
Correio

¦•_#

' --_ '¦-¦-¦. ¦,.- 
,'."-. ' *• '*'» "ã1. " "\* . 

' •--*.* - • - ¦-- ,,. -.

da Manhã
™.- ¦¦¦•"__¦ sn. ¦*«_- 

.,

ANNO XVI -Ü 6.57*

Director ... EDMITIIDO BITTBNCOTOT _^^*?fffiítSBTS!r^fflS 
**Í"fr*WfBBÍffi

.íTidereco tdesraphlco»
mwmmmmmmmmmss

» (.IKKEO MANHA*

BIO DE JANEIRO - SEXTA-EEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 1917i Redacção — Largo da Carioca n. 13.

Telepnonel! 9t3. S*-*8 C. Gerene_3 544, ç. .Esc.lpt *7*.' -**

n as
lomin

i

"Doi* mezes «tãó passados desde

dite, na quasi clandestinidade dc um

negocio arranjado entre Íntimos ami-

KO.-, íoi firmado o contraio pelo qual

Ora, como a unica vantagem que as

marinhas do Prado apresentavam

para Gordoti era a retirada das areias

monaziticas. é evidente que o afora-

mento de .|tie cllc abriu mão se lhe

tinha tornado • um inútil tràmbo.lho.
li em troca desba caricata renuncia, o

governo deu a Cordon, não só as ja-
zidas do 

"Prado, 
conto outra conces-

são de egual extensão!
Em caso algum poderia o sr. Ca-

loj/cras ter feito uma concessão Je

jazidas monaziticas sem prévia con-

seria hoje uma calamidade nacional.
Além rios prejuízos <3:re.;t03, que a
volta da antiga praga noi causaria, o
effeito moral sobre o nosso povo e a
repercussão <lo facto no estrangeiro
seriam bastantes para completar o al*a-
timcnlo em que nos achamos.

Cumpre evitar esso desastre t o go-
verno deve, emquanto é tempo, chamar a

postos os veteranos que, iom Oswaldo
Cruz, sanearam esta cidade e baniram
daqui a febre amarella, ehavidsda agora
de novo pelo declínio da nossa defesa
sanitária.

(;¦*¦;') iw ¦>","".v*t t  jaziuas íiiuiiay.iwL-i-. ovui
o sr. Calogeras mandou entregar ad Iv^Vrcncía publica; mas, se o sr. Cor-
¦- '-'**• '-""'•" " '<-s->'<à*< monazi- d.)n quizc5Se apresentar um«r. John Gordoii as jazidas monazi

ticas do município do Prado c mais-

outras de extensão egual- onde o

afortunado homem de negócios pre-

íerisse estabelecer uma dessas feito-

rias, que lhe têm sido tão remunera-

tloras como as minas mais inverosi-
•m.is dos contos orientaes. Graças á

reportagem do Correio sla Manhã, o

negocio, que estava destinado a ser

abafado pelo mais impenetrável sigil-

16, veiu á ini e nestas ct.lumnas os

múltiplos aspectos da inwnoralissima

tt?nsac_ão foram analysados e dis-

cutidos, ds fôrma a não ribdér restar

duvida sobre o prejuízo que o con-

crato ia causar ao Thesouro e sobre

a absoluta fidta de base jurídica para
os favores que Gordon recebia de

jnão beijada.
O assumpto foi amplamente deba-

tido e se não o esgotámos, foi porque

a tndecorosa negociata é uma mina

de coisas escandalosas tão inexhauri-

vel como as jazidas, em que o sr.

Gordon, s'guiido a phrase pittoresca
<le pessoa que lhe é muito chegada,

está coining money, á custa da illimt-

tada bonhon.ia deste pacatissimo re-

banho brasileiro. Mas o que ficou

dito — e que foi muito — basta para
-jue o presidente da Republica possa

formar um juizo claro e completo so-

bre todos os aspectos da mais escan-

dalosa negociata, que talvez figure nos

aiina.s da nossa advocacia adminis-

trativa. Aliis, não precisava o sr.

Wencesláo dc muitas explicações para

íe assenhorei da questão das mona-

r.iti_as..Como. ainda hontem, lembra-

va pelas nossas columnas um missi-

vista, foi o actual presidente da Re-

publica quem, cm. 1904, como deptt-

tado federal, combateu as pretenso_s
de Gordon c affirmou a invalidade

dos suppostcs direitos cm troca de

cuja renjiticia Ibe deram agora uma

iir.mcnsa fortuna. Mas o ruido feito

cm tomo do escandaloso acto do sr.

