'. (Sn-I ü) J

VlENDEtVnSE 
e concerlain-sc ocii*

Ins. pinceiiez, binóculos, óculos de
^Icánqç, 'instrumentos de enijòuharia

e nautic; j6, rua da Assembiéa; Ca-
sa Rocha. f í,Sf> lv) Si

Constipação
Tomo

PEITOKAL MARINHO
llua 7 do Setembro, 180

"ir.EXDIÍ-SE um fogão,., ., cotn poucouso, lendo serpentina, caixa deagna e mais pertences; fi riu 28 ileAgosto i4i, Ipanema, (8C3 O) K

\ ií- l""a cliocádcifa Alpha-
,s. , "'ulo« Para 300 ovos; |«nr ;-«««$.Dirigir cartas a Cláudio Silva, liar-ru Man»; E. do Kio (n-_0) I
TrENDE-SE por preço d.o occasião,

T um automóvel doiible-pliacton, «le25l,to, «p.iasi novo; fita da Alfaiidc-
g».n. 42, sala 9, das 1-2 ú 1 e das«I as 5 boras. • (,.,-c (); J

. . DEM'SE. itm guarda+asaca»
cÒni porta de espelho, por 110$;

uma cama de casal, com estrado de
aratae, por 50$; uma mesa para ca*
beceira, por ao.; outra dita, por 15Ç;
uma mesa para escriptorio, 10$; um
toi.lelte-commoda, de canella, por 65$;
uma cadeira austríaca, dc balanço,
por 25$; -duas cadeiras de canella,
com braços, 15$; um porta-bibelot, de
canella, 'com' estante ,para..livros, en-
vidraçado, 85$; .duas 'camas de viíiha-
tico, para. solteiro," por -'20$ e 25?;
uma «machina Singpr,..nova,..«de mão,
«por 35$, ¦«'* alguns passarinhos com
gaiolas, cantadores; na .«rua Chile 9,
1» andar. .. , ^  (R 1342) O

VIENDE-SE 
-""uma.' tamancaria',--'*

praia de Eotafogó' ?8, (904 0)K

TRASPASSA-SE o contrato
J-de uma grande casa própria
para qualquer negocio, no me-
lhor ponto da rua do Ouvidor.
Trata-se nesta redacçao. (P)

TRASPASSES
TRASPASSA-SE o contrato
-*-dc uma grande casa própria
para qualquer negocio, no me-
lhor ponto da rua do Ouvidor.
Trata-so nesta redaccão. (P)

T~ 
RAISPASSA.-SE uma ca.a 

"' 
hrâ

situada, na avenida Mem dc Sá
n. ro, com todas as mobilias; tem
multas salas c quartos. (i3-'0 1')K

TRASPASSA-SE 
011 vende-se um

bom montado re.taurautc c bote-
quim nos subúrbios, tendo casa para
moradia, bem afrcgiiczado c aluguel
cm condições'; O motivo- ú seu dono
ler outros negócios c não poder es-
lar a tesl.-i «leite; Irritar cnm o sr.
Antônio Gonçalves Braga, rá rua de
S. Pedro 11. 264. (84; 1') J
PPJ-ASPAS.-vVSK um botequim com
Xwiíia de pasto ou ndmitte.se um
sócio, cstatftlo íi fazem bom negocio,
tom bom contrato, é dc bastante íu-
turo; trata-se na rua de S. Christo-
vão n. ;«. (071 1«) J

TRASPASSAiSÉ o contrato
A. <lc itVinii grande («asa própria
para iiiinlquev negocio, 110 mo-
lhor ponto da ruu do Ouvidor.
Trata-se nesta redaccão. (P)

ACHADOS E PERDIDOS

ÀLTÀ 
cartomante estrangeira, Cat-

fóele; hecco-do Rio 58. (728S) J

A 
viuva Maria Pederneiras manda

irezar trma missa pelo- 20 anni-
versario da morte de scu marido Ma-
rio Pederneiras, no dia 8 do corren*
te, na egreja de S. João Baptista
da Lagoa, ás 9 c meia. (1048 S)R

RUA da Assembiéa n, 79, 20,
prepara-se cora segurança c ra-

pidez, para exames c concursos. Tel.
C. 4"03. Não c curso (1319 S)R

A'.
tidez,

ACCEITAiSÊ 
roupa para lavar e

cngommar, de casa de íamilia e
de casa dc pasto e 'botequim; vae-se
buscar e levar; rua Barceílos' o, o—

(nooS)J

l» •¦¦* -ir.Ctí." ' ., , .'. >.. . ..

DOENTES, 
abandonados — "Moles-

tias clironieas. Qira radical Pe-
çam prospeclos a Dr. A. Carvalho;rua Teixeira Pinto-'n..* 54. Encanta-do, enviando .sello 50 rcisl (18436)11

JROIDO.e 
"

DINHEIROpredios,

VaãfSrt.;-: -,.;•.«_*. .;t<
ÍWMÈ! CLARA' CoudeFc,' 

'nanicura,
ATX pedicura. massagista .diplomada;
Senador Dantas n. 77, das 9 ás 5lioras; telephone, Central 318

<• •'• ' (4436 S) J
sob hypothecas de

- a (juros módicos; com-
pra e venda de prédios, proourações,cobramos, etc. Tratar com B.*Sou.za;' Rosário, i 99. sob, Tel. 2856,
__{_________________! ('.153 S) R

Lança perfumes serpentinas

DINHEIRO 
sob moveis, hypolhe-cas, notoj; promissórias- e oifi-ciaes do Excícito, eom Seixas * Fer-nandes; Kosario *n 172. . (450 S) J

S. Christovão.

A POSENTO para descanso — Alu.Xl_a.se asseado c confortável, -em
oasa dc pessoa discreta, hão- passan-do bonde na porta. Cartas para esta
folha, Lúcia (970 S) J

BARATINHA 
— Vende-se uma,

marca Dioh Woton, reformada, e
pintada de novo, de 1 cylindro de. 6
cavallos. Boa t para Petropolis,.'. porser muito-resistente. Ver e tratar, &
rua Conde de Bomíim n. 255; "tele-
•filione Villa-2466. lu67S)J

BOA 
chácara troca-se na estação

Ricardo- Albuquerque, me.lindo 78Xioo para uma rua e de 13X50 paraoutra por uma casa do Engenho dc
Dentro para baixo e da estação de
Ramos para baixo, para informçõcs á
rua Dr. Pereira Landim 72. estação
dc Ramos. (Esla chocara tem duas
casas.) (622 J) M

Vende-se uma mo-
por preço módico; na rua

Anua .Barbosa n. 23. Meyer.
(io-_ S) R

BARBEIRObilia

riAl'*E«
V^b

CANTAGALLO — Puro,
/bom c barato, K". 1200, nos ar-

mazens e na Torrcíaeção, á travessa
Custa Velho n. 20 (Mercado).

S04S) R

GRAVIDEZ Evi*
ta-se

usan.do as velas antiseptioas. Sãoinoffeusivasí- eomniodas e . de ei-feito segurS*. iCáixa com '25 ve*las slooo. Pelo Correio mais 600'
.ren. Depositário; praça Tiraden-'tes- n. 62, pharmacia Tavares.

¦  (1504) .

TITME. Antometta, modista de Í5ngá!
«X pratica, faz e refonna qualquer!vestido pelos últimos figurinos deParis, a preços 'biodicos Ultimas
creações em voile, desde 40$; em li-
nho desde 60$; mol mol, desde 70$;organdi, desde 80$; seda de todas as
qualidades, desde 90$ Attende a cha*
mados. Teleph. Sul, 2612; travessa
Cruz Lima 26, Flamengo. (4489 S) J

MME. 
CONCEPCION — Rua da

Gloria n. 6, com officina dc
Musas. (1325 S)R

DINHEIRO 
«jib ihypothecas, juros

. e cauções de apólices,' mercado-'
nas; etc; JV, iMoura, -Rosário ¦ 170.' " '. ., (702 S) J

EVITAR 
a GRAVIDEZ sem to-mar remédios nem operações, leiam

o Pharol da Felicidade que se ven-
uc n i$_ nos 1 engraxates da • avenida
Passos, junto lio largo do Rocio, c
na rua Floriano -Peixoto 224.• _¦_ ? ;.-• (861 S) 11

Emtresta.se 
12:000$, 50b hy*

potheca do.prédios; 47, rua Uru-
guayana. loja.,1.1.* (875 S) U

EM 
casa dc familia, á run Andra-de Pertence 11. 44, Cattete, alu-

gnin.se unu sala c um quarto inde-
pendentes., a pessoas serias. (S)

dc senhora, sob me-
concerta. Espcciáli-

//"lOl-LETES
'-'«lida, lava
dade para gravidez. Mme. Uounhardile Freitas. Rua Ypiranga 11. .17.Laranjeiras. (844 S) j

Cartomante; i?c 
"'faz^hiiaiquer

AJ trabalho .paru . o bem, não. usarde cerimoniai cm falar no qüe dc;e-
jares e traia ile -feridas clironieas eoutras doenças; á rua Oliveira 38,iiinilos da eapella <lo Amparo — Cas*cadura. (740 S) R

T7MPBESTIMOS —- Pazem-sc
A^sob invcnthrios, heranças,
liypotlieoás, alugueis ilo' pre-
«lios, juros e caução de apoli-
ecs. Fazem-se obras ò pagam-
se impostos em atrazo para
receber em alugeis. Compram-
se terrenos o prédios, coin o
tlr. Carmo, rua do: Rosário
u. 09, dns 10 ás 6.(M457)S

pARTOES DE VISITAS - Cen**-' 'o 2S. Ourives 11 Co — Pape-
laria*Oscar X. Soares.' (3341 S) J

CARTAS de fiança -
Jbfgoçiiintcs parti- aluguel c endossos,

De bons ne-

"¦AAIPELLC.í~ia: &• C. rua Luiz dcinioes ji, — Perdeu-se a cautela
5.074 desta casa; as providen.

(S32 Q) Jcias estão dadas

A CURA OA SYPHILIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa cm to
T,Las,,c,™rlfc3t?ç?cs: iPieçimlismò, Eczcmas, Ulceras,
.. '"ír"' i**-8"0'*"'*5' Ba-'-s mustularcs o ósseas. D»fes. de cabeça no eternas. Ulceras do Estômago, ele.,se consegue infal 1 velnientc comi-imrrYi_.

nntis>;-
Elinii-

•T-UIHUiBl

Toderoso
philitico.

/.ador das iiupu*
rezas e micróbios
do Sangue. C 'ira
syphilis. tanto ex*
terna (pelle, olhos,
ouvidos, nariz, etc.)
como interna tdus
Pulmões; Coração,
listou, ago» Figado,
Rins; ele,) Peçam
gralis o impresso"O Pi'ii«7o da Ss-
philii. Meios dc sa-
ler se tem ou não
s\)'hilisn, á C.
Postal 1686 O
Lcutyl vcndc-se

nas boas plianna-cíaa. Preco. s$ooo'

p0.MPEJ.L0 & Ci*;AJ Caiuõcs u. 36. Pc:
. rua Luiz dc

,  -'erdeu-sc a cau-tela 11. 75.027, desta easa. (i.U5 0)R
«I —:—-

riAMPELI.0"Oc-in ~

HE.NKY 
..¦tic Caniõcs

s C; rua Luiz deamues jf. — Perdeu*«e a cautela
71I79 desta casa; as providenciaseslão dadas.*- (8J(; S) j

( jAMPÊi-LO & c7~iTT.tó~7e
vy.L,imoes ,16 —- 1'erilcu-sc a cautela
n. ?5-i95, «lesta cnsa. (1058 Q) R

£ ARMA.NIJO; rua Lxú?.
45 c 47. Per.
'75*05-'. desia

(1207 Q)R

dctvse
casa.

a cautela

T09E' CAT1E.V; rua Silva Tar-O dim 11. 3; Penlcii.se a ivuítela11, 117,251, desta casa. (1210Q) A

\"rE,NDE-SE* 
um superior gramoplio-

ne, com 51 chapas', por lodo o
preço, que valer o objeclo; ila rua
ilo «Mattoso 11. 256, fusa 2. (u6.|0)J
STlC-XiJlC-SK nina machina apropria-
Í1I.1 parn moer e.iniia; rua 1'iiysan*par

n. iS;,
5 horas.

das 9 «las 2
(R !334) O

}ME.\*1)KS 
(. o*. Pcrdcu-se acautela desta tasrí n, 5 892.

(í.205 Q)J
IjílltüíiuIsÊ
X lícoiiomicã u
i.ji.6.

cautela da Caixa
3*3|ó, cmitlida em

(888 O) R

Gonórrhéa IJElJl.ia.-.SK 
ij caulcla «lo Montede Succorio 11. ...;i9 «le i0tò.

Í1240I') R

cura-se cm 3 dias com

Rna 7 de Setembro, 18<í

piyHI.KU-.3E n caulcla n 121.258X ¦ lia casa-r;dc.*'p'ciiliores dc Giiima-racs .«;- Sanscveriiio; rna AlexandreHçrciilnno 11. -5 e r.uiz de Camões
11. 1 A.

¦X^-K^l^-.-SK por 
30$ nma estante

V dc peroba (íiíctadc do custo); rua
dos Inválidos n, i.|5, loja, com o
sr. Álvaro; (R 1310) O

(MS-- Q) R

DIVERSOS
,\ iViyjs

XX. arou

ArENDEJSE 
um piano muito bara.' to. para ticsoccupàr lugar; na

1'raça Tiradentes 23, (.1208 O) R

Ü7'KNrI.)K-SK o i° numero do "Jor-
V nal do Comnicrcio'', falar ao" sr.

João, liarão de ltapagipé n 1.14.
(irn.17 O) K

Vi;N1ii;M-SH i machina de coslti*
T ra, 2 ventiladores, i relógio supe*

linr «Ie parede, i filtro moderno,"Derkcfeld". 2 camas -beiças "Iler-
tlia", 1 espelho grande, bisnut', ir.in-
ccz c mais alguns artigos dc occasião,tudo qtiasi novo e por preço bar.iiissi-
1110; jia rua Senhor dos Passos 4 c (1.
Vn«:Nr>I*M.S!* ou aluga-sc dois lin-t dissimos cavaJIo3, próprio-; para
prestitos carnavalescos; rua IJ. Pc-ilr» n. 127, Cascadura (1846 O) R

¦*> do comprar o remédio
. isçHiadn, saiba o preço naDrogaria André, ; dc Setembro 30.

(S)
A S MÃES «ine ii"ni podem aliiucn.XX i.nr seus filhos e querendo vel-ns liem mitriilos. devem «reícrir oleite MATERNIZADO. unico quesnbstiluc o inalcriio.' Deposito: ruaVisrpnile de Inhaúma 11. Sj; teleph

1891, Norte. (4 S) jj

AS CREANÇAS 'tire não podem*A. se alimentar eom o Ic-ilc dc suasmães, fitarão . liem nutridas, subsli-tiiiiulo-n in-lo leile 5L.TERNIZAD0
uuico que substituo o materno. De-
posiio: ma Visconde dc • Tuliauhia
,"_J.__i; «. (6. S)_ R

A TTE.\'i;.*tO. precisa-se «le um ad.il vogado moço, trabalhador e lio-iiirsln. procurei) u «Ir. S«>nz:i Carnei-ro. Ouvidor 11. 90, 1- andar, das 11'" '-• (1080 S) .1

encontra-se
sobrado

ua Praça Tiradentcs, 47
(0-*8 .1) S

-'"'MAPEOS últimos modelos cm (ilúV-palba, sida, flores aigrclte, a 12$,
. 18? c 20$; tüigenisc, reforiuam-sc a sSf.S: acceilam-sc nliiniiias, ;i rua ilaCarioca n. io mme. Dos. (f«|7 J) S

CCONSULTAS gralis sobre os pon--' tos de vi.la: rua Eelicio n. 58 —-
('asendura. parallela. ú rua. do Ampa-ro. Só atteuJe a senhoras. (185 S) J

CATARRHQ DOS PULMÕES
Cura rápida com oPHITOUAJ. MA'ilXII0«ua 7 Uo^otenibro. 180

riOLLETES DE SEXÍIORAS, sob¦ç-' medida 12$, completo, mine. Uin-
rie Lemos, rua dn Assembiéa 23, í»
andar, abaixo da Avenida Rio ílran-
co. (17; S) .11

ÍV)MPI|A.SE qualquer tuiantidadc\JAç jóias velhas, com ou sem pe-dras dc qualquer valor c cautelas do
Monte de Soccorro; pagam-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11. 37, Joalhc-ria Valciiliin. Teleph. 994. Central.