Calogeras deveria, ao menos, ter ser-

vido para despertar na n-emoria do

presidente as reminiscencias desses

tempos cm <_ttc Wcncèslío deputado

julgava immoral c injustificável que
Gordon gozasse a metade daquillo

.*iue Wencesláo presidente deixou qui

fosse agora, offerecido ao antigo pa-

Irão do sr, Calogcra!
Não deiiunci

_o miti^.
'¦'. '.r-eifctinco 

alguma dc.qtic o presidente
dr. Republica, juterviesse, dcmittiiido

o corrupto secretario de Estado, que

íe incompatibilizára para a gestão das

fi.riiin.as nacionaes. Ha muito- tem-

po, que não é mais licito confiar no

.,*. Wencesláo como força moraliza-

dora na administração' publi.-.i. O

presidente da Republica perdeu di-

reito á fama que o cercava, pela sua

altitude cm relação aos negocio? tio

tr. Arrojado na Central. Cir..i'*licc.

¦ principio pelo silencio coirfjsccn-

dente, o presidente da Republica a.;.i-

_>ou por tomar a iniciativa das nego-

datas, convertendo-se cm patroti-j e

endossante da proposta'Meiscl. Além ;
dessas razões para não cornarmos

com um gesto honesto do chefe dc,

listado, suspeitávamos que "o p"T>li-

queiro do Cattete conviesse ter as

chaves do Thesouro nas mãos de um

íorto moral, de um desclassificado
litico, como o st*. Calogeras..

As nossas antecipações foram con-

armadas. O contrato Gordoiv-Çalo*-"**-

ras foi lavrado e assignado. O T-t-

Imhal de Cintas, em um gesto subser

viaitc, mandou que aquelle immora-

lií.-im».» conchavo fosse devidamente

regisiradò, *iã<> obstante oxislir na lei |
õrçãmenlaria umn disposição tcnni-j

iiante, sobre a imprescin.livcl necessi-
(bule i!:t concorretteia publica, como

preliminar a todas as concessões de

jazidas monaziticas. Cor lon vae am-

p.iar ainda mais a fortuna immens.i;

Calogeras juntou mais um tròpliéo á

coUccção .le negociatas qne o iiiiniòr-

lalizàráo, e o sr. Wencesláo continua

110 Cattete a manipular por conta da

politica mineira a intriga da sueces-

tão presidencial.
Mas. antes dos protagonistas deste

vergonhoso caso terem conseguido

fazer passar ao r.'.l dos escândalos cs-

qnecidos a immoralissi.ua negociata,

ainda nma vvz chamaremos a atíen-
rlf!

üü^iii-*;

nci*i-5|i*4»H»v'.p.rocediiue.nt->
^la*Fazenda, entretendo

titulo

para fazer jús á preferencia, poderia
ttr offerecido aiguma coisa mais so-

lida c mais vantajosa, para a União.

Era desistir da acção que move cou-

tia a Fazenda Nacional.
Ha tima questão muito curiosa neste

negocio das areias monaziticas.. Gor-

dòn instaurou contra a União uni pro-
cesso, para cobrar doze mil contos de

indemnização por ter o loverno' fc-

deral consentido 
"cm 

que Maurício

Israfson exportasse areias monaziti-

cas, que affirma terem sido retiradas

d; jazidas onde somente elle, Cor-

don, tinha o direito dc explorar. Por

seu turno. Isralson está nos tribunaes,

pleiteando nina indemnização de tres

mil contos por .ter a União deixado

Gordon extrair monazite durante a

vigência de um contrato, que dava a

Isralson o direito de não ter compe-

tidor em termos mais favoráveis do

qne os da iua concessão".
A explicação dessa extranha situa-

ção, que beni serve para justificar p
desprezo com que o estrangeiro trata

o Brasil e o stu governo, é muito

simples. Gordon até agora não fez

um contrato regular para a explora-

ção e exportação das areias.' Em*»

quanto Isralson e os outros concessio-

narios tiveram dc sujeitar-se a um

certo numero de condições, que fica-

ram estabelecida* como padrão' para
os contratos dessa ordem, Gordon en-

riqucçia.a toda a velocidade, pagando
apenas ao Thesouro brasileiro a ri-

dicíilissimã somma de um conto du-

zetüos c cineoenta mil réis animaes!

Com ..este .minúsculo foro, Gordon

adquiriu meio de fazer em poucos an-

nos tuna fortuna de alguns milhões

esterlinos. •'
- Novos horizontes estão agora aber-

tos ào felizardo foreiro do Prado.

O governo do sr. Wencesláo consti-

nwii a mais escandalosa 
"negociata

destes últimos tempos. As jazidas
monaziticas, que podiam ser uma

magnífica fonte dc renda para a

União, têm servido apenas para en-

riquecer estrangeiros mais ou menos

aventureiros, que, depois.de nos.ha-

verem espoliado, saem daqui rindo, e

rindo' com razão,. du imbecilidade

brasileira. O estudo comparativo das

fortunas feitas em monazite e das

mesquinhas gorga*.". que'o. Thesouro

tem recebido, é um assumpto interes-

sante e ao qual'pretendemos voltar,

para que o" povo' tenha tim exemplo

característico do que-tem sido esta

Republica dc wencesláos honestos* e

de gòr»!ohs espertos.

GRAVATAS — Lindíssimas — Sò na
Casa Manchester—Kua Gonçalves Dias j.

. Após o despacho collcctivo, esteve
em longa conferência com o chefe da
Nação o dr. Lauro Müller, ministro do
Exterior, que tratou de assumptos con:
cernentes á - politica internacional c a
acção da nossa chancellaria, tciio.0 nca-
sa oceasião mostrado a s. ex. «1 cor-
respondencià por ella trocada nesses
últimos dias.

Parece que o tr. Francisco Salies
sc oppõe 11 que o sr. Sabino Barroso
seja eleito deputado, para depois se
cuipoleirar na presidência da Câmara
dos Deputados. _

O-sr. Sallcs, como se vê, está a

ligar muita importância ao negocio das

candidaturas presidenciaes, e não quer
á ultima hora ser pegado de surpresa,
como o foi na luta politica de que
resultou a presidência do sr. Wences.
láo Braz.

• Até certo ponto, o sr. Salies vae

demonstrando uma tal ou qual esper-

teza nas manobras que, através do. pro-

prio sr. Wencesláo, vem pondo cm

pratica para impor um candidato mi-

neiro á sua feição. O seu homem era

o sr. Delfim Moreira. Mas o escan-

dalo que, segundo corre em rodas mi-

reiras, rebentou no palácio da Liber-

dade, dc Bello Horizonte, ha de re-

percutir tanto nas Alterosas, que o sr.

Delfim se pôde desde já considerar
homem ao mar. A tradicional austeri-

dade mineira tem as suas exigências...
Dc sorte que o sr. Sallcs tein agora

absoluta necessidade dc redobrar de

esforços paia levar até ao fim o seu

jogo, c o sr. Sabino, de uma hora para
outra, pódc bem surgir dos bastidores

de toda a intrigalha politica que por
ahi já sc agita com o nome de qual-

quer figurão que inutilize o trabalho
-sallistá. ,-,

Hostilizando a depuração do cx-tm-

nistro da Fazenda, o sr. Salles.de-

fchdc-se coni unhas e dentes. Mas em

que situação ficará o sr. Wencesláo

Braz, sc realmente o sr, Sabino não

reentrar no governo ou não for eleito

deputado e presidente da Câmara?
O sr. Sabino veiu da Suissa justa-

incnte para representar o presidente da

Republica nas combinações da futura

presidência. Se elle volta para a Eu-

ropa, ainda mais ficará evidenciado que
o sr. Wenecsláo não é presidente, nem

coisa alguma, c sim o joguete dos po-
liticos dc prestigio na sus terra.

OS FRETES NA LE0P0L-
OM RAILWAY

Pai* essencialmente agrícola, i o
Brasil. Repitamos mais uma vez a

clássica phrase, e logo a seguir de-
monstremos se ella tom ou não bom
fundamento. Não c que a terra nao

produza, c não i que ella se não pres-
te avariadissimas modalidades de cui-
tura, Mas, para que um paiz seja
realmente reputado como bom agri-
cultor, faz-se mister que elle, alem
de aproveitar com arte e sciencia as
forças creadoras do sóto, possa exm-
bir os seus produetos e perniutal-os
nos centros de consumo, cn remettel-
os para além das fronteiras.