(4S14 .1) S

pOX-SUI.TORlO —-Aluease um,
yJ á-rua de S. José 11, 6,t, 1" an-
dar, predio novo. (1324 S);R;

CARNAVAL 
— AI11.ca.se para o

carnaval, uma esplendida sala dcfrente» com cinco janellas, para duas
ruas, próximo da Avenida, com to.das as cómiuodidadcs, cm casa «ic ia-
milia; rua I" de «Março n. 145.

(.125= S) R

CJIARTAS 
ile íiança,

J Tiradentes 11, -3,
o sr. Castro.

dão-se. praça
sobrado, com

(lojÔlS) J

C1ART0MANTE 
Hahiana, bota car-

) tas c fax trabalhos para o bem;
(¦|i?rà qtmlqucr enfermidade incurável;
rua dc Saiu'Anna 111, sobrailo.

(1304 S) J
/ lOMPRA.iSE uma inaliilia para «sa-«V Ia dc jantar, estylo moderno, «pie
íenlja ^pouco uso, Escrever para esla
redaccão, a i.\ X,, com o prego.

(iJ.14 SI R

flASA PRATT i-l Ao gercnlc Da.Vjfihiãò Guimarães, o ailvosrailo in-
cimibído de cobrar a noia promisáo-ria, precisa (alar com urcencia.

(1061 S) J

C10XSUI.TAS 
espiritas — .Mme.

^'Marieí Lotiisc sô acceita gratifica-
ção «lepois da pessoa conseguir o quedeseja; Mattoso 33, Tcl. 1582, Villa

(415a S).' .
nOMPIl.-_M-.-VE. ouro, prata, crys-
v^tutíle <; demais metaes finos em
obra. uicsmo: usados; ná JoalheriaAndorinhas, r. (Iruguavann n. i(,,.

' (S91 S) S

DESPERTADORES 
e relógios «lc

todos os systems. Qucrcis fer aoerte-:t ile que vossos relógios ficam
bem concertados por 1$, 2;$, ,1$, cie..
c garantidos ? liianilae-os a Augusto
Rcynão, na casa de gr.iiuoiiboncs, á
rua Urugiiayana. 133.. (í,8i S) S

IA NHEIRO - Emprestá-se 4:000$,A /sobre hypotlióca dc predio'; na
cidade on nus subúrbios, bem loca-
lizailos e eni periciin cstruln cie con-
servação. Cartas a Américo Silva, árua lguassu 11. 30, Cascadura.

(1202 S) J

fm®®mm&^mm*mmmmm@mmmmmm®@@m®m^N0SAMf1O e paia as MOLESTBAS DA PELLE
U^AÊ 5EMPRÊ o :H*?o«f*s. viíRjnsMnnuES. caspa.,.

SABÃO ^™s-
,f.RI5TOLIIiOc""os

'a VENO» CM TODA 0ART6 «eveso cmpregal-o sempre <lo nccortlo com as instrucçoes qne
*«_***_**._____ acompnnlinm c«tl» vidro.

!' !¦¦¦ 

OOMICHÕRS,
IRRITAÇÕES,
1'RIKIUAS.
FÉItlUÀS.

GOLPES.
PERDA 1)0 CAISELLO CONTUSÕES;
DORES, Ol-KIMAI)ll$AS,
KCZUMAS. . ERVSIPEr.AS.
DARTHROS. JNFI.AMMAÇÕES, \

t******^^^^^^^^^

T?IiECTRldfsTA ! ? H. Toi-^xelru fui! ínstallncõe? e con-
certos de íjiiz, cmnitainliits,
v<>iitlladoieg,iniótores, rtc., etc,
Teleplione já: Centr: 5535;
y.;rAméricoV80Í Cattete (J631¦pp'I:ERMEIRÃr-~Uinarsenh7ra
AJdc íamilia d.iStinct.i. sendo íor.-ua-<la c:u enfermeira, attende a chama-<los n-domicílios;-., Otitrosim. d;i tam*nem injecções musculares (1mensaes. Avenida Passos 40

ÍlfiME, 
DUARTE, confecciona ele-

M. gantes vestidos para todos os
actos, por preços excepcionaes, como
sejam: linho e voile bordados, a sou-
tache oit linlia, desde 40$; organdy
e mol-mòl, desde (,%%; sedas, desde
00$; e tecidos leves, cm lã, desde
80$; á rua da Carioca n. 8, 20 an.
«lar. (ii347 S) R

Vendem-se noa A.K.3_r_____BE!3Xrfi; <Q-.A.&F_<<___?_.
3Pra.Qai-tDlrELca.e_a.tes, 186 2o—Rio ,,

End. Telegi*. MEDEIROS— Rio — Teleph. 1.112, Central

MÉDICOS

"VTA RUA do Rosário n. 133, infor-
Ai ma.se uma boa parte de «asa
independente, c com todos os com-
modos necessários, em Santa Thereza.

(121C S) R

BALDES para LIXO
cora TAMPA

Em ferro zincado, qualiila -
de superior, a 6$ooo rs.; vfcn-
dein-se á rua Quitanda 147.

PRECISA-SE 
dc uma sala de fren-

tc ou gabinete, na rua S. Fran-
cisco Xavier, entre Mariz e Barros
ç praça Maracanã; unem disptucr,dinjajsc á rua Fciippe Camarão 107,'
—LÍ.* _!___ S* I!
TUIEXOMBXAL íucccsso p-ir~
X Carnaval — COMO HA DE SÊ
— Chula sertaneja, por Malaquias de
Hrito. A' venda: Casa Editora, Car-
los Wehrs, rua da Carioca n 47.

ÍI184 S) J

Dr. AlViiid Aguiar
Especialista em moléstia de

estômago, rins e pulmões.Tratamento das anemias, de-
pauperamento nervoso, ete.
Moiestias de senhoras. Cou-

.sultorio: ma Rodrigo Silva,
F?-(êIèi5Tf.*"2.27i. C. Das 2
ás 4 horas. Residência: tra-
vessa do Torre3 17. Teleph.
4.265 Central.

PEXSAO 
— Dá-se para fora, 3

pratos ao almoço, 5 ao jantar,farta c variada a 6o$; na rua «Io
Riachuelo n. 19 B, sobrado.

(rusi S) R
TJHí.Vá|.\0 — Vende|sc uma
X afi

bem
frcgueznda Para informações, á

rua da Carioca 11. 47. (.120(1 S)J

IJENb.^O 
dc easa de familia accei-

. t a ti): se pensionistas á mesa e íor-
neccísc a domicilio; na praia de Ho-
laf«wi_,i90. (765 S) R

PEXSAO 
MONTEIRO — E' a

mcllior no gciito c lambem ior.
ncee a domicilio; Rosário 11. 10?.

(3242 S) S

PENSÃO 
— Fornece-se bem feita,

de casa de família; na rua tío
Catletc 2S7, sobrado. (1038 S) R

i.5$ouu
dar. (1302 S) J

pRAMOPHONES\iX cam-sc, «le $500se de $500 a 3$.das. Çoncertainisevendcni-.se

c chapas — Tro-
a 2$. Vendem-

Compram-sc usa-
gramnphones e

ü5,, 25S. C01ppram.secm qualquer estado R. Urusuayaiia"• -*13* (92 S) S

PHO
Vende-se ...qualMade superioramcriç-ano,- cm caixas dc 45Kgs liquido (4 latas). R. Qui-landa n. 147.

T.TVPOTIIECAS na cidade e sub.-__.url)ios, gr.inilcs ou pequenas quan-módico; ha capitalista.tias,
nos,

,. juro jnoaico; tia capít
lniornia, |ior iuvor, o sr. Pimenta, árua do Rosário 147, sob. (sgj S)R

¦ Empresta-se di-
„ módicos em nii.il.

l> (labelhao Paula c Costa).
 

(9Si> S) S

HVPOTHECÃ"nheiro a juros

HVPOTHECAS 
— 1*

. predios im cidade c
ate Santa Cruz — M. V
Quitanda 11. 50, sob

.izem-sc dc
subúrbio!?.

ieir.-i, rua da
(li-* S) J

ÍTVPOTHECAS1 « no prédios, fazem-sc no centro e suburbios; narira ila Quitanda 11 ,-.i, ensa Amázo-nas, da 1 us 4,- com l''rei'«s.
*-.,¦- '-¦"-* _Ci3i.i S) R
TMPOTEXCIA - Cura-se com as**¦• Çifrafas de caluaba; remédio vc-gctal, vunlo do seita» «h, Ceará. En-contra.se na rua de Santo Christo'_.'.__: i__ (577 S) r

r.ccisaisé saber
(_ti6 S) S

TARDINJílRO A. PrO nome. '" '¦

e PERTENCES
Observamos nos interessa-dos que limos ainda um stocl;liciu sortido.de machinas ullc-mas para maíleiras, que ven-Uemos a preços muito razoa-

yi-is. Ad. Woebcken & Krcbs.¦•¦¦ua. Umlaiiila n. 147/

PEXSAO 
de casa de íamilia. Fòr-

tiecè-se a domicilio, preços modi-
cos; na rua Fonseca Lima 51. São
Cbrislovão. (i8jj S) J

PENSÃO 
de casa «b; familia, accei-

tam-se pensionista^., fornece paraíóra; avenida Henrique Valládares 30,sobrado. (0S5 S) J

PIANO 
— I.ecciona-se a 10$ e 15$

mensaes. duas vezes por semana;
metliodo-rápido; atteridé-sc a cliuma-
dos para soirces; rua do Catletc n,
214, casa XXXII. (45.] S) R

PIANOS 
— Afinam-se por í>$noó c

concertam-se por preços baratlssi.
mos; recebe chamados á rua do Hos-
picio 169, loja, chapelaria Teixeira,
próximo u rua dos Andradas.

(Silo S) S

MORVHEW 
— Dr. Guilherme Pei-xoto Especialista 110 tratamen-lo da MOMPHE'A; ma CapitãoMatarazjo, 2 — S. Paulo. Tnfornia-

çoes. no Rio, com o sr. ltatil Pcixo*to, a rua Christovão Colombo 11: .18.Cattete; (JI5 S) R.
Para o diasnosli*
co e tratamento

das doenças do es-
lomago, intestinos,
figado, pulmões,

. ossos, etc., peloDR. REMATO DU SOUZA LO-
PES. Preços módicos. . Rua Sio
Josc, 3Q, das 2 ás 4 (menos ás
Jiiiííaj-feiraOi

RAIOS X
coração, rins.

. a» plKsi
Lydia <P. Salgado, parteira

diplomada pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro,
ex-interna da Maternidade,
parteira do serviço de gyne-
cologia do Instituto Moncor-
vo, enearrcg.i-se do trata-
mento de moléstias de senho-
ras, segundo as prescripções
dos srs. medicos. Acceita
partiirictrlcs em pensão* Ap-
plica os modernos processos
para o PARTO SEM DOR.
Chamados em sua residência,
á rua íiant'Amia 221, sobra,-
do. R. 674*

Consultas úÜÉ

PARTEIRA Mine. Maria
Josepha.—Di-
ploinaili peln

Faculdade dc Medicina dc Madrid.
trata de todas as doenças das senho-
ras e faz apparecer o incommodo, por
processo scientifico e sem dor nem
o menor periga para a saude, lar-
balhos garantidos e preços ao alcan-
ee de toilos. Avenida llomes Freire
11; ;?, teleplione 11 31.4.1. Central, con'-
sultas grátis. Em Irente ao theatro
Republica. , (R 73i)

No ARTHRITISMO

de**-'.
I.ittia

Bittencourt, da Faculdade de M{ijj.
cina da Bahia, medico c opeVadoi
csnecInlísUi im
moléstias dos Olhos

ouvidos, garganta,nariz o doenças ner-
vosas o da pelle

Todos os dias, das 3 ás u hirai
da tarde. Rua Rodrigo Silva ii. 26,
i*> andar (entre Assen)bléa c Sete «Je
Setembro). Consultório p"erreilaiuenlí

cpparclhaao com todo o material iiii.ciso pari os exames e os tratamcníoj
constantes dessas especialidades.

11S1J

Mr. Edmond ~ Po.r'.?'»*inte,'"' muiuwm grande "nic-
ditim" clarividcnlc, distinguido pela-iImprensas brasileira e estrangeira pc*Io ocerlo das suas predições, contf.
nu'a a dar consultas t«ar;i descober.
tas de qualquer espécie; na rua doMattoso, 217, sobrado. Mr. Edmonil
tem sido (requentado c admirado pornumerosos clientes da mais ;i!t;i L*a-
tegoria, a quem predisse o íbithò ii«i"Museu Nacional", a morte d.i s_tairni-i, a celebre "Madame JÜiitw" íi
outros acontecimentos notáveis,

(.1 i.-iic)

e em manifestações da diathese
urica, o medicamento

indicado é o

a-tiML silva am
Base de oxtraeto <lo folhas de abacate!ro

e dissolvcntes e diureticos mineraes

Dissolve o ácido urico - Impede a
formação e remove os uratos

da economia

QUARTOS 
- Alupr.-ini-sc dois jun-tos, com ou sem mobilia e hoa

pensão; na rua S. Clemente n. 85.
(niíii S) .1

SAIjÀ 
— Aluga-sc uma dc frente,

mobilidada e com pensão, ou :em
mobilada e sem .pensão, na Avenida
Henrique Valládares ri; 41. (u-'S_)R

SALA 
— Ahiga.se 'uma de frente,

mobilada c com pensão, oiv sem
mobilia e sem pensão; tta Avenida
Hen:i(|üe Valládares n* 41. (ii2oS)J

MOYEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & C. —

SITIO 
— Al.issi-3e

200 mts., com cã
um com ioo por

casa e alcuiii sa*
do, na estação de S. Mathcns, linha
auxiliar; trala-sc uo boulevard cí! dc
Setembro n. 3i.i. I, (1330 S)R

com duas janellas de fren-
pa-sc com nu sem pensão.

família, ltua do Rcrcnde
(<)8| ) S

DA.I.A 1
kltc, alu
Casa de
n. 76.
¦CflilMKNTK.S novas e experimenta*
LJ das, vciidcm-cc á rua Urttguayá-
n*i 128 e j,.o, loja dc chá c cera, de
Guimarães Eohsèca. (^857 S) II

Xr.MK. G... muilou-sc «Ia rui 
~\i7

feofSís!í0ocJb*0 q "»?--». ua ^profissão, as segundas; terças' cquartas; na rua da I.uz n* ,_,..— _!___?> ,!
Tií°ri;!írS y'{i.-WPrcrç-Vil «lormito*-Ti rios complirtos, salas dc jantar,salas «k- visitas, moveis avulsos; bemcomo moveis Ae cscnnlorio, etc. eleCasa Viuva J.ion; rua ilo ¦¦ Rosárion. M5; lei. s.s.!, Norte. (.155 S)S

QKI1ASTIANA T.ldTK, que fui cm-
Oprcgada na :ua Cosia J.obo io c
depois São Luiz Gonxagíi 330. Pre-
cisa.sc falar com urgência para no-
ííocio de sa.i iuterc|ie'. Dirigir-se á
rua do Mattoso 223, Teleplione Villa
1691».. Coronel Soares. 0iui.j J)

.2 A LA — Alugase em casa de fa-
para senhor de tratamento,QAI-AkUmilia,

tem liom hanheiro,
com ou sem inoveis,
tetc 323, T. Sul 2.496

teleplione,
rna do Cat-

(1126 S) .1

XT-M 
moço do commercio procura......