E' precisamente isso o que consti-
tue uma das maiores difíiculdades
para os nossos lavradores. Quem
ignora que importantíssimas quantida-
des dc cereaes, de frutas c de madei-
ras, se perdem nos campos que pro-
duzem tudo isso, apenas porque, ou
não existem meios de transporte, ou,
se existem, elles ficam por preço tao
elevado que «S impossível supportal-o?

Vamos dar um exemplo dc que
acabamos «de ter conhecimento.

O sr. Alccbiades Cerqucira e do-
miciliado na estação de Lage, muni-
cipio de Itaperuna. Estado do Uio
dc Janeiro. No dia 1 do corrente, a
firma Queiroz, Moreira Si C. enviou-
lhe a conta de venda de vinte toras
de ¦madeira de lei, medindo íüra.ooS.
O peso approximado dessa madeira
deve ser de dezeseis toneladas,. Cada
metro cúbico foi vendido no Rio de

Janeiro pelo preço «de 501.000, produ-
zindo o total de 8oo$-'So.

Vae agora o leitor apreciar o

que de verdade existe atrás «na phra-
s_ retumbante com que 

" 
abrimos

este artigo e que tem servido, para
avigorar os torneios rhetoricos da
Câmara dos Deputados e do Senado.

A conta de venda apresentada pela
casa Queiroz, Moreira & C. justifica
as seguintes despesas feitas com a
referida madeira, desde a estação ue
Lage até á capital:
Frete pago á Leopoldina

Railway, pelo percurso de
420 kilometros, occupan-
do a madeira utn wagon .

Imposto estadual . .....
Descarga na estação dç che-

gada e conferência . . ..»
Sello proporcional- . ». .« »
Desconto 3 

"Io • • • •* •" .*"
Commissão c garantia de

5 t «. ... »«. .*. • ¦•» •«- ¦•- •' ••

produziram effeito, apresentadas em

igiiS, com poderes «em limitação de

tempo, continuarão a produzir effeito.
Diabos nos levem se entendemos e se

o grego pôde alterar a letra e o espi-

rito da lei ao sabor da sua inepcia.
Pelo. despacho, isto é, consoante o

art. 3°. do Código, a procuração es-
tupida, e criminosamente recusada pelo
Thesonro importa um acto jurídico

perfeito e acabado e que se effectuou
de aecordo com a legislação então vi-

gente, resultando delle um direito ad-

quirido, cujo começo de exercicio ti-
nha nm termo prefixo, inalterável a
arbítrio, de outrem. Trata-se de uma

procuração passada em novembro de

um anno, por uma pessoa que sc reti-
rava para o estrangeiro, afim de que
alguem por ella, praticasse um certo
acto, no anno seguinte. E' claro que
«ó sc poderia effectuar esse aclo júri-
dico segundo a lei vigorante ao tem-

po tm,, que elle realizou. Mais claro
ainda c que, havendo üm termo prefi-
xo, a coincidir por uma questão de
data com a vigência de outra lei, esta,

por não retroagir, não invalida aquella,
em que se fundou a formula do acto.
Os poderes assim outorgados deviam
exerccr-se numa época marcada; ridi-
culo sei ia qiu o procurador ac apre-
sentasse antes de tempo. Mas o que o
ministro resolveu destróe toda essa ar-

gumentação 110 caso.
Apezar do lastimável conceito que

formamos do senso do sr. Calogeras,
custa-nos acreditar nesse absurdo. Sc-
rão ião, Brandes os prejuízos e os cm-
baraços a que a cretinice de tal hcr-
mencutica dará logar, ' 

que esperamos
do Thcaotiro o gesto cm contrario da-

quellei disparate.

BENGALAS — _.._aates e resistentes —
d» Manchester — UttiçtUtt Di»i 5.

O cambio apresentou-se hontem bas-
tante fraco, abrindo c fechando com as
taxas de 11 -7Í3- e 11 ?|8 d.

As letras de cobertura tinham n cota-
çüe dç 11 I5|it» d.

Foram vendidas -.000 saccas de café,
s^9$7oo- c p$8oo.