"ÜTA.NTlilGA 
I1JKÀI. _

_!JL i$8oo, cm pacotes i$
tua Visconde dc Inhaúma ií.
1S91, Xorte.

cm lata
e 2$òon;

8.1. Tel

___ f6 S) '*
MÃSSAGÍSTAÍ 

: 
.1. 7e~•CàTvtíÈ_i_.ciics.iilo da Europa, eom loumpratica dc massaseni manual, atlcu-de a chamados para o caíir e rc-triurante .Sabino,-ri rua- Vasco da Gama11. 10. Telephone h. .tf.oo, «Ins *

**. ''¦ (9S1 S) J
Tlif-üSIGA_,I
preço barati.siiiíio. Rua
eas-a 13, a Silva,

ressoa habilitada; le-
ritincutò
Itapirú'

(987 S)"J

J um (jiiarto até
cões do largo do
no largo

0$. Nas immedia
Rosário. Trata-se

Io" Rosário 11. 20, pharma-
(1175 S) J

TTAIA moçn seria deseja encontrar
Júraa companheira (jue traHalhcí

fora, para motir na mesmo com-
modo; n arun Cotovello n. 61.

¦ Ui 17 S) J

TTM A senhora costureira^ confe.cio-
|Una vc.-ittdo.-i dc senhora c faz fán-
tasíos tior pregos módicos, á nu .Va-
buco de Freitas 5. (9.12 S) S

UMA 
senhora que tem profissão de

regressa de unia viagem, necca-
sita, devido á sua nrdciicin e solidão,
da companhia dn um cavalheiro di-
fftio. Cartas neste jornal, o Cinyréa.

(.1322 S) R

Desinfeotante urínario. Estimulante he
pathioo e Regularisador intestinal

VIUVA S.
jornal.

G. J., tem carta neste
O-mS S) R

DENTISTAS
Antônio T. Galindo

_. . DENTISTAEinçcialista cm oliturações 11 ouro,
platina e esmalte c extroecões comple-tinrenic sein dor; colloca dentes commi «-cm clmpns, :i preços reduzidosGarante toilo e qualquer trabalho, cacceita pagamentos parcelljídosConsultas nos dios úteis das 10 

'á 
1c das 3 ás 9—Attende a domicilio,

115 Avenida Mem tle SA 115
PHARMACIA ALBERTO

Tel, 5981, Central — Rio dc Janeiro

DENTTSTA a 2$000 mensaes
***" **¦ -"pr.ra obturações a

Rfamtn, platina, curativos, «lc^dc o
primeiro, Aio. Trabalhos dc 'chapa,
coroas, pivots, etc., por preços mi*iiimnr; c traballios garantidos; na Au-xiliailor.-i Medica; ú rua «los Andrailasn. 85, sobrado, esquina da rua Ge-neral Câmara, lelcphoue n. .1.157,

(2>/r=S)JNorte,

DENTISTA 
- D.-. Álvaro Ferrri-ra. tons.: rua Clonçálves Dias,

7«« das 12 óss 6 daNorte.. tarde. Tcl. 34;
(io.i- S) 3

PARTEIRA Mme. BARRO*
SO com pra-tina da maternidade, trata das moles*

lias do utero e eviln a gravidez. Ac-
ceila partiiricnles cm pcnsüo c at-
tende a chamados a qualquer hora;
á rua Frei Caneca u, 89, sobrado.
Tcl. 4589, Central. (S 295;)

Moléstias dos olhos, nariz e
ouvidos - O DB. NEVES DA
DflPUl membro da Asa-nUblM demla de medi-
cina do Rio de Janei-
ro, medico de diver-
sos hospitaes desta
cidade, eom longa
pratioa no pai* e noa
hospitaes de Berlim,
Vienna, Paris e Lon-
dres. dà oonsultas
diariamente das 12
ás 3 da tardo, em sua
ollnloa à AVENIDA
RIO BRANCO 80 nes-
ta cidade. j tr,

Casamentos

Partos. Mo-
lestias das'I'rata men to

dos abortos e
suas conse-

quencías, dos
corriméntos,

das eólicas utoro-ovarianas e das regras
irrcRiirares c prolongadas. Asscmblca,
$4. das 12 ás itS. Serviço do dr. Pedro
Uatalhães. Teles, iciç, Cent. (K54D2

SENHORAS

TRASPASSA-SK o contrato
Ade uma grande casa própria
pnra qualquor negocio, no me-
lhor ponto da rua do Ouvidor.
Trata-so nesta redaccão. (P.)

Professores e professoras
ptJRSO 1'RIMARIO — Lecciona-
\J fc a (i$ooo mensaes; rua S. Fran-
cisco Xavier n. 718. (703 S) R

]?XAMI.S para sub-còihmissarios,
J no Curso Ahàlyticò; rua Conse-

lheirò Saraiva n. 22, . (s.23 S) J

!§_

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, broncliito, coquelu-

clio, tuberculose e astltma. Tomai-
o é tor certeza «lo estar curado.
KKCUSE OS OUTROS BOJNS
XAROPES «.uo vos offcreceui.

Preço tio vidro S#300 ^
Exija o cie S. BRAZ

Drogaria Barcellos— Niclheroy
Depósitos: Urtigiiayáha, oi i nT/-.Miirfchá! Floriano, U3 '.ílvlU
Assembiéa 31 i

1'fb FoiiiCTi.n í)o • toitmiio da manha" AMOR DF; PAÚiÁyo ~ ADOLPHO D'KXXEI{V ISt

canipesiha, otija
Ctlrl

vista rc-

III

DESVENDA-SE UM SEGREDO

O saltimbanco, continuando a seguir o itinerário, qttc primitivamenteIiavia !ra.;;ulo a si .próprio, «protsègtiiii na. sua digressão para leste.
Aquella "tournec", favorecida por um tempo verdadeiramente expiendido,«aiiinmciava-se-llic eom os mais felizes e esperançosos alvitres.

_ (.) estio espalhava cnm generosa profusão ao longo das curadas oricos tliesouriw de sol. ile verdura _ de floração
gosijava os 'olhos e o coração.

Graças á influencia salutar do ar puro e livre c á clemência da tempe-ralura, 'Magdalena recuperava tnais e mais c dia a dia as suas antigas forças.As suas faces agora mostravam-se coloridas com um tom' rosado do1 lor pouco aberta, do svn rosto dcsapparcciam rapidamente os derradeirosvestígios da seria doença que soffrera, e as suas feições tornaram-se cadavc. mais accentuadainente encantadoras.
-\s suas formas, com quanto conservassem a sua fituira e flexibilidade,

perdiam a pouco c -pouco o aspecto franzino e enfermiço, que até «então ha-viam tido*
_ l'.iu uma palavra, o botão tornava-se rosa, e a tormenta, a que conse-

ginra resistir, em, vez dc a murchar e desfolhar, tinha de algtim modo apres-sailoo seu complelo desenvolvimento '¦
Contemplando a sua "irmãzinha". como costumava ainda chamar-lhe osallimbanco uão podia deixar de se aperceber de que ella estava agora maistonnosa do que nunca tinha sido.
Deve porém dizer-se que. embora «pliysicatnentc começasse a revelar-scnçlla a nntllier. continuava ainda a «permanecer creaiiçingenuidade.
IA vivíssima af feição, que consagrava a seu irmão e que havia ainda aug-niciilado de intensidade em, conseqüência das circumstancias, que recente-mente se haviam dado, e em que elle tinha mostrado por ella uma tão j*r.m*de dedicação, manifeslava-se, como sempre aconleeera, por meio de uma fa-iiulianilade travessa e ao mesmo tempo carinhosa.
l'oi pois.grande a surpresa, dc que se sentiu possuída, quando começoua ver. que Bclphêgor acolhia os seus gracejos e carinhos com uma reserva¦d,\:usada...
H' que lambem sc estava operando agora uma grande transformação

tio saltimbanco; mas. contrariamente ao que acontecia com •Magdalena, nelle«ra o caracter que m.udava e não já a natureza physica, que eslava completa-mente desenvolvida.
_ rrecisamente no nioineivto em que tinha Iodas as razões para se sen-tir feliz e para viver contente e desprcoecupado como nunca, produzia-seriicllc facto absolutamente anormal e incomprchensivcl dc parecer que dia a«lia aitgmcnlava a sua tristeza e preoccupaçao intima. Sempre resistente

para todos os cansaços e corajoso para _ trabalho, não se queixava nunca.
e os seus HMisculos.cmbora enervados por uma inaeção muito prolóuga'da,readquiriram ^gradualmente o seu amigo vigor nos exercícios quotidianos.Km publico a graça espirituosa dos seus estapafúrdios discursos o a
anda.*in *!o^ seus trabalhos de gynmaslica. em que mais e mais se ia apri-
morando, enchia de pasmo o de enthusiasmo os que assistiam aos s*ua cs-
foctaculos; mas na iminvdade nâo era já o mesmo homem..

I,ogo que sc achava a sós com Magdalena fomava-se taciturno e m,.«-trava que se achava dormindo «por um tal ou ' '=
vencer.

Debaixo do ponto dc visla do affecto

----- ~- ¦•¦•'¦»'Hi> *; luu,.**

qual Uesaienü-, que não podia

se ulo accenluando.
o beijo da manhã e
sò com

iça pelo caracter c pela

inere-i «¦„.itin,-,v, n • .r ." ° dà 3Ò!.iciluJ<-'. que sua irmã lheineieL.a, continuava a ?cr o mesmo homem; mas essa solicitude pareciagora menos ta.n.bar c era mais paternal do que fraternal, con" S
2 

L',co,,";anc*1*l<1« «Je v,da. que ultimamente soffrera, o tifessem ein*c-cado prematuramente. D.r-se-ia que em «poucos mezes havia de o idoliaii«j.le um período de dez ou quinze annos.. uçcorriiioA pouco e pouco aquella mudança de humor tinha-seiJava ainda em sua irmã, como sempre fizera,heijo (Ia noite: mas beijaya-a como por cerimonia, so com h extr-mvl-idedos lábios, na lesta c não já francamente nas faces. cxtrem.iiaui.

£V^o,s:' -Be,i,,,csúr cs,rc",ccia c proc"ra- ^^
'Evitava permanecer a sós com cila durante longos espaços e havia mo-nenlos em que a tagarellice de Magdalena, que dànfcs esct ava com áo n-

,;' I S„,arCCla 
au,íar',lK' n''° ió c»fa*Jo« W a« ™smo um. 

'{g 
__

pnranrteai,mh,«^.ma"dra '* ^ "^™' »° *«"^ ^ i'"P»>-s
O saltimbanco, que era uma alma simples e completamente isenla de ar-

e senlimen™"ÜÍ' 
"A° '" CntrCgava :l «"^ *M> **» suas" impressões

f.rÍ,üfína 
"'• m.*,'-csJar c,i|ra'1'10 e iudefinivel, cujas causas e naturezas nãoforam, nos primeiros tempos, eomprehendidas -pela sua inexperiência de ho-«em novo. sendo certo que ele tivera sempre uma.vida verdadeiramente es-pecai, que eni nada se assemelhava com as dos outros rapazes da s a eda,le.

clarcdd 
9' <ll'e l0r:' d° peíll,ena '«PPortàiícia cm si, tinha-ó es-

cias habituaeíra*SC 
^ ^'^ °''ld° 3<? achava ¦•acamPado "^ circun.stau-

Um dia. depois do jantar, prostrado pelo caior, que era suffocantc, li-Cstçnflidp a sombra de um arvore para repousar unlinha porem a intenção de ir á cidade dc tarde,
casse a declinar, para trabalhar em duas ou tres praças publica-*, e haviapedido a sua irmã que não o deixasse dormir durante nw to l*umo, par'apoder dar cumprimento aquelle seu propósito. W 

V
logo que Ueliihegór adormeceu. .Magdalena desatou uma larga fila de

miiV^-^T* 
'm USaVa Mi-X0\ia *d0 peicoço' c íoi lançar-lhè subtU-u.ile sobre o rosto para o garantir das imporlunas picadas das moscas e do

dü arvoíe? ^ 
' qUC P°r ^^ pa?"uie por C,Ure «%1

' .Depois começou a tratar das suas oceu-pações habituaes de. "dom de
do m',1 

""'.a ' C areia"d0 os ute"si.'i03 de cosinha, dobrando a roupa, 
'pou-

•lo lod.tr, a, coisas nos seus respectivos logares. etc.
no.itliolJT qxm)i° tnt™te»Mc cra chegada a hora própria, escutou
o o o r-immíh 7 ^'^ ^m"' ^°™ illC Cl,3'as" i^^romner
di SS i 

d° Se" ima0; ",as nem mesn*° cheS0« a ter uma qua!-
Q à Quer trS^i irtZ 

°ÍSC P°!Íi" P,°Í3 "fl que M-,l!-6r ™ a'J"V:lia "™Sitai(*uu traii:tgeii..-ia uo capitulo do trabalho.

nha-se nm pouco,
quando o calor come-

DENTISTA
R. Ilalil.is Von Vliinekonstein

Ksp. ein obturações n ouro, pia.
tina, esmalte c extracçScs eom.'.' lamente ;cm dôr; colloca tlcu-
ten cnm ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante lodo o qual*
quer tri.liall.o e «cecilo pagaiiten.tos pnreellados. Das «S da manhã,
ás 7 da noite. Aos domingos --só
:t'.i ár, .i horas. Bua ««lurcclial ^'lo.
riano Peixoto n. .|i (sobrado),
proxinio á rua Uriigiiayána;

DENTISTA Ilcilor Cor-
rca, especia-
lista em tra-
liálliós a ou*

ro e dentes nrtificiaca. Gabinete
montado com apparelhos moder-
nos dc electricidade. Preços mo.
dicos. Dns 7 ás 6 lioras. Domin-
gos até ás 3 horas. Travessa de
S. Francisco «le Paula: Kritràda
pela rua 7 de Setembro 1
Tel. ,144o Central;

ÍXGL].^, 
francez,

da Aliai 'faiidcga portuguez; rua
199, sobrado'.

("i-8fi S) J

INGLEZ
Frniict.

rr.ilico, JI r .
1'ctcr — I.nr-

,.. , ,, . BO de Sioisco «lc Paula 11, 3*3. lniornia-Çucr, as scgtiiidas, ,,„«„ c ,-„„
,,s ;.,a- ,','. 'h iTdç e Am 7 «is 10,1 noite, erças, cinintaü c sabbadosíua-,7. as 8 __ „„ilc ,^

pUOEESSORA «lc plano c solícioJ. cnsma ,i iii-iiieipiantcj c ij.-crur.-ipara o Iiislitirtn p„r iircço razoável, ánia Mina Uccrda nó. Estacio ile°a'r.:. 
_  (1132 S)R

PUOF-VSSOR com RrràÍ^i7õ5i^';x ollc.rccc-se parn Icccionar a do-niicili,) ou cm sua residência. Gcoitie.ma. (.cograplua. piano 0 musicaIratar provisorianictite, no Ilotcil.lolio, rua do3 Andradas io PieçusUI0(JÍC09. d.-* S) J

PROFESSORA — Ensinaa- Iraneen, inglez, allemão.
Vae cm easa dos aliiinnos por
lirççòs niodtuòs. Rua 13 de
Maio n. 37, sobrado, entro

Uu j 1'heatro Lyrico e Municipal.
(R132S)S

NERVOSAS - ARTHRITISMO - ARTERIQ ESCUROSE
Tratamento com completo resultado pelas Cor-rente,1? do Alta írequencia o Uiiitherinieas, danenrastlicnia, nevralgias, prurido, arlhritismo, arterioesclerose. Exames pelos raios X. Preços módicos.
Consultório do Dr. Renato tle Souza Lopes,especialisla cm doenças nervosas, do appareiho diges-ivo eda nutrição. — RUA S. JOS ti' :_'J, de 2 ás 4.