NA LEGAÇÃO FRANCEZA
mm.4m*t-**m-

A primeira recepção do
ministro Paul Claudel

1 X-y.iW**;'*
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573$ooo
a*|ÍM30

zSooo••"-oo

Produeto da venda
7Si$450
800Ç250

'çnuaise de Atum ~t_
.tiyana, 41

je, no Res-
-_  taurant Paris,
— Bons vinhos I I

O ministro da MüTÍnha recebeu com-
municaçj5o de que o "tender" Ceará
chegou ao porto de Marselha, tendo
feito sem novidade a travessia"da zona
perigosa
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Os membros da colônia francesa t jornalistas que compareceram á recepção. To fmmetro. tlane.vciíc.Çltâ
Paul Claudel, tendo â sua direita o sr- Dupas, consstl dc França
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O TEMPO

liontem osclllóll
tarde choveu.

n+m-

Camliio
çn dlv A' vista

j. ?|8 .. .|9Í<>4
$755 í-<"5

temperatura
c .-6°.o. A

(peso

Gobre T.omlrc!*. . tHamburgo. .1'aris» . . .Portugal. . .IIcs*ianlia. .Itucnos Aires
papel)'* Nova Vork. ,- ¦" liai:»." .S.1ÍSK1

Biittcariú
Caixa matriz

tetras do Ihcsouro
jmr cento.

Café -- o$*?oO c 9?í*oo.

HO.l B

$7.*t') $?_.
2S70.Í

.9*1
1$9*0
4S.IU
$595
$307

£7!..:: 11 íi)'.!-'
!! 7[3 11 21A32
„\o rcbalc ile S

Kstá .lc
olícin o

»crv!,*o 1.1 l'cp_rti<fip Central de
" delegado auxiliar.

Na Prefeitura nagam-se as folhas «le ven-
chnenlos ..¦ferentes »»o met f»»»lo ia l'.sco-
Ia Ni.r.n.il .: guardai iminictnacs .1»; lelnis
.1 a '/-.

0 presidente da Republica (les.jr,*),
amanhã, de Petropolis. afim de assistir
á partida" do vapor Wencesláo-Bias.

S ex- visitara depois a Companhia
dc Navegação Costeira. ¦

K viagem"; de s. ex. será feita em
comboio'csnecial ate MatlS e dali em
dean!.e a tardo i.s______________%.

„ Ht*ií*f-*õ****WMrMÍT^******"'!

SRS. FAZENDEIROS
0 pliarmaccutico W. A. Simões cha-

ma a attencão para um artigo que pvl-
blica na .**" pagina.-_ \mms\'*mm*mmsmm+m%mmm ' ' "T*

Hscrcve-nos o inspector'.federal ue

Viação Marítima c Fluvial:
"lllmo. sr. redactor do Correio da

Manhã, — Deparando lu..-. cor,, ii*-.»

local desse jornal, que, referindost

ao serviço da Companhia Cantareira e

Viação Fluminense, aíludc a esta Iusp:-

etoria. cumpre-me informar-vos i|itc

tal companhia não se acha sob a í;*,-

cáíizà.".ò da rcrartiçüo t. meu cargo,

que só fiscaliza as companhias e eni-

presas de navegaçi.0 que tèm contrato

com o governo da União, por itilerm*-

d.o do Ministério da Viação c Obras

Publicas.
Sem mais, sou vosso alto. admo, —

julio koelÇr, inspector."

BLUSAS do SEDA. UNHO e MANZOUK
BELL1SS1MA COLLECÇAO

Cnsa Nascimento. — 
_}7.; 

Ouvinon.

Com o rr. Souza Dantas, sub-secre-
tario de Estado das Relações fc*terio-
res, conferenciou 1 ntem o sr Ku.z^te
los l.lanos, ministro da Republiea_ ..r-

fíeritina.

Fluminense Hotel u^"übíra%07j
Aposentos 4. e 5$, com pensa» -$ e fi$
l.r.io da E. t', C. II.

Liquido ...-.« • 43?Soo
Ninguém dirà que estes 4S$8oo reis,

que representam seis por cento do
valor alcançado na capital pelos deze-
seis metros cúbicos de madeira de lei,
sejam na realidade tw. lucro que
possa tentar quem quer que seja a
fazer mais negócios. Mas a verdade
ainda não está completa. Aqi-çUe
lucro não existiu, conto se vae ver

pela conta dc despesas realizadas ate
a0 momento de as toras serem coi-
locadas no wagon da Uopofldina, na
estação de Ligc. - . -._. s .