11; a tií-30
com bre-

V i d n d VI
1111- s m tf.

sem certidões, civil,' 25$, e r«j|j-'
gioso, 20$, em 24 horas, na íòrniá
da lei, inventários e jtistifie!içocsí
etc., com Bruno Sch.gne, ri rua1
Visconde do Rio Branco, 32, •Jo'-!
brado. Todos os dias, ilomirtgoj
e {criados. Attcnde-se a cb^nraV
dos a qualquer iiora. TeleplJSBí

n. 4.542, Central. — N. 1). T*'
lista casa possue innumeros nttes-l
tados Av idoneidade; rua Viseojiilí
do Kio Branco 32—Sob.  À

_ Ciii.iin-.se em'
poucos dias, ffinrGonorrhéas

o uso da THUYACÍNA
medio homocop.itlia; uno
c não affecta os iulcsti
nulos, á rua da Constil

MME. JOSEPHINA

Uns, CMÍ
novo rt-1

ião Icrn r^itra'
inos; l':ii era-
liiiçSo 11; ííffí.1

(-•(«¦ S) j,
«M uiloiísí

da ru.i Geí
neral
mara :

paro a rua da Alfândega 135.
362IA Comp. Singer .*^M

prestações mensaes de 10$; «lri caftij
para aprender a bonlar c ctíiiccrfos)
gratuitos. Vae-sc tralar na rcsiiuifi'
cia, Recados ao .irciiIc SI; AinofinV
a rua 7 Ac Setembro 11 u.i Perf.l
Hortence. Tel. 5675,. Central.' (En.1trcga.se na 1* íncstacão). « (.j.g^jj

Autos Delahaye *$&*$&
pno para a lubrificação, i o';Visci\fi5

B.VVV. Depositários: .(:>¦ JJ'.jSampaio _ C.»; rua do Hospício 112;
d» S) K

'T,I{ÃSÍ,ÃSSA-.SE õ <-onti«nto
-Mo nma grande casa pir-opi-if»'
para qualquer negocio, rio mc«
lhor ponto da rua do Ouvidor.'
1'rata-so nesta redaccão. (1?)]

O unico oleo
próprio para aliibriticação, é o Ruliy IJ. Deposita.'rios }. M. Sampaio _ C"; rua dn'

Hospicio n. ma, (ífj.ISÍR

Autos Benz

Gonorrhéas
mento curado cm

chronieas 8
recente*,'

Quereis fi-
cai* radical-

poucos dias?.
Proctirac informações com o sr."
Feijó, que gratuitamente as oífe-
rece, não conhecendo caso ne-
nliuiii negativo; rua Theopbilo''
Oltoni 167. (Jr32)1.

Africano
mudou-se ile Cc«
neral Câmara 178,'
liara ri rua rlc S.*
Pedro 3 [ r, • sob.)
Attende das 8 dri:mailiã ás 8 da noite. (10.13 S). Ji

Creme de Amêndoas -¦^i
O lecilimo esti registrado sob o o;'10.011, e traz impresso o nume dafabricante pliarinaceiilico Santos SiUva, etc. 1

Indispensável na toilette dns «l.-.mãielegantes. Kmbclleza o rosto, iiran-do.lhc as rugas c os nianirlias. Pote';$ooo. Vcnde*fe 110 deposito. Droga*'na 1'aclicco; á rua dos Andradas 45?

Doenças do | figado, estômago aintestinos çura;n*5fl

Ser Bella

PARTEIRAS
A XXA

_^. diplo
da Roclia Pires, parlciradiplomada pela Kscola Medica e

Cirúrgica do 1'orto c Faculdade ile
Medicina do Rio dc Janeiro; rua da
Coii!.liluii*iiu 11. 34. (.tg.: S) J

PARTEIRA- ¦ Mme.
Fran cisca

Reis, diplo.
uiad.i pela

, v- ác M-
de Boiíon, fax apparecer a menátrua-
ção por processo scientifico e sem
dor; traballios garantidos c preços30 alcance de todos, sem o menor
perigo para a saudc; irata de doen*
ças do ulc.-o; rua Ceneral Câmara
n. 110. Tel. 11. 3.36S, Xorte, próximoda avenida Central. Consultas gra*lis. (ioiSj S

» e moléstias
9 de mullicr. eDR. H. UHANDRADA cura corrimentes. hemor-'rliacias e suspensões; iie modo sim-

pies. evita a gravidez nos casos indi-rados, fazendo apparecer o incommo.do sem provocar liemorrliagia, tendo
f-TVr t-SSÍP*"'™ m!>'c- JOSEPiUNA(.:>I:I*IÍ<,D(-,'_ P"toira do HospitalClinico de Barcelona; consultas dia. /.. -nas. gralis aos pobres. Acceita clien. , LoI'l!1» '«-1 'liversos idiomas ttes cm pensãü. Consultório e resi- i "0!í redaccão cm nortunuez Br,adencia: rua do tavradio n. ni, so. do Rosário 1,5 ' 

"'
h:ad0- - U*to J) S I DA PRI-.XTi;. '

PROFESSORA 
com eiincrada edu*

cação recebida na liuiopa, ensi*
nni^portugiicz, francez thcoricd c
pratico, aritbmctica, geographia bor-d.-idos, pintura, pyrogr.; cie: na rua
Ja Assemblèa, 79, _". Tel. C. 4r.11.Vae a domicilio. (441 S)'j

PROFESSORA poiillual, ensina a
meninas c seniroras, cm nualquer

edade, porlugucz, fi-.inccz, antliincti-*•*• , Bf\°S,r" rnlligr., cur., á rua Had-dock Lobo n 417, Tcl 1-^7, V
(u..i«S) R

PROFESSORA diplomada pela Es.X cola Normal, acceita alumnos ló-rj de sna residência; rua Pereira-Nunes n. 29 _ Aldeia Campista.
C1033 S) J

AVICULTURA
TrEXDEM.SE dois sabiás da_TUi,i superiores para cantar- -
S. Pedro n. 291).

mat-
. rua

aa.Iar. (1009 O) S

Escriptorio de
( iiactyiograpliia;

a» andar, SslL.4

com as Pilulas de Boldu ComposÈai,'do pliarmaccutico Santos Silva. Viidro i$50o. Deposito, drogaria Pa-elicco, á rua dos Andradas n. 45, \
O 63 o;—^

Crêmc de Bei-
leza "OiientarV

sc.11 rival para'manter a cpíilcr-j.
me cm perfeita hygiene e bcllezáf
«•inolientc, e refrigerame, ernbrau-'
i|iiccc c assetina a eutis. Não é
gorduroso, é o melhor para massa.'
gctis, e faz adherir o pó de arroz-,'
tornando-o invisível. 3?òoo, peloCorreio 3S500. Leitora, no logai
pnde «reside; peça o Crènie ''Oril
ental , ao seu fornecedor e, ell<\não o tciulo o oblerá rapidamente..
Mediante 100 réis de sello envia*
mos o catalogo de ".Conselhos doBelleza". Vendas por atacado: di-"figir-se ás casas de sua; rclaçõc»
nesta-praça ou, ao deposilo: Per-fumaria I.opes, t*. Uruguayana rm-mero 44, Rio.

PdlUMAÉ, IK-
TESTIHOS, FIGADO E DR-,
PIO ._ DR. RENATOm DE SOUZA Lo-PES, docente na Fa«
culdade. Exames pe-los raloa X, do esto-
mago, Intestinos, oo-ração, pulmões, etc.Tratamento da as-
thma. — RuaS. José
39, de 2 às 4. Grátis!
aos pobres ás 12 ho-
ras. AVyi'

Dr. v o n Dollingér.
da Graça do lios. daffcS

nefioencia P«_p]tugueza e com estagio nal ReaBL«nivers«idade de Berlim. Doeíi*ç,*t3
do rim (exames com a luz), Ci-rurgia, citra radical das hcrni.ríhemorrlioides, cstreitaincntoã dà
urethra, Operações sein cliloró*',forniio e com a nneslhesia rcgfc.inal. 'Mem de Sá io (sob.), n áJ12 e ás .-jil-. Teleph., 4.810 Cen-

X cUlM-lcUl ccr as (liffi-uUjj-s „soiirimentns da vida, pelir a J. P.Silva, com enveioppc grande, sellos
e sobscriptado, para resposta. PoMa
restante tle Cascadura; remeuc-sc pi-r*. «.a.l.uer disiancia ou KhMiu. i

(R 5«o)

¦-:.si..U: -.: ..'¦•vsfiv... . .:;.. _-***. ,..'..'_. • ...... . . • • ILEGÍVEL Ím

¦í-:i¦'. - S.s7SZ2___SkSS.
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CORREIO »A MANHÃ — Quinta-feira, 8 de Fevereiro üe 1917
#1

lí
______

Collegio Sylvio Leite™
Rui Mariz e Barros 256, 358 e :6o,
,Tel, V. H52. Inlcrnato para o sexo
masculino e semi-internato e externa,
to mi.xtos, funecionando a secçüo fe*
minina em edificio separado. Instru-
cçSo primaria, secundaria, commer-
ciai c artística. Curso especial dc
preparatórios, organí-sado de accordo
com a let n, 11.530, para admissão
is academias superiores. Selecto cor*
po docente, constituído por professo*
rc» dc reconhecida aptidão para o
magistério. Ensino ministrado escru-
gulosamente, o que explica'o exito
doi últimos exames de preparatórios,
em que o collegio obteve elevado nu-
mero dc approvaçõcs. Línguas vivas,
professadas praticamente. Tratamento
«icellente, lendo os aliimnos as re-
feições em commum, com a familia do
dircclor. (474* J)

COLORINA, Tintura ideal
> garantida, para

restituir ao cabello a sua côr, ori-
sinal p.cta ou castanha. — Prc-
<;o io$ooo, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 Ae Serem-
Iiro n. 127. R. KANITZ.

SYPHSUS suas conse*
quenciaa. Cura

I radical, injecções
completamente

INDOLORES,'le 
sua preparação. Appl. iai e 914.

Assembléa n. 54, das 13 ás 18 lio-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA3A-
LHAES. Teleplione 1009, C.

Prisão de ventre Harina.
CRUZEIRO. Ultima descoberta em
liomocopathia. Não ha mais prisão
de ventre com o uso desta màrüvi*
lliosa tintura, na pliarmacia Cruzei.
iro do Sul, á rua da Constituição 20,
distribuem-se prospectos. Ha cm tin-
tura, glóbulos, gra nu los e lablcltcs,

(2Í2 S) J

Casamentos 25$ no ci.*.il e 20I
rei isios* ,
com o t|
sen) cer.

tidões c em 24 lioras, todos os dias,
liara provar quanto esta casa c seria;
bó pagam depois dos papeis prom*
ptos; trala-sc á rua Barbara de Al-
varenga n. 24, cm frente á an Pre*
toria, proximo ao Thesouro, com Ca-
C.ilão Silva. (J 5329)

Economizadora Paulista
¦Perdeu-se a caderneta da Cai-

xa B 11 u 111 e r o de ordem
',1592, matriculo 4158, pcrlencen-
l.a a Kuth de Lima Andrada.
Pede-se a quem a achou a fine-
ra de cntrega-l-a na sede da So-
fiedáde, sita á avenida Rio Bran-
Vo 11. po. R 236

CHÁCARA
'Aluga-se ou arrenda-sc uma

grande chácara cm S. Couçalo,
1res minulos distante de duas li-
nhas tlc liondcs, com muito ter-
ireno,. próprio Ipara lavoulra ou
criação ou qualquer outro cstabele-
cimento, tem agua, casa; para ver
<• tralar com o proprietário, á rua
Carlos Gcnelly 11. 16. José Luiz
Soares. R i-'5S

Banco Hollaitdez da Ameríea do Sut
Capital autorizado. Fl. 85.000.000

j> emittido e realizado . » 14.000 000
Casa matriz: AMSTERDAM

Brasil — RIO DE JANEIRO
Argentina - BUENOS AIRES

BERISSO

Recebe dinheiro em contas correntes de depósitos a prazo fixo,
limitadas e mediante prévio aviso, sob condições a convencionar.
Descontos, cauções e cobranças. Abertura de créditos e emissão
dc carlas de credito cm todo o m undo. Saques e transferencias te-
legraphicas sobre as praças nacio naes o estrangeiras. Executa
qualquer ordeni de compra ou venda de titulos. Descontos e adean-
tamentos sobre warrants. Oecupa-se em geral de todas as operações
bancarias.

Sue cursai n> Rio de Janeiro:
Caxa 1343 —

Rua Candelária 21
Tel. ii. 1038

ESTAÇÃO DE MENDES
Estado do Rio '— Vendc-sc um

botequim e bilhar. O motivo é o
dono não poder estar á testa do
negocio. (R 123a)

CASA KSI-EC1AL 1)E BORDA-
DOS, PLISSES, ETC.

llua (los Ourives 13, sobrado

Ponto ;'i jour e picot, desde 200
réis, plisse desde 100 réis. A uni-
ca casa que faz plisse chato, accor.
deon e machos em pregar,, finas c
borda soulaclic cm pé. (R122C)

BOM ARMAZEM
Aluga-se um armazém, serve pa-

ra qualquer negocio, na rua Pe-
reira. dc Siqueira e Barão de Ama-
zonas; trata-se, na rua Barão de
Mesquita n. 849, onde eslão as
cliaves. (.R 1225)

CARNAVAL
Pazem-se fantasias de seda a

:>3noo c 5.1100; na rua General
Caniara 11. 58, 2" andar. J 1263

PHÂRMIGIA
Deseja-se comprar um bom es-

.abclecimcnlo deste ramo de me-
cocio, 110 cenlro da cidade, com
liom movimento. Dirigir proposta
tini caria feohada a Tavares, rua
«.Ia Assembléa n. i". . 1279

A Casa Lucas ao publico
Crênios dc nosso dever prevenir

05 coi) sumi (lor cg que cm virtude do
•exilo alcançado peh nossa

O Brasil declarará a
guerra ?

O proprietário de uma casa de
nngocio, em frãiVia prosperidade,
situada 110 melhor ponto de São
Paulo, deseja traqpassal-a cm
condições excepcionaes, ficando,

se preciso .for. como sócio com-
manditario.

!l*ara 'mais iniformaiçõcs dirigir-
se á caixa postal 11. 452, Rio de
Janeiro.

DINHEIRO
"Transfere-se, 

por motivo de es-
polio, uma liypotheca de . 3 :ooo$,
ou se vendem 2 casas onde a di*
ta esti segura; toda a informação,
com o invenlariante, rua. Jorge
Rudge n. 15. (R 1220)

Existência garantida
Trasoassa-sc uma casa dc ne-

gocio, siluada 110 melhor ponto da
cidade de S- Paulo, casa que es-
<á • cm írança prosperidade, dis-
pondo de um capilal realizado de
(ío:ooo$ooo, não lendo passivo e
deixando dc lucro dc 30 a 50
contos, por anno.

¦O proprietário, se for Iprcciso,
ficará como çoiiimauditario.

Para mais informações, escre-
ver á caixa postal 452, Rio de
Janeiro.