Carreto para a margem* V*"*''
. da linha ......•* •'" i^000
Carregamento na citação da

Leopoldina «.«
I.avragem d*3 toras ,...-. ....

Clinica do Dr Neves da Rocha
Moléstias dos olhos •

e ouvidos 90, A. Itio Branco
e Electricidade Medica das u ás 4 da tarde

Ao presidente da Republica apresen-
tou-se hontem, no.palácio Rio Negro,
o general Américo Almada, que parte
para a Bahia afim de 'assumir o com-
mendo da .*" região militar, para que
foi recentemente nomeado.

CAT.ÍISAS—O que ha de mellior e elegan-
lt—Casa Manchester — Gonçalves Diis 5.

O pTceldente da Republica assignou,
hontem, o decrclo apresentado pelo mi-,
nistro da Fazenda que proroga, por
mais dois annos, o prazo para o res-

gate das lctras*"do Thesouro, . papel,
'emi-tidãs dc aecordo com o decreto
n, Ú-.47S, de 5'dc fevereiro de Jr>5•

5-;*!ooo
i-oSo!»

**s)í$r_co

BriANDAO . ALFAIATE
Av. Kio Branco. 109.

ate»»

Deduzido o 
"sa!tfò'-'rjáC*i«fiíi-

cado . . . .'¦' • .'..,¦..«

Verifica-se o déficit dc . . 2|.l$2oo
Mas a madeira tinha o_ seu valor

próprio 110 campo onde foi recolhida,
e por cila o-sr. Alccbiades Cerquei-
ra pagou I0^000
Que sommados ao 

'déficit 
dc 243-**"!W>

Correio
O Correio expede malas prios scüui.itca

vaiiorcsi "Cubatão", l»ar.-i Paranaguá, Atilo-
nina, S. Francisco ,0 Itio da 1'rata:, Ama-
zonas", !»ara 1'ictora, llah.a, Macei, Kcci.
fe Natal, Macio, Mossorú e Ceará-, "PI;..-
ladelphia", para Cabo Frio c porlos dn hs-
..ilito Santo, Caravellas <• lll.íos. "Piauhy ,
para líahia*, Kecife, L»»l»cdcllo_ c Macini
"'•«sú", |»ara Pernambuco; "-Caniiaviçiras-,

para Ilí.cos,. Bahia, Estância, Aracaju, lc
rtedo, M.ic.ió c Kccife.

A enrno
Tar.» a carne bovina posta hoje cm cr.n-

sumo nesta capital, for.-..'» affiv.-.iljis. pelos
.:,areho.-.tcs, nu entrenosto de S. DioRO. cs ,
;»rrços dc $?jo a $;t»". devendo íc-r co- 1
brado ao piililico o niaxi.no .lc Salip. |

Porco, dc :$.:ori a i$250! carneiro, líjoo ,
a í.Soo, e vitela, dc *;»»'» »> i$ooo. |

ção do pil lico pira certos aspectos 111-
•leressantes cia questão das monaziti-

ra». O argumento unico, que os dc-

íerisbres tardios c indeciso.» do con-

trato Gordon-Calogeras apresentaram,

para rebater .1 prova esmagadora da

improbidade, do ministro da Fazen-

<la, foi que, por meio <la concessão,

o governo obliyera de Gordon a de-

sistencià dc um aforamento. que lhe

iisscgurava o gozo perpetuo daquillo

que o novo contrato apenas lhe cou- 
j

íerc por uni prazo*d.e vinte annos. De-

mohsírámos a itianidade desse argu-
¦mento, mesmo antes dc haver sido»
cllc formulado-. Gordon não abriu
mão de direitos positivos, líquidos e |
jnconcussbs. Aquillo, por cuja renun- j
ci.i tão alto preço lhe pagaram, era |
contestado pela União desde o tem-1

po em qne o Ministério da Fazenda
esteve confiado a um homem dc bem.
"o dr. David Campista. Não se nc-

jgava a Gordon o direito de gozar o,
eforamcnío, mas o governo, baseado »

nas opiniões d°s '"ais eminentes ju-'
riscnnsultos, sustentava qr.e a expio-
ração -ias jazidas não podia ser com-
*.rehendi»'a entre os direitos de qu»*

1 íforamento investira o emphytcuU.