CINEMA
Vende-se, livre e desembaraçado,

110 subúrbio, informa-se na rua
.M..*,galli..its Castro 1». _úS — lí.
Riachuelo. (R 1215)

AUTOMÓVEL

'lc.ni apparcçido i vcr.rl.1 por preços
wats vantajosos numerosas imitações
«nue, embora tenham um brilho pare-cido. sua intensidade apparente desap-
¦parece rapidamente, sendo o seu con-
eu iii o csu.il ao da qualquer outra Iam-
liada dç filamento dc metal.

l'nr isso, quem desejar uma lampa-
da de 1 ja "watt", deve comprar só-
monte cm casa dc Ioda garantia ou
constatando ante os apparelhos a eco-
iio:;iÍ.i real dn lâmpada que lhe offc*
recaiu. — Avenida Passos. .ifi e .iH —

GASA
Compra-se uma pequena, aimla

que precise de concertos, e cm
rua qne passe bondes Villa Isa-
dei, Viscondo de Sanla Isabel, Ba-
rão do Bom Retiro, ou S. Fran*
fisco Xavier, Vinte e Quatro de
Maio. ou ruas transversaes a es-
tas, perlo dó bonde. Carla, indi-
.'.iido o local c ns condições, en-
tlercço a K. Sanios, á rua Nove
de )u.'lio 11. 4, Kngenho Novo.

J 1283

ADVOGADO COMMERCIAL
Acções, cobranças de contas e

n.nl 33 promissórias, concordata.,
fallcncias, despejos, penhoras, in-
remados, divórcios, buscas e ap-
lirelicnsõcs por imitação de mar-
cas de fabrica c dc comniercio,
seguindo-se os respectivos proces-
.os criminal c civ.l, registro dc
marcas ile fabrica e de commer-
cio', pri '4'cgios, legalização de do-
ciiniwitos estrangeiros, trabalhos
ua Junta Conimcrcial, 110 Thesou-
ro e na Prefeitura, habilitação
para percepção de montepio civil

militar. Correspondentes em
.Portugal, com agentes cin todas
... comarcas e ilhas. Com o advo-
siado Poncio í.eril, rua da Qiiilan*
da 11, 50. j ]2-_

Vende-se um cloublc-phaeton, dc
excellente marca franceza, cm
perfeito eslado; ver c tratar á
praia dc llolafogo 72. J 1297^"TÍRRirO

Compra-se um lote, que ¦lenha
de S a 10 meiros de 'frente, incs-
mo com fundos dc 25 a 30 me-
tr s, ou mais, <|iic roja em rua
rjue passe bondes, Visconde dc
Sanla Isabel, Jardim Zoológico,
liarão do Hom Retiro ou S. Fran?
cisco Xavier e Vinlc e Quatro
dc -Maio, pnoço dn oceasião. Car-
ta com as condições c o local,
endereço it. Santos, â rua Nove
de Julho 11. 4, Engenho Novo.

1182 J

Lavol
O liquido
maravi-

lhoso

URGENTE
Aluga-se um primeiro andar a

pequena familia de tratamento,
morando no segundo, familia de
Ires pessoas, de lodo respeito; na.
rua tio Caltcte 325, Telephone í lephone 11.

Moléstias

dn Pelle

Não devem commetter o grandeerro de se recusarem a usar esta
grande descoberta medica. A co-
¦nieiiáo — as dores — e queima-duras, tudo desapparcce dentro de
10 segundos. Feridas de appareu-
cia desagradável, escamas e feias
erupções desapparecem dentro de
ama semana. Vende-se em Iodas
as drogarias e boticas principaes.Granado & C.; Araujo, Freitas
& C.; Drogaria Pacheco.

RIO UE JANEIRO"ascaridol
VERM.FUGO

INFALLIVEL
'Modi_ de empregar:

N. 1 dá-se ás creanças de anno
N. 2 " " » annos
N. 3 " " » annosN. 4 " " " " annos
N. 5 " " "5 annos
N. fi ".._..' annos

N. fi dá-se ás creanças alé 12
annos.

¦De 13 a 16 annos dão-se ns. fi
e 2 de uma só vez.

Dc 17 annos em deante dão-se,
ns. 6 e 3 de uma só vez.
Vende-se em todus as phar-

macias e drogarias do
Rio e S. Paulo

CARNAVAL
lAliiga-sc para os tres dias unia

sacada com ires metros de largu-
ra, 110 melhor ponlo da Avenida.
Trata-se com o sr. Waldemar, á
avenida Rio Branco 135, i° an-
dar. R 1450

MARIA ROSA FERREIRA
_ Por lotar anciosa por ler noti-

cias de sua filha Gabriella Ferrei-
ra c dc seu pae llerinenegildo
Ferreira, (pie ha trcs annos esteve
empregado na Sorocahana (linha
do Paraná), pede por caridade á
pessoa que souber ou noticias
dclles tiver, escrever para Maria
Rosa Ferreira, estação de Mnxam-
bomba, K. de Ferro C. do Brasil,
Eslado do Rio, que muito grala
ficará a essa pessoa. R 1317

Xarope Peitoral de ffeses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Açprovado pela Inspectoria de
Hygicne e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tisica pulmonar, dôrcs
de peito, pneumonias, \ossc nervo-
tas, constipações, rouquidão, stiffo-
cações, doenças de garganta, lá-
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$soo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua do3 Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
íe Março, 10 c 31; á rua Sete de
Setembro, 8t e 99, e á rua da As-
sembléa 11. 34. Fabrica: Pliarma
cia Santos Silva,
des Lobo n. 220,
Villa.

rua Dr, Aristi-
telephone 1,400,

FAZENDA
Compra-se ou arrenda-se uma

pequena fazenda de criação de ga-
do, distante desta capital até 5 ho-
ras, que tenha boa casa de mora-
da e bastante agua. Cartas nesta
redacção a Carlos Luiz Pinto,

14 184.1

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE

BRITTO
Approváda e premiada com meda-

lha dc ouro nas exposições
de hygicne

Excellente preparado da antiga
Pharmacia Raspait, empregado
com successo nas empingens, co*
micliües, fkiie.ras, dai^thros, acne,
pannos, aspereza c irritação da
cutis, rugas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 43; á rua 1°
de Março io e 31, c á rua Sete
de Setembro, 81 e 99. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, á -rua
Dr. Aristidcs Lobo 220, telepho-
ne, 1400. Villii.

Importante área de terreno
Vende-se cm leilão, sexta-feira,

9 do corrente, á 1 hora da tarde,
110 armazem do leiloeiro J. Lages,
o imporiante terreno, pertencente
ao espolio do finado dr. José Joa-
quim Pereira da Costa, situado na
Estrada Marechal Raagel, tendo
lambem diversas casas, inclusive
os números 476 e 608.

Este grartde_ terreno tem a plan-
(a geral c principal, que se a,cha
110 armazem do aniiunciante árua
do Hospicio n. 8~ 1033 J

Loterias da Capital Fefleral
Companhia de-Loterias Xacionnes do Brasil. Extracçõès

publicas, sob a fiscalização do Governo Federal ás 2 13 e
aos sabbados ús 3 horas 11

RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45
HOJE HÕJÈ

397 - 55-

20:0 00fp0 0
For l$00O cm meios

Amanhã Amanhã
350 •- 6-

ÍS-.OOOÜOOO
Por 1$-100 em meios

DEPOIS DE JLMA-TVI&JL
A's 3 lioras <la tarde

260-6-

200:000^000
Esta loteria c composta tio 6.000 bilhetes,

divididos em inteiros, a 11.O800O, quintos a
32S000 e quadragesimos a 38800, inclusive o
sello de consumo, e será extrahida pelo sys-
tema de urnas e espheras.

Os pedidos dc bilhetes do interior devem ser acompa-
nhatlos do mais 700 rs. pura o porto do Correio o dirigidos
aos agentes gemes NAUAHUTH & 0„ RUA IX) OUVIDOU
N. 04, ÜAIXA N. R17. Telcg. LUSVKI., o na casa F. GUI-
MAIUISS, ItüA 110 1IOSAHI0 71, esquina do beco das Cau-
cellas —- Oaixa do Correio n. 1.273.

T

A 10 o/o
Empresta-se de 50 contos para

cima, qualquer quantia, 110 centro.
Lyrio. Kua Hospicio 126 (.Tahel-
Iião Paula c Costa). (S 9S5)

Hospedaria Lua de Prata
Excellentes commoílos mobilados

a preços convidativos, rua do Hos-
picio n. 2^4; está sempre aberta
a toda a hora. (J ,.4<i7)

Pinii 6 ps toiN metei os cigarros
SOUZA CRUZ?

PORQOE
PORQUE
PORQUE

a escolha dos seus fu-
mos è esmerada
a sua fabricação é de
l.a urdem e os cigarros
higiênicos e saudáveis 3

OS CHAPEOS DE PALHA
SUJOS

Os chapéos de palha, sujos, fi-
cam completamente ."inpos e com I
a ap-parencia (le novos, quando la- i
va<Ios com a "Agua Mágica", j
Mais duas vcze3 nodcrá ainda, la-
var um cliapéo, .piando novamente i
ficar sujo. Uin vidro dá para seisj
chapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-'
reio, 4$ooo, líão se acceita sellos
nem estatnpühas. Na "A Garrafa;
Grande". rua Urugiiayaiiii, 66.
Aveniila Passos. mO. Km Nicthc-
roy. Drogaria Barcellos. Kiii Cam-
pos, Pharmacia Pacheco.

(A 509)

fl

a C.la Souza Cruz divide
os seus lucros com os
seus consumidores dis-
tribuindo valiosos brin-
des
os seus vales nunca
perdem o seu valor.

Sul 2496. R 1379

Ine. Ippia
, i° andar.

K i.ioo
Uua da Candelária 76,

COFRES
Vendem--se quatro, usados, por

metade do seu valor; 110 deposito
dos '"Cofres Americanos", á rua
Camerino il* 104, J 1291

BÍGYGLETTES
Vciidciu-sc de fabricação ingle-

za do mais moderno estylo, para
creanças, homens e senhoras,
completo sortimento para as mes-
mas. patins e football'; á rua Site
de Setembro n. iSj,

AI.KliliDU PAVAGEAU
.1 12S4

Palmital de Saqua-
rema

O tibaixo a$siguado, interessado
no inventario que sc está procedeu,do nesla localidade, cm bens do
fallecido Jlacario Duarte Loureiro,

linhas, pedir .1 D,
quê,

compareça

vem _por estas
Amélia Rosa Loureiro» que, como
herdeira ausentei compareça u mais
lutcvc possivod, ch cicrcvà-Ric,

lica Esperança, 4 dc fevereiro dn
tf).

Manoel Joaquim Motta.
I 301)

11S THMA
A cu

pecifico
Kíhk's
\UL:
chiados
accesso;
1-illios,
de Jaiu
leio, SS

ohlcm com .
cohírto pelo

es-
(lescobírlo pelo dr.

Piilnier., o CARDIOGE-
não falha nas affccçõcs,

110 peito, falta de ar,
Drogaria Granado &

ru.-» Uruguayana 91, Rio
iro. Vidro ÍS1; pelo Cor-
500. Altestados tlc valor.

T 111S

HUMANITÁRIOS VIDENTES
Quem desejar a cura dc qual-

quer moléstia, bastará enviar no-
me, edade, symptomas da doe.K-i,
«03 Humanitários Videntes, caixa
Siostaj iS,i3, Rio de Janeiro, que
Bratuilaim»itc enviarão o alli"io
l)ara o.s vossos ¦soffrhnentos. Kn
-irreío c 200 réis cm sellos para• ¦ resposta. J mg

ESCRIPTORIO
Prccisa-sc iic um, em i" andar,

frente de rua, centro ela cidade;
informações c preço a M. P-, Cai*
xa Postal 36,1. .1 11S5

SITIO
Vende-se nm, nesta capital. _ a

uma hora do centro coilinicrcial,
clima saluberrimo, mdila agua,
er..ndes plantações dc canna c
banana, 'boa horta, esplendido po-
mar com cerca de eo variedades
de frutas, cocheira, grandes gaí*
iiniieiros dc leia dc tiratiie_ de
1111.So de alto. numa stiperficic de
,1.000 melros quadrados; boa casa
com duas salas, quatro quartos,
copa, cozinha, w. c. e banheiro;
vacca e outros animaes. Livre c
desembaraçado dc ônus. Escrever
para ser procurado á Caixa Pos-
tal n. 328. .' 1292

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

ApprOvidas -o ip.-eniiatlas <"-;n '
medalha de ouro. Curam: prisão jde ventre, dores de cabeça, vomi- j
tos, doenças do figado, rins a jrheumátisnío. Não produzem co* |
ücas. Preço, i$_oo. I

Dcipositos : Drogaria IPaclieco, J
rua dos Andradas, 43; á rúá Sete
de Setembro ns, Si e 90. Fabri* i
ea: Phr.rmacia Santos Silva, rua
Dr. At.stides Lobo 11. 220. Tc*

1.400, Villa.

E~ SA, massagista j
Diplomada pelo Instituto do i

Porto. Massagens niamiacs c lelc-!
clricas para enibelle/.anienlo da :
pelle, 3$ooo. Massagens no corpo,-
preço conforme o tratamento. .
Extracçao de pcllos pela elcctri-;
cidade. Penteados para senhoras. 1
Recebe-se chamados para domici- jlio. Telephone Central 5.918, —
Rua S. José 67, sobrado. Atten--
de-se somente a senhoras. 27SS J

Empregado desejando ii-
liiorar a sua situação

Casa importadora precisa dc itm
empregado dc confiança, relativa-
mente joven, podendo dirigir uma
co-ntaíbilidade, sério, activo e com

I iniciativa, sabendo neríeitámente
o francez, sc fôr -possível o inglez.
Situação de futuro. Escrever com
Iodos os detalhes a S. A,, red»-
cção dc-(e jornal. 1020 .1

Íi
BIO DE JANEIRO"2.G, Kti;i Gonçalves Dias, 26
Tolophouo U.OOO Contrai

são i3a.xjx_iO
S, Rua Quinze de Novembro, S

Teleplione 3413

PERNAMBUCO
Q, Hxiei da Xiaaxsex-a/trlz, 8

MANGAS
Ilamaiacá, muito Joce, sem fia-

no, dúzia i?õoo; ;5,"ct.5oo. Uua
Rodrigo Silva 9, teiepiibue ci.io,
Central. (J 04;)

AUTOMÓVEL
Vende-se uni para transporte de

miíircadoíiás. Para ver-c Iralar á
rua do Senado 11. 268, com o sr.
Ezcquiél. (J 954)

ANIMAL FUGIDO
Ha nove dias desappareceu da

cocheira do abaixo-assignàdo, sita Jno _ lograr denominado " Soccar-
rão", .freguezia dc Jacarépaguá, |uma besta russa, n'la, mossa, com .
uma "pizadura" do lado esquerdo,'-
bastante assignalada dc arrciqs
de cangallia. Quem levar, 110 'Mer-1
cado Municipal, á rua IX 11. 23,'
ioiforinaçõ es certas da referida
besta, será generosamente grati-.
ficado.

Uio.8 de fevereiro de 1017. —.
José Furtado Sachinho. R 1370 j

PINTURA DE CABELLOS
MM1Í. OI-1V1.I1.A tinge cabel-

los particularmente, só a senho-
ras, com Henné. Acliialmenlc ga-
rante a niaoir perfeição no seu
trabalho. Duração; (piatro mezes.
Coimoliétiúiiieirte inoffensivo. Pre-
¦parados recebidos da liuropa pc-
los últimos vapores. Avenida Oo-
incs 1'reiro 11. 10S, sobrado. Tc-
leplione ri. 5.S06, Central.

(3-0.5 J)

PHARMACIA

OURO 2$0P0
Platina, p$;oo; praia, 40 rs.:

dentes usa-los, 5.10; brilhantes
compram-se em qualquer qtianti-
.bule e aos melhores preços. Rua
Uruguayana 7;, loia tle ourives,

li- I3<)5

For motivo de moléstia do ge-
rente, vciide-ac mna bem monta-
da, nesta capilal. com bom stock,
grande laboratório e consultório
medico, A casa, que é espaçosa,
tem vantajoso contraio c muitos
commodos para íamilia. Preço —
íjiooofooo. Teleph. Sul 1400.

K 1070

LEME
Aluga-se uni qunrto mobilado pa-

moço. Rua Gustavo Sampaio
. 117. 10J3

Ouro a 2$000 a gramma
¦ Platina a y$..oo, praia, lirilhan*

'.cs, cautelas, dentes c dentaduras
usadas aos melhores preços da j
praça. Concertos garantidos de
jóias c relógios. Rua Uruguayana j
n. 103, joalhcria Marques de Oli-
veira. _L0____i

Mecanicos-aliistaciorcs

Lustre para engommados
O "Brilho Mágico" communica

um extraordinário lustre a cami-
sas, punhos, collarinhos e a qual-
quer peça do roupa. Endurece e
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro í.ono. Pelo Correio, 2?.
Mao se acceita sellos nem estam*
pilhas. Na "A Garrafa Grande"
nm Urtiguayann, GC, c Avenida
Passos, 106. lim Xiclheroy, dro*
gnriíi Barcellos. Um Campos, Pitar-
macia Pacheco. (A31-'

GQSSULTORIO MEDICO

Pm^fíÃLmwfíÂLús 

^1

18 do ESTADO PRANGEZ

Alleoçõea do» Rins e da Beslgá
iCia, Padra oa Coxlga. ArtliritU

liyè1fe!SlS~iS^4í:.^»i»ía)iri8

'fkift? Bt t ESoleaíSae (lo Eaüiassgo

h 'fíiífij/ifiy (ita Sti/xíüuisSas • tfísígKitf áí/n • ffstisnstel
|^g8EaaB^B^^aÉtmÉÉBE^8i!~_^SB^Bgg_BB

11
AS MODAS

Sapatos tle Pellica
Preta envernizada
Salto americano
igual ao modelo

15g, 17$ e 188000
O mesmo artigo

Preto ou amarello
Saltos Luiz XV

18$ e 20,9000
O mesmo artigo

Ií rou zendo
20$ e '42i,O0O

Os mesmos artigos
em Camurça

liraiujal5$,17é. 18$,
SOJ e 330000

ISA

Bota Fluminense
Rua Marechal floriano 169

canto da Avenida Passos

ATTENÇÂO PARA ESTE ESPAÇO
' ti PREPARAÇÃO DO DR. OROSSMAN'

. Um remédio interno para doenças contagiosa* no canal £«{_*•urinano, em ambos os sexos.
SÉRIE DE EDUCAÇÃO
No. 2 — DESORIPÇAO

A efficaçia dos ingredientes da 'Preparação do Du, CroSSMA*
é àssumpto bem assente n-a liieratura medicinal. .

O que tem impedido o seu uso na fôrma commum, são ccrlalfeições reprehensiveis que acompanham a sua administração.
-Ksias feições reprehensiveis foram felirmenle vencidas peloDr. Crossman, por meio de addi ção de correctivos e adjuvanlcs os

quaes longe de prejudicar as potências dos .principaes ingredientes,realmente servem para augmentar as suas funeções.
Assim é que a receita do Dr. Crossman. durante mais de scleiriaannos. tem sobrevivido á prova pratica de experiências core* Iam-bem a era moderna de medição "Seientifica".

.A PREPARAÇÃO DO DR. CROSSMAN faz o uso possivd dismais valiosas drogas vegetacs que tem uma acção„, directa sobi**. a
membrana niucosa como tambem sobre os germens de cnfcrmktisdc.em ambos os sexos cm doenças do canal CenUo-úrinhrio como Oo-norrliéa, ¦GòtáJMilitár. Infecção dos rins c inflainiiiação da bexiga.

A PREPARAÇÃO DO DR. CROSSMAIN cumpre o que os ou-tros melliodos de tratamento promeltcm.
A' venda em todas as Pharmacias c 'Drogarias principaes.Para mais informações dirija-se aos Srs. Schociic & Scliilling,
REPRESENTANTES GERAES PARA O BRASIL

Caixa do Correio 564. Rio do Jaiicirò.

ATTEP PARA ESTE ESPAÇO

PHARMACEUTICO
Solteiro c com longa pralica e

competência acceita propostas para
esta Capital c listados.

Carlas e ru formações íi Pliarma-
cia Chrystal, rua Barão de Mes-
quita 5SS. () S.(i)

TACHYGRAPHIA
Um meio fácil, quasi dc graça,

para aprender esta utilissiiua arte.
Enviem-se ondereço e um selic

(Ie $100 a TAXiORIiDO DK BAR*
ROS (PAIVA, rua do Lavrádio nu*
mero 132, Rio de Janeiro. .1 .|.i;

Tratamento rápido, radical, racional e seientifica
33A.B

OUEO
Prata, platina e brilhantes, com-

pram-se. A casa que melhor paga.
Rua Uruguayana 154. io.ii J

PARA SER FELIZ
Obter fortuna, ler exito m vida,
evitar o mal, homens c senhoras,
leiam o folheto "O mundo e
teu I". que é rcmeltido grátis,
para todos, Pedil-o hoje mesmo,
á redacção do "Hrasil Esotérico",
CaiNtt 1'ostal, 208, S. Paulo.

(J 4.6.

Feridas

MMK. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. <J 24)

EUTERINA6,6 o uni-
eo ro-

médio quo cura FI.OI.ES
BRANCAS e o Corrimento
das Senho.-as.

Vende-so nus princlpnes
pharmacias e na Drogaria

Araujo Freitas 4 C.

XAROPE ADSTRINGENTE do
QUINA, CASC.1RIL1IA o

SIMARUBA

Formula dc R. dc Brito, da
Phíirniiiciti Riispail, approva-
da pela luspcutorlv Ue Hy-
gicue.
Kcàcitado «jiclos mnis (ih;i!is;ulos

médicos contra as affccçõcs tio ttt-
bo gíislroVint esti nal, iprincipalinenlc
contra as djarrJiéas. rebeldes acompa-
nlradás de eólicas, dyscntcrias _c me*
senterites, diarrhéas da dentição e
das convalescenças das febres 'gra*
ves _e das moléstias pulmonares, con*
seguindo sempre maravilhosas curas.
iMririo de usar : veja-se no vidro.

PRtíÇO. ,t$ooo. Dci-osiln — Dro-
garia Pacheco, rua dns Andradas 45.
Fabrica, pliarmacia Santos Silva, á
rua Dr. Aristidcs J.obo ^-'9. Tel.
1.400, villa, Rio dc Janeiro,

A SANTOSINA (pomada sec cativa) é 0 remédio aconselhado
para o tratamento rápido, radical, racional c seientifico dc qualquerterida nova ou antiga.

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece e faz
rebentar os bubões venercos, os panaricios, os unheiros, os anlhra-
ses e 03 tumores dc qualquer espe cie, sem ser preciso rasgal-os a
íerro, impede-os de gangrenar c cicatriza-os radicalmente,

Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as corladuras.
Desincha as inchacões, tacs como as civsipelas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu' natural.
Cura as empigens com bolhas e vermelhidão, os dtstroc e i.j

sarnas.
A comichão desapparcce cm poucas horas com a applicação des-

_ nômada.
i~ura as hemorrhoides externas, allivia como por encanto o prtt-rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os ta*

mores hcmorrhoidarios ou maiuillos. Cura as queimaduras.
< Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo e deixa Ira*

balnar.
Preço da lata =$50-0-, pelo Correio, 3$soo. Não se acceita scl-

Ios nem cstamplllias.
Encontra-se n'A OAlíTvAJPA GnAPíDEee rua xjrxjg-xJu-Sl-s-a.iva es

PERESTRELLO & FILHO
e ív .A~veMÍcla, Passos IOO

lí cm Nictheroy, drogaria liar cellos. Km Campos, rharmaci.iPacheco. (A so6)

Moveis a prestações
Puerein vv. ecx. comprar mo-

veis em melhores condições c por
preços baratissimo?? Pois visitem a
Casa Sion, na rna Senador Euze-
bio ns. ii; c 119, telephone 5209Norte. (J .,,.,•)

Moveis a prestações
Por que v. cx. não visita I

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que entrega os moveis na 1* en*
trada dc 20 °|° e os seus prcço-l
são baratissimos. Caltcte, 7, tele-
phone 3700 Central. (j 4140)

PÍLULAS DE CAFERANA^-nno
c1iRA.11

SetzõcE-Malcltas
Vebrcs palustrcs

Int.-rmitteii.es
^^ cvrsiJL***_lsis

Slullo culilado com as imitações p fiilslllcneões^'
Dmoos depositários, Bragança Cid & C.-R. do Hospício 9

-suas complicações. Cura radical por
processos (seguros e rápidos. Ur.
JOAO ARHlSU. Das 8 .5 n e das
15 ás i3 horas; o.\, rua de S. Pe*
dro, 64.

CAO-SE MOVEIS!
Novos por usados (qualquer pc-

çr.) cm condições vantajosas: at-
tèuíloui-Sc clinniitdos a domicilio.
Telephone, Norte, 1.12S, Kua Se-

i nador J.iuzcbio ;;o. io-y, J

Mr, HOMiELLI

FAZENDA
Precisa-se arrendar uma fazen-

da, pelo tempo que sn convencio-
nar, que unha boas terras, hoa
agua c algum campo para criação;
qi,cni tiver e queira arrendar,
deixe carta par favor no escripto-
rio ilcõse jornal coai as iniciaes
11. F. A. (RS83)

"GOÍISINE"

ProfeSãor estrangeiro, lia 7 an-
nos mora na praça da Republica
n. Sa. esquina Senhor dos Passos,
attende a sua numerosa clientela
das o ás 11 da manhã e da i ho.
ra ás 6 da larde. dias feriados ali!
3 horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da

Remedio infallivel para a cura Republica '64, sobrado, esquina
das doenças da pelle e cmbclleza- Senhor dos 1'as.os. Autor do cc*
mento da ciuis. lebre livro denominado Cartomaii-

Cura 
' 

as brotoejas e coceiras | cia Chiromaivcia Tclepathia e Al
momentaneamente,

A' venda nas pharmacias e per-
fumaria?. Deposito: Granado & C.
Rua 1" dc Março. (Roço

niaiiacli. (J 2$)

OURO

TECELOES
¦Precisam-se na Catonificio Ro-

dolpho Crespi, S. Paulo, para le-
cidos lie lã pentiadas e cardadas.
Para «ratar, ua rua da Candeia-
ria, 71 Rio de Janeiro. C5-5 J)

MOTOR
Vende-se um de 13 II P. acom«

panliado de arioslato c muffa c
chave de ligação, completamente
novo. Com Valcrio, no Boulevard
cS de Setembro 341. (R 883

ÍBORLIDO MAIA ék O.
CASA FUNDADA M 187S

Únicos depositários do cimento in«»-le»"WHITE e BROMÍISKS",
tinia I>>-í»icnica OLSINA, S.\líNOI_

TRIPIJJ pura 111:11.11- o carrapato do gaiio
TÈLEPIIONR 27*1 - Bna do Rosará© 55, 58

FAZENDA
Vendc-sc n fazenda da Concei-

ção no Estado de S. Paulo; para
informações com o sr. major Pra-
ta, cni S. José do Barreiro.

¦2209 B

ESCfüPTORIO
Alu,.a-r,e um bom sobrado á rui

da Alfândega n. 33, csfpiina da
Quitanda; trata-so na Crande Ma-
niiíactiira Penna Fiel, rua da Qui-landa 118. J.i 14.1

PO' PARA A TOILETTE
INDISPENSÁVEL NO VERÃO

De real efficaçia nas assadura., brotoejas,
racliaduras da pelle, ele., é 11111 poderoso deso-
dorante, extinguindo cmn uma unica uppli-
cação c por completo qualquer suor fétido do
corpo." Encontra-se na CASA A' NOIVA,
n„ PARCROYAI., etc. _ lim S. Paulo, na
CASA DEHRE. — Peçam amostras. .

Fragol
CR -•".))'

Altiga-se um
montado: largo

nvenientcmcnte
Uocio ii. 6j.

Que
cisa-se

sejam muito habilitados, prc-
na rua Acre, 74, oflicinaa,

S 1111

ALUGA-SE
.m casa de pequena familia .-.
uma ou duas senhoras dc Ioda
seriedade, um bom quarto, com
ou sem pensão, por preço módico.
Ver e Iralar á rua do Urnguaya-
na 11. 144. -" andar. j 1.06

liada de R. L, ile Brito
f.WTI-HERPr.TlCA)

Approváda e premiada cem meda
lha de ouro

Infallivel nas empigens, dar*
'liras, espinhas, f.iciras, sarnas,
lepra, coniicliões, eezentas, p.inno.,lerilus c todas r.s moléstias da
Ptlle. Lata i?5oo. Deposito: Dro-
8>ria Pacheco, rua dos Andradas
¦• 45, e Sete de Setembro 81.

J I97J

Cura
nosilo
ulioiiü

MUGUSAN
radical da Gonorrhéá. Dc-

i rua S. Pedro 91. Tele-
:S;j. Norte. mu .1

Ouro a 1S900 a gramma
PLATINA

Praia de 30 a Go réis a eram-
ma, brilhantes, cautelas do Monte
le Soccorro e *le ca.a» de ponho*
res. compram-se. á rua do Hos-
oicio 21C1. hoje Buenos Aires,
Unica casa que melhor pai

Sitio oy psquona ftta
Compra-sc com boas terras, casa

de morada, acua, clc, cm boin
cüi.ia c próximo (Ia Capilal, ln-
formações amplas coin preço para
Jo.é Moreira de Souza, .i rua San-
to Henrique 11. 25. Rio, Xão sc
admittc intermediário. (R897

WM PFjESIA
Lrârmíci trrandei

Prata,- hriilir.ntc., cautelas do
Monte df Soccorro, compram-sc e
pagam-se bem, na praça Tiraden-
tes, 64, Cosa Garcia.

escoffisseo&j-seffisessesis®
ME XA-S TOSSE !H0™«DI,

3 drogarias
de Ia orde

plia

"MILI"

R 1.1

CARNAVAL
Alugam-se sacadas para o~ Ires

di.is do Carnaval, sendo unia com
r-ábiiictc independente: na aveui-
da Rio Braiico n- 161, 1" andar.

R 1345

Dôr à Dentes ? Deaticura
Kxperiiiientac e verei;. A DEN-

TICURA não tem rival. 7Via ;'..:
mais dc mi! altestados. Nove
acondicionamenío. Preço i$soo.
Deposi.os: Casa lluber, Sf.t de
Sctemhro Ci : Pacheco, ma An-
dradas n. 4.1: Bcrriui, Hospício
11. 14. Vende-se nas pliarmacia..

A 11S4

Tpgrapiiia
e Encadernação

Brilhantina concreta, cont pctro-
leo, deliciosamenlc perfumada com
penetrante e escolhida essência, dá
brillio ç firma a cór do cabello, ao
contrario das demais briiliiuilinas
cuc tornam os cabellos russos. Vi-
dro, a$ooo, Pelo Correio, ^Çooo,
Não se acceita stllos ucm cstani'
pilhas. Na "A' Cana.a Crande",
rua Uruguayana, fifi e Ai cni.ia
Passos. 106. Km Xiclheroy. Dro-
K.irii Barcellos. Em Campos, Piiar-
macia Pacheco. (A íiol

E>'.e celebre c afamado pó, pcior. seus reacs effeitos na mortan-
dade dar. pulsai, p-.rcc.ejo;, mosquitos, formigai, ii:ira'.-is, lagartas,
piolhos, bicheiras e cocei.- s dos animaes, icni conquistado o primeiro
logar entre iodos 05 iiiseclicidas.