Parece que a febre amarella jã ir-
rompeu na cidade de Campos. O íacto
_ alarmante mas nada tem de. surpre-
hendeutè.

lia algumas semaras discutimos a

questão da defesa sai.itaria, as.»ignatan-
do a lamentável decadchei" a que foi

reduzido um serviço, eai outros tempos
lão cfficiciile e tão exemplar. Tor uma
dessas caprichosas coincide, cias do des-

tino, a morte dc. iüi-str.i orsanizador
da campanha centra .1 febre amarella
veiu .1 ter logar exactamci.te quando a

fraqueza dos que herdaram as respen-

sabilidades, que e!'.= souber.-, honrar tão !
bem, está comprometi-ndo os resultadtis
da campanha que Oswaldo Cruz levou .1

cabo com t».nto exilo.
O governo federal não pódc f»car dc

braços cruzados, deixando qu»* o fia-
' gello avance e reconquist'. a nessa ca-

pitai. O apparccimcnto »1-, feire ama-

relia em Campos é a prova d.i inefíi-

ciência do serviço organizad-i no Ks-

pirito Santo sob os auspícios da Dirc-

ctoria Geral de Saude P-blici. -<õo é

admissivcl que considerações pessoaes
façam com que fiquemos .ob : ameaça

da febre amarella.
Ha mementos cm que os g.v-rnpsnao

podem ter conteniplí.çõçs e precisam
confiar certos cargos ii.icamcnte a

quem è copar, de os desempenhar com

ã máxima efficicncm. A reapparição

Aa febre amarella no R:o de Janeiro

Ao tratarincs hontem da situação cm

e.oe se ehcontrnni os operários da Hs-

trada de Ferro Central, fizemos sentir

so governo que de um momento para

entro seria muito possivel que a Es-

trr.da so 'insc privada dos serviços

desse pessoal, acarretando o caso grave

perturbação no trafego.
Contirniarain-se as nossas previsões.

Declararam-se em greve os operários

do deposito dc Queluz, e tudo leva a

crer que -.'S de outras cidades recor-

íem ao mesmo expediente para obtç-

rem o pagamento do que lhes deve o

governo.
Coinprchcnda o sr. Wencesláo .Braz

a gravidade dessa situação. A inter-

rupção do trafego da Central, num mo-

mento eomo este, prejudicaria não so-

mente ás suas rendas, o que seria de

l-em triste repercussão para o Tbesoit-

ro, mas ainda os interesses do com-

mercio, da lavoura c daa industriar, de

todas as zonas atravessadas pelas suas

linhas.
A Central dá alguma renib, não ha

u menor duvida, e administrando-a com

intelligencia c critério, o governo pide
auferir ainda melhores resultados dos

seus serviços. Tara onde vae aquella

renda? A resposta não é difficil. Na

administração do sr. Arrojado, "ella

distraia-se nas negociatas que esse di-

rector levava a effeito para proteger
os seus parentes c afilhados e os aim-

gos, parentes c protegidos do governo.
Isso é o que não pód.t continuar, c

esperamos que o sr. Aguiar Moreira

procure por todos os meios evitar que

a Central continue a ser a gallinha dc

ovos dc ouro, dc que o governo se soe-

corre para. praticar as suas tratantadas.
Mas, antes que essi medida, que

deve ter um caracter serio, seja em-

pregada pelo novn director, é necessa-

rio que se tomem as mais decisivas

providencias afim dc que sejam pagos
os operários cm atrazo.

Aguardar friamente a explosão da

fome dessa pobre gente é incorrer nos

maiores perigos, para o governo, para
a Central e, sobretudo, uara o pu-
blico.

p odi-z o total dc ..... • 35I_*000»
que é quanto aquelle comnierciante
acaba de perder, para não ter a vel-
leidade de metter-se a negociar com
madeiras do paiz, que, custando reis
ioSífOoo, preço inicial, fazom de des-

pesa, para chegarem á capital, depois
de um percurso de 420 kilometros,
cm Estrada de Ferro, de UM CON-
TO F, QUARENTA E TRES MIE
REIS!

Só a Lcopoldina Railway absorveu
4364 réis por kilometro percorrido,
0*1 o correspondente a QUINHEI*'-
TOS E TRINTA POR CENTO DO
VALOR INICIAL DA MADEIRA
QUE TRANSPORTOU! E, para a5-
sociar-se á extorsão exercida pc.a
Estrada de Ferro, o Estado iio Rio
dc Janeiro lançou sobre os dezis-p
metros cúbicos da mercadoria citada,
o imposto de &l$430 réis, ou sejam
SETENTA E OITO POR CEN-TQ
D-0 VALOR DESSA MERCADO-
RIA!