Toruoit-sc ttm indispeiisavíl familiar.
! Não suja a roupa. Xão é venenoso. Seu aroma em nada preju-

dica a saude. Pôde polvilhar-se na cama de qualquer creança sun
perturbar-lhe o sbiiino,

No rotulo vão indicados o* dií.fcrentes modos de applicação,
! conforme a espécie de inseclos oue se (jueira destruir. . .

O que convém é procurar o PO1 DA PÉRSIA DA CARRAI-A
GRANDE c para ob:-.Io, o unico meio é dirigir-se a nós.

Nosso PO' 1)\ EER3IA é preparado uiiicauicutc com as flores
frescas das plantas c uão c para s: comparar com o pó dc acção
quasi milia, feito das raizes ou da planla toda, quando nau e com
substancias ofensivas á saude. . ,, .

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes 0:1 prejudiciaes
á saude c á roupa)'. .

Sempre qiie os freguezes se tem queixado que o lo da fersia
não dá resultado, leni-se verificado que não compraram o verdadeiro
PO' D\ PÉRSIA DA CAURAEA GRANDE,

ATTENÇÂO — Em todas as latas com ò PO' DA PÉRSIA vae
grudado um rotulo cjiii a seguintetnarca registrada

40$

I
VENDEM-SE

nas para ca-al a iS$. ~o?, e
: * ditas de peroba a 28$, 30$,

e 50$; toilettes-commCdas a
Cni, ;oS, SuS c 00$ ; Ruarda-vc:

PHOTOGRAVURA
Vende-se um material completo

e aperfeiçoado, para clichês até
30x40. Cartas neüa redacção a F.
M'. ü. ' .1 11-1

VENDEDOR .
Prccisa-.ic de uni conhecedor da

praça, para Rraií.le fabrica de Iic-
bidas c álcool, 'J'r;ita-^c á rua dn]
Misericórdia J 147$

soS. OoS,

Vende-se .uma
centro da cidade
climas, gran.!.- í
imclitsivc papel.

imporiam
mael.'

na
mo-

illlü
Grande

ri vidente

.Va lil!

prophcliza, médium c'i- I
e soiuiiaiiibula, consu!'a jock de material, j pelo pensamento á mais longa dis |

Trata-se com o tancia. Consultas por escripto.
Bittencourt no cscr.ptorio oo t pa
Cruz. á 111.1 do Rosário i.-o, I

ÍO I para qualquer ponto do Br.i*
ioíc.00. Rua Dr. Silva Pinlo ;
Villa fealisl.

MARCA. ltliGISTHADA

Ve
BOTEQUIM

\Jc-se nu admitte-sou admitte-sc um si-
cio. O -mníivo é o dono ler outro
nejrocio e não poder estar
Informações á rua
com o sr. Tavar

DOA. M. DE mACEOO
l.ar

K

l.u I Espcc:alisla em inol*estias das
i.i. creanças e senhoras ,com loivgâ
14'pratica, trata de Iodas as doenças— infeccionaes, liemorrhagias, Sus-

I oensões, ele. Attende a chamados.
I Telephone. Villa 2.37c). A's 011:11-

Compram-se aigrettcs, cio. =0. j tas-feiras, prati. aoc pobres. Con-
nassaros e pennas de qualquer qua- sultorio. rua do Tlicairo, 10. Io
lidade c còr. Oí.ertas para T.eiit- andar, das c ás 5. Residência, rua
ner & Kind. 4 rua de S. Pedro Ihituritna n. 107 (antiga Campo
11. iii* (J 3*159) Alegre).

"PENNAS"

PorMtro. re.
r.D rotulo, como

Laia cinco, sc:
Correio i laia por

rem esla mai-it. in as latas que não li
não tendo saido da casa Garrafa Grande.

por io?oui. e-doze por 20$ooo. Keme
:ooo, sc;s pnr i^$50o e doze por 25$oc

nem Càtamp
B:

Em Nicíliero)',

registrada

le-se pelo

drogaria

A' GAREAFA GE ANDE
I ülll yRUSUAYAHA i

Perestrello *ã Filho
CAMPOS

lidos de desarmar a 40:
70S e 80$; mesas de cabeceira ;t
15J, iS$, 205 c c.i$; guarda-prata

a ,10?. 40?, 50$, 60?, 70$. SoS e
00$; mesas elasicas a 25$, ;,oS,
aoS. ..'>•*, e 55S: cadeira-, para sa-
Ias de jantar a j-5. Cí. ri e 8Ç ca-
da uma: meias coniinoda.i a ,ioS
c 40?; colchões de crina para ca-
sal a iSÍ. íoí, 25$ e 30$; diios
nara solteiros a nS. 10$, ic$, iíS
e KSf; diios de capim dè ..$ c
12$000.

XOTA — Toda C(»iipra supe-
rior a 100$ será entregue gr.ítui-
lamente a doniicilio em qualquer
ponlo da citlade ou suhurbioi
Não comprem .cm visitar a nossa
casa. á rua Visoonde de Itauna
n. 1 = -. praça Onze de Junho.

iou 1

Parn açougues, corvejr,ri:is, botequins, urmazens
leilerias fruotas, rosidoticias. oli;., clc.

Rua Vasco da Gama 1GGFabricante: l. pstaf rior

PHARMACIA
Vende se uma em muito hoas

condiçõ~s; irata-se na Pliarmacia
Silveira, oom o sr. Anlenor,
Haddocl; Lobo 104.

Precisa-se de um rapazinli
_ servente, com alguma pr

Informações i, rua Sete de
(S dis) I hro 81, drogaria. J 110}

C A O H O R li O S
A lcpr... siriii, f-iTcira. darthros ,e

iodas as mr.nifcáiriçijrs malévolas da
pelle, 11 j; cachorroi. cavallos, _t!ii:os e
nas varia;» espécies dc (íado, sio cura-
cias com u "rSal>3o IJoKue*'. l*.sto sa-
Lán mata os piolhos, pitlgas. 1,'crncs,
bicheiras e 05 carrapatos nos animaes.

Lata -íooo, ip.clo Correio, ,-íSooo.
Não se acceitam sclíos nem estampi:
lhas. Pedidos u Perestrello & 1 iüio. á
tua Uruguavana 06 c avenida Pa^?os
106. Km Kictheróy, drogaria Barccl-
lo=. I*m Campos, Pharmacia Pa*
checo. (Aj"

ii

e AVliMDA PASSOS 10G. — Kòl
VAOllKCO.

rHARMACIA
{iai}.. A)

CONTRATO
Traipa~sa-.=c uma ca«a no

Meyer, ponto superior 'e com com-
modos para familia i~ para qual-
quer negocio. Rua Archi.i. Cor-
d-iro n. 149. Tratar com o sr.
I..,-.!. das 10 ao meio-dia, Tlico-
phiio Ottoni 10a ^(S 683)

Bexiga, rins, próstata e ureflira
A UROFORMINA cura a in.utficiencia rcn.il, ns cystites, pyciites,

népbrUcs, urethritesj catarrho d.i bexiga, inflamniação du prosUta. Dis-
solye a.» arcas c 05 cálculos dc aijido urico c ura tos.

das boas pharmacias - Ru a V de Março 17—Deposltoi

ARMAZÉM
Vendt-sc um annazem de seccos

e molhados, vendendo uma média
mensal de 14 a 17 conlos. Xão ha
fiados, e no local c q unico no sc-
nero e com privilegio O motivo
é o dono não poder estar na .ne-
-.¦iicia. devido a mnis affaxércs.
Todas as vantagens, o pretendente
pódc verificar. Optimo emprego
ie capital. Informações cc*m o
corretor sr. Joaquim Martins dos
Santos — Hospício 1", loja*,

1 R üSdl

ffllDGlPl

"CREME LIÂNÊ"
dif-V ttm preparado finis

fere nte tios outros cremes. Km-
benquece e amacia a pelle, dan-
do-llie frescura de -mocidade, e
faz desapparecer manchas c rugas.
Supírlicialn
impcUc cjuc
seque."I.nçáo L
mo.ea os i
perfumaria

:m. a liquido, o
torne raiiçosò

endurece e afor-
A' v-nda nas

rmantiy. Granado,

seusBastos Ulas communica
aiilieos e (rcgiíczes que continua
.ender todos os artigos pliotOKiaplii-;òs pelo3 mesmos preços, uso teuJrto havido augmento algum por efJicitos da guerra nu novos impostos.}tem Ecmpre em "slock" (...jo. os'ar.'

ticos para pliotographin, plintogravura,mtcrophotopràphia e cinema; 52, rua
Gonçalves Dia?, sob. Kio de Janfiiroí

Oo_'~ 1) .

INSOLAÇÃO
O CHA' DE SAUDE evita esse

trrivel .nal a que Itfdo-s estão su-
je::o~ actualmente, como Purgati,'¦-•-.. Depurativo e ;>'"rc'ico qu<•¦- A' 1 "lida em tolas as pliarma*
cias e drogarias. úVli-ius ao dap_*
.-itario geral: .1. I). Santos . Ave-
ni Ia Pa-sos n. u.i. (A 505)

Estômago
Tridiges:ivo Cruz, c o tini.-o re.

médio que cura as doenças do es-
tomapo e intestinos, Drogari»» t\

B>zin e Orlando Rangel. (HS;« ' pnarmaciai. Vidrp, aSso»

'-«i
1mm.1~11niM.11i rn 1 j^c^i-.^..--. »_SicS$~ã_w'giSBBSnSSBwiíAW
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UOKKK1U DA MAJ.HA — Quinta-feira, 8 de Fevereiro tle 1917 fc

IS _^^_ »—^ _¦_¦ _p^ *____*__*- Coro-r»ajrLla.la. Ç?liieiaa.gfto__ra,- _A_V^1 S#%__Jf i

_11 • • 3 f,,m8 in*e«*es8anftcs apresentamos hoje, nas duas telas dos nossos saões
X>la.logt BraiBlleirai

U^Ê mamWWm mamWa

1 cKJESBj _____y^-~ . i^yXv^y

Um programam completo, com um drama passional, jogado por unia ea- « ] f?
trclln de primeira grandeza—uma.comedia delicada e gaiata, -ura jornal \\m
noticioso, o melhor de quantos se publicam em cinématògraphia. B |

r 11 m

I __\________\______\___________\t_W__wm\a\\m\m

HOTEL MIRAMAR E
BABYLONIA

Rua Gustavo Sampaio, 64 (Leme)
tjíi,f.ph ou, si'!-

_E3' <_» lindo romanoe, o flliaa. d.e art;©, o ma que torna
£»¦ apparecer a figura graciosa de

Antonietta Calderari

___t4_€M
^____B_É___S ___¦___*!_________! _____

. Verdadeiro sanatório, a 30 pãi*«;
dos banhos de mar, em ag-uas putas

(J 13"3)

MALAS
. Artigo solido, elegante e bar»,
teimo, só. na_ .4. ji/uíii Chinesa.
Rua do Lavradio 61.

i
l '" COMPLETAM O PROGRAMMA
I \ mm. Mm. mi •%» _ _. '?» Uma comedia

a escoeis» artista çftie o ipialolioo Ja tem n^-plau-
jajLfjío em. muitos tratoallioai lindos

ir>^- 'iol,,ll,,l
^L/x 

'.úm

CINE
/-i-iz-kA/rTi(DOMIMA-NDO SEMFJRg)_
" «„ ,1 lin-,sa norma do dar «em cada program-

Abrindo jmjwwigw ^JgJ J»^ nc8to espectaculo

TERR1BILI G0HSALE2
^TlSpTul^^ do ,-Clocpa.m,

—..1***x'»- -««lf/ o "pontifex maximus" da gar-

RODOtií* galhada 
universal

UM FILM INTENSAMENTE DRAMÁTICO :

a manhã do ftoô
*» »  „_.-.s.~. .tr. ilnlSonilavn.

interessante —
1 » m m w.. -  — - Pequeno ro-
mance alegre, cheio de .¦¦¦¦¦fliiilew.edegaUU.ee

Gaumont-Actualidades n. 29 0 ultimo numero, com
modas da Casa LAiNlN,
e noticias do Paris, dc

Londres o da America do Nerte
mance alesrre, cheio ue ueju________: v "" *"mance .»««, iT^ndodrama 

EM DIBBCCXO AO AKCO ÍRIS por EIEITRA. RAGGIO - Para

^fi™^ parisie»se9, 
no fllm paSSiona\ e sentimental O .NOSSO POBRE

m fAÇÍ0' 
J V 

Os memores programmas: no odeon - 0 ARBITRO SUPREMO DA CINÉMATÒGRAPHIA

l«Mww^!maiitMiFMa^^
in in_______ir¦—IIT*—^—"*M*" <msmm^m*mmmmmmm»j^————«^—«—¦—¦ _¦

QUIETA _
IORAÇ.M).

0 PROFESSO!» SCHILOH
que trabalhou com luiiloso sue-
cesso 110 Palace Theatre, em 191..

| 1.. está na cidade.
! O professor Schiloh e o ma s

celebre ehiiomaiite de Varis. |tll»
explica a vossa vida, o vosso tu-
tino e o vosso desuno, pelo uujeo
meio das linhas c traços da mao.
Vende tambem pedras raras:

__m Iinaii e Cevar. Dá consullM a
_P rua Buenos Aires 11. 256, so!»-**'10
,1 das 9 tia manha ás 5 da tarde.

Theatro Republica oLmèig^__ <_*_
¦l^Tr,luTTãT^ca Italiana ROTOLI-BILLORO

TTitij:ja.a Bemana '
HOJE f m As8 3g4 © f HOJE

i.e-cha x, t:í
í- rcpresfintaçüo da opera cm -i aclos do maestro Bizet.

Lado da sombra .-__¦__ £L HIUHí' Salíio de yrojefyílo ®
® Máxima Ãgãgõ Natnral " 

MtmW% A JuLJBfl 
" com 15 "ldl'os <le a!t'"'a f

©®® Q^PtiflEN •••
'Personagens

n Rimolli* Prasqmta Polini;

l^ggfc!! g___|Si.
Coro .10 lórcadores. Povo. Bailados Bamla em scena

¦WIM--0- Ultima Matince
i.TivnTeo.-uni-.rotos, lüí; lauiumls o balcões, d!000,

PreÇOS : lla\VsM , .Mer-iii. o geral, 18 M

f|
Máxima AeraySo Natnral

,_, __Tin SEMPRE BONS PROGRAMMAS ^

§ HOJE ¦ TJisiEt Csna^oasL pega Qe THeatro - HOJE

5 Actos de VICTORÍEÍT SAUDOU
Edição da impeccavel FOX FILM

Uma escolha aprimorada fio artistas como
Victor Benoit, Stuart Holmos, .Mlrcd lliçlc-

__^^^^^^^t^^^^^^^^_5s=i!mr man, June Janin, etc. realça o papel do
/§>, W10IM ES- protagonista, a celebreo ¦»>-«»> NANOE O' NEIL

no desempeulio magislral :1a celebro peça Y--S.ar.don

•_|___X aJU^JI*a__*l_-f__-rf*f«' ^^^—^

Film de arte em 4 actos,
edição "Super-Ars"

Í/M FILM INTENSAMENTE COMIGO s

Dilheles íi veiulu no ilmatro
Aminlia—K-ilri-a dã soprano B nilia RiJriguo*... 1393

Últimos dias da »iq«jJaÇ|? dos
ARTIGÜIS OE CARNAVAL

TEMOS GRANDE PROCURA DO

O LANÇA PERFUME DA MODA
Serpentlnaí*, oohfettl, mascaras, brin-

quedos, bolas Assyrio, etc.
LANÇA PyPOMB «» 

Xdu.ia lUOOO
Nao oothpronípop atacado sem conliccor nossos

preços w
A EXPOSiCAO

119, AVENIDA RIO BRANCO, U9-Rio
Tei'. Chico -'- Kl»

i'__A_______M____ mimmf ¦¦;-,. im
i^BíHS M_mm^_mW^^^^ 7* V *-" *¦.' M

_______|____r k^H E^ümí «wil__fl ____________r*______H ____________¦ E'

RAIOS ÜLTMJ)
Uma .poelinde» ein que líòdolii excedo J.odos. os seus.anteriores

records» como fabricante da galhofa irrosistivel

FILM ¦ JORNAL
ão de informação clnematograpUicii brasileira.O unico oriião

Actiialidades cariocas
de Fructas e outros

As insolacõos — j\ Exposição
;i8SiimplÒ3 nacionaes

ll-gMW in ' ¦¦' ..  ._.»_-

* CINEMA PARIS 60;1 'raç^s es'' ' '^^^^^asms^^ %Kmnresa
COUTO RRUEUU

Assombrosa adaptação «iiiimada dos cincos aotos do ^
celebre drama «La Soreiero» do maior escriptor do @\
thealro francez, do moslrc raaximn da scena. ,§.

Grande cusccnaçào—Ueconsütuigão de nma nl- ^|
deia mexicana-Vasta movimentação do populacho W j
Grandes lances emotivos —0 impossível cm scena... ^ j
foi realiaiido pelo cinema. >W;

Continua;
O REI 00 RISO 3S/LA.3SI HiI3ST3DEi^>ri.

HOJE Grandioso espectaculo novo/ HOJE
ESHlblção dc trc3'e*.colliida-i peças, tle assumptos variados
i.i-i-..-cli.l;.s nor artistas dt- valor, rime os quiics LYD">1 ¦' QUARANTí

O BEIJO
MORTAL

FMPOLGAMTR DRAM A DE AVENTURAS POLICIAES.
cin q cxlensos e interessantts aclos. tie "Sw-enslta'. Historia

di mn crime tiivslcrios.p, cuju .nitor c tinaliiicntc dc«colicr!o

Mais sêfluctorlüO. Juan
• 1*.".!..... ....tiiu-ll-i i-m > '.íuiTiit, ni*lní. (!e "\o:*<IÍ*ik

Exigem os innumeros ildmiradorea deste celebre cômico de fama mundial
üwlèxxr <3Lo r>ro__rariaaa3.a novo

MAX VICTIMA DA MÃO DO DIABO
l)-vc-.Mi--iii.

.tlc--.i..;..l:i a gran-J
itueiUa, cm 2 lon-iios adlòs, -lc "Xordisk.!'

dc gárgalliatla-';

I Assim estava escripto..
«Scnanciónal lraliallio\(l'arto ,(la ITA-ÜA-I* 11.11, cm ='iniia 1 raiiiiuiu «i ai vv ,*>** ' *.*•¦•.-• •

Protagonista- LYDIA. .QUARANTA

No PARIS - Sempro briflian

¦111 2 M

(!)

ffl JmQk B5^ ' Ji^*Wtmm*m*mm\ ^U
m jPSE&S^fm^cmmm' -j____j¦

Íwa WmW9m_\m ar
ii_j__C^y_|fc^3B__BgSS^PjI ^^'"'ífffe^ffi a'

'»3WMMw**_* liroi-aiaj^ j,'s
Uma scena d'0 lícijo Mortal[* No PARIS - Sempro *0-'ffl*.-.hles r.*-cccS*ir,5 (ü.-fv.) uma scona nu uuiju niu..». £

^^^^_^»^»^^ m ^^ * -.min »^^w^i^M^p»<ir^7tj¥«^-til^^f^^^BBj^^^WHO^*-^^^*^*^^*!c-_i««Mauc»o-Mr»«ii

.... .-hiiiju,uni.i mii -i i i ._'.' w,t***gS!____E5

ííOS^^Iu-' 
':$J__P'-'¦ "' •__#' _i__f__i__! 1

IS ________ -_______2__1 ^S»*WBK?a

P^-af»w_____S5M|.i^,.'W**11 "I »ro«^^^W—

Estréa no dia V de março
No CINEMA PARIS — Empresa

Couio Pereira, estréa do gratiuioso
íilmi "t -

. Mysterio do
Milhão ile Dollars
rj episódios _ .\(, parles duplas --

:..i.ooo metros—Tanliouser-rilrns
,» série - O BALÃO DE NOITE

-i-^^FALSO 
AMIGO-

7ERCESTEn5GRANDI0SO TRA-
BALHO DE ARTE QUE

IMMENSO SUCCESSO ALÇAM-
COU EM TODO O MUNDO

nela arte, belleza, c.it.o dç cotuplots
segredos — Ucclctives — Rutibos a«.
libclosos c astucia. ,v ...,.

M.*vcliisiviilatle da Empresa P.nltltli
SEMPRE EM PROGRESSO

CONFETTI
Vende-se cm saccos de 20 kilos,

por j:5?ooo. Dtsconio paru quan-
tidude. Avenida Rio Branco 33 A.
líuiico Duarte Pinto. R '33'

PKÃRMAOIA
0 (lr. Moraes, á rua da Quitan-

da ri. im, 1" andar, informa so-
l.re a venda urgente ile uma, em
Botafogo. :;-!"'Hl

G A R N A V A L~
Alug.-i-so uma lioa janella; na

avenida Rio llranco 11. 137. 1" an-
dar: trata-se eom o sr. José Aa-
zario. ¦*- "357

MACHINA para SABONETES
CÓMIPRA-SE

1 uma Pclotcnse para fabrico de
sabonetes, cm perfeito eslado.
Offertas á nia da Alfândega 110.

CUSTEIA-A» IPIIS
49 Rua da Carioca 51 Empreza «A Cruz Junior

ais uni suecesso - M

TH£élT^O TAIÃNON

13- e lt- episódios drt

PENAS E DISCORDÍAS - ? actos
m MODERNA JOANNA e'il^G@S - 2 actos

"Grandioso 
drama policial em L actos lt 1389

A

Coirip.Vrihia lú-eópóldõ ir.ii;<»Òs
HOJE - Quinta-feira, 8 - HOJE

,\'s «s ê 10 horas (Iti ncijta
IWpi-isò ilo original bra-
sileiv.) nm :i actoSi tios
falloülilos QRCfiptòi-ãs

A.Azevedo e M. .Sampaio
O GENHO DE

A'3i IIOUA-*; da TA11DIÍ
1- Matinê. Blanche
Dedicada ás Senhoritas

da elite carioca
inrta comedia etn 3

actos

ires
Nervosas

MUITAS SOGIUS
Di.òttibtiiçáb: í**cti Urito,

I.eop-.l-l.ilMMes; Consolhei-
ro (i.ieile.-i, Atila Moraes ; -.-•
Giiilhei-n-.v I.ima, .1. Colas; ;'_\
jVr.gtisto Almeitln, E.Cam-1°
pos: l-'.lvira, Ainaiia Capí-I:...
t.in::l*'elí<-i;i,CeoiIta Nevos: I»»
Luiza,Aoollor.ia PintotMa- ^

Concliita Ilu nar- ,_>

Oscar Chapoloux. I.co-
poldo l-'róes; Sjidònia

Gerbanlt, Amalia Capitani'ri,-i,Jos , . ..
Desotnpèiihó mafíistral [do-.Magdalena.Fjlvit-a Con-

na unanimo opinião (chita.— IUo do Janeiro —
da imprensa lAciiiíili.la.lo.

'm oneainc CHAMA UM TAXI ...revista om'4qua-.111 wIlDCtlUo- (11-03,6 i apotheose,de Uaul j-edorneiras

__7 
" ' 

_. mm mx h > ------b. A RJ*-, O priiiioiro cxlnbulov dos AICINE AVENIDJAr^1^-1
>é^4^^m4é C1HEMA MAISON MflBEBHE. ¥ '^^m^^^^^^^J^^^^^^^'- "p"*""«"^^|

Ti

As autoridades públicas acabam do declarar o AVENIDA
. , .....-i a '„..., .,.j,iii„-sn n in. aan o í-iptnciD os ri.tror

DXU-XO PARAMOUNT
ectaci

luxuosa'desta capital. Asua ventilação obedece a princípios
cu inteiramente reformada.

_r  mais liygicnica o
i7osanTòlito seicnlilleüs, tendo sido ha pou-

I

it?*
1

1X1

Duas palavras
ao publico

Não são os reclamos esp.ilhafato-
sos, os annancios pomposos quo
lirmam o valor de uma produeção.

As obras superiores vencem pelo próprio merecimento,
impõe-se pelas próprias qualidades. Assim, D*t-u*»o ç o
Avenida, não precisam recorrer a rufos do tambor para
elevar as producções da Paramount Pietures Corporation.
(VFamoüs Players, Usky, Morosoò c Pal.las, suas compo*
nentes, são marcas absolutamente de primeira ordem, com
rcDÜláção mundial lirmad.i. Ud-uxo c o Avenida nilrodu-
ziram no mercado cinematographico do Brasil o que ha do
mais WnoA mais artístico no gênero. 0 rosto... u despci-
to, são historias ¦

?
?

HOJE L'm.v grando o lindisstni!» üstfClltv 3I.VK1.V
DOItü, tv -Divina Si-t-oin. (Io olhos, ntio

eiiinoltiaiu elUscliiiini, artista (lo clovadiS3iinÒ iiiorito,
fijjiivado do.itiuiin* no elonco lauit>sis.,iino «l.i nao me-
nos famosa 1'art.mout't flcluros.
Um cinedrama de hiiens.i (lramatícidade - Uma
produeção som egual - Uma artista sem rival

<&B ms, #s_ _ a if1 â tz75~ "' "

l-impr.-za Paselioal Segreto
T011NEI0S DK

RA^-BOLK
Com venda de entradas cum bu......

Mção p-uví'0 cinema, 86 .'Ia ti a vciuí»
bruta íerãó divididos |ielo3 srs. Ire.
qucntatlcires.
Das 1» horas em diante

Programma novo de hoje
HONRANDO 0 SEU NOME

Draiua om õ partos

OS MARIDOS TROCADOS
COMEDIA

Uiiivernal-Jornal n «í-3
natural

RISA DA CARIO CA
60 e 62

F* ro p r i o t a rio M« Finto — Tclcplione C» 1937

Lira
tvSJ ã

das

uconlecimenlo dase.ison iniciado Tirilhantement
'A' menle o oue prometeu, isto é. su a r-xlnhir obras primas.

Cinco actos de trágicas c contiiuias emoções. No pai
illtisües c dos crysátithcmos. dos mysterios c

dos sonhos maravilhosos
Uma epopéa do amor,:*deabnegação, de sacrifício. 0

nec plus últrn do luso o do c-randioso ao serviço da ci-
nernatographia. üm i.upolavoro da Ínegualavel Pampus
'Players.

A PÉROLA Fà TAL marca o segundo c incontestável
por LJaulinc Fredcrick. Dd.uxo continua a cumprir stncta*-

•*>

ÍL a spciiir"- O rollar (ta Intui.il», para apresentação dc mais um artista celebre da Paramount, a
%t mpantedòSíáiiòho Sweet, dc fama mundial. - Brevemente : O signa! da Cru/, tragédia dos tempos do
'I tS 

SdvSéft IraS cíòS- rime ros christãos. Intcrpretcprit.cipal William l* trnum, o querido do publico
&t\^eMÃW^C*{f0ViÍt a rainha «Ia tola universal, num outro phnto-drama dc sensac.ona de,-

lt>.

Preço do billiati!  15000
VALIDO POR 1) DI-\S

Xo Parque, encontrarão ns seguin*
tes diversões: "Vistas ile guerra?,
(ultimas chegadas}; ".Balões Cnpti-
vos"» " Hi.har japonez", tiro no eivo,
"1'im... piini.-.. puni,.." ")"«'¦> .!<-'

L-eng-ilas,"' etc., eu-. tt'--5 "s'0

*ac_y_s>ssuassi^mxsaMXSmXraj»^m7^f[^^o

Cinema Theatro S. Josá
Empresa Pasclior.l \c(;rcto

Companhia Nacional; :...nl..il.. em i .''«'
Iulho de io.. — Direcção scenica'do 

aetor Eduardo Vieira — Mães-
tro üa orei.estra Jo-*c Nunes.

A MAIS COMPLETA VICTORIA
DO THEATRO POPULAR

Hoje -8 Vi"?1"- Hoie
i SESSÕES — )«( - 3 SESSÕESA's 

;. S 3',A e .o i,--
:o". si" c :.*» representações da peta

carnavalesca^ cm 2 acio? e 6 qua-
dros. oriRinal de Carlos Bittencourt
e Luiz Peixoto, mi.íii".. do maestro
JOS!-: NUNES

Tres pancadas
Brilhante desempenho ile toda a com-
panhia. Tres apotlieo:es aos clubs

carnavalescos
TENENTES FENIANOS c Dl-.-

MOCKjVTICOS
Os espéctaculos começam pela exl..-

ç5o d- "iilmi" éineniatograplncos
Amanliã 

J^JiSfciJiSSSf' 
-

.Ut *3?5)

Vítslo salão de projeci;âo, sciontiflcamerito ventilado com apparelhos próprios para a tiragem do
ar viciado e renovação doar puro captado a grando altura.

•_EIOt'JE3 — DEsro__s*a.iaa.Ka.a Cine-Theatral — I3COJ3E3
Espéctaculos de longa duração, ondo. imperam e predominam a arte com muni cativa o poder da suggcslividadei

a forçada emoção c a vibração variofornie do tudo quanto sensaciona c encanta

Cuas grandiosas peças dramáticas, interpretadas respectivamente por dois vultos notáveis d] palco cinemaiograpliicn
Apresenta-se triumphaltnenlo ao publico brasileiro a afamada fabrica americana PAMÒÜ.S PLAYERS,

uma das ires colossaes einprezas encorporadoras que formam a fcrmidivel companhia de cinematogranliia
mundial PáriVmòuiit Pictuvc üorp.oralioii com a popular peça Ihmilral

5 aclos do feérica
«imlencia, inter-

pretadõs pe|a es-
tiella yankee: —
PAULINE FRE-

DERÍÇK (a Kc.
j.uic Americana).
Adaptação cinema-
tograpluca di ceie-

bre obra dç. líer-
lon e Simon, querecebeu a mais
completa consagra-
c>) em todos os

theatros do Vc-
l]ip e Xovo Con-
(inènte.

Historia social
do amor pa-Ssiocial*
que põem em de.s-
inque a dedicação
c a dignidade fe-

tniuina. Pagina do-
mestiça» de pro*funda intensidade,

á qual sc aggrcga
uni lance de rc.
nerosidade e a in-
fhtencia da ter nu*¦ w ittfantíl.

'TRABALHO MA-
ON1F1CENTE...
SUBLIME...

ULTRA
;0MMOVENTEl...

Xo mesmo pre
gramma apresenta.
sc o supremo ex-
poente da arte, do
gOSto

Fox Film
Corporation

que produziu a im.
pressioimnte c ar
rebatadora com,
posição dram3ii*.*a

JUSTO
CASTIGO

5 majpuitens par-
tes, interpreiadat
pelo possaííte f,
sympathtco acto:

aam
Farnu.»

1

"que nos transpor-
ta ns remotas pa-
ragena do Far
West, mostrando-
nos atravez de unia
pagina de amor, ,
os enorme*, rco-ur-
sos da inexcedivel
fabrica Fox-Film,

i Como extra na in;ví'n>c*J~ Uma interessante burleta cômicaü de grande suecesso.
PRÓXIMA SEMANA — As''duas fabricas''mbruliaes ParairiòúüiPiçtüre Còi'p_pratioiii. o Fox Film

Corporation nas peças de ruidoso
Paramount Picture.

w_&^__&asg_ls_^&___________mEmxfâmBBBB^Si\

acesso A Feiticeira õ partes Fox-Film — A Pérola Fatal 5 parte
R 1309

81