Temos cm nosso poder, a conta
especificada de todas ar, despesas pa-
gas, c delia cxtraiir.os os algarismos

que alii ficam, para que toda a gente
possa analysar 110 exemplo que. re-

gisíramòs 
"uma 

das mais evidentes
causas do nosso atrazo como nação
agrícola, um dos motivos da carestia
da vida 110 Brasil, uma das. razoes
emfim, porque as hielfcorcs nuctati-
vas succitmbeni. esmorecidas, deante
dos mil altrictos e das insuperáveis
uiíficmd-ulcs que se lhe antolham!

Contra os exairerados frctps tm-

postos pela Leopoldina reclam-am dia

¦ O. presidenle da Republica assignou
hontem, o decreto da pasta da Mari.
_ti.n, traasferindo, da reserva |para o
quadro activo do corpo de engenheiros
m-kbinistas navaes, o 2" tenente Luiz
Tirelli, por haver sido nesta data cas-
sada ja permissão 

'(jue lhe foi concedida
para empregar sua actividade ua mari-
nha mercante e industrias correlativas,
ein conseqüência de ter o mesmo offi-
ciai. sem licença do governo federal e
com infracção do accórdão de zi dc
outubro dc 1008, aeceitado o cargo dc
intendente de" uma das municipalidades
do Estado do Amazonas,

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual
— Casa Manchester — Go..çalveB Dias 5.

O presidente da Republica assignou,
hontem, o decreto da pasta <la Agri-
cultura exonerando, a pedido, o dr.
Nicolas Athanassof, chef de secção,
addirio, de 7-ootcehnia c Veterinária do
•Posto Zootecbnico de Pinheiro.

Meus Amores ^^ W
[umoíia Nunes; largo de S. .Francisco, 23.

Pingas & tepinps

riamente aquelles que são forçados rt
utilizarem-se dos trens daquella com-

panhia. Mas a Lcopoldinji é tão po-
derosa que «rláflieiit**- continuara o
desafiar os clamores das suas vieti-
mas. .

Não fantasiamos números. C) que
está dito. e í expressão' rigorosa da
v*rdadc, i*./.o exigç mais coir»n*.e*.ita-
rios. ,

Felizmente.,', o Brasil e um paiz
essencialmente :\:;.*iccla'....

PUNHOS o co!lo:m:.0S7— l-snecútirlarte
- Cnsa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Depois do' estar internada durante ura

m.í, nn Collegio Sant'Anna, era S. Vaoio,
•vae- ser novamente ouvida pela justiça .1

.x-dansarina Carmen I_.*.lia.
A graciosa artista, durante a sua clausu-

ra uo piedoso estabelecimento, aprendeu
mais uni número : a dansa das Ho

Mcriúilàs. -..
#

Diz v.m vesporti.K. que n policia prfitCEü
o BíBíccíí, um doa imj>|ica'dos no assassi-

nato <la velha dà mala dc 01.ro.
Os .mentes ipie ó prenderam estão sendo

tran-iicriilos, p»»r castigo. _ _
XV muito bem merecido. Quem j»'i viu

àg.ntis .1-* Poüeia prender criminosos;? A

cs-cs qi.c vieram com Innbvaçõcs
apj.licailo o cosrectivo.

1)0:11

O Thesouro recusou unia procuração
passada em novembro do anno proxi-
mo findo, de aecordo com a lei então
vincule, por ter sido a mesma apresen-

tada 110 regimen da nova legislação,

que começou a vigorar no dia 1 da

janeiro com o Código Civil.
Engraçado foi que essa recusa se

baseou numa resolução do sr. Caloge-
ras baixada contra um despacho de
s. es*., proferido ba pouco. Xo despa-
cbo, o ministro da Fazenda copiou o

art. .-," do Código, onde se lê: "Arli-

go 3". A lei não prejudicará, cm caso

algum, o direito adquirido, o aclo /ll-
ridico perfeito, ou a coisa julgada.
Paragraphó 1". Consideram-se adquiri-
dos, assim, os direitos que o seu titu-
lar, ou alguém por cllc, possa exercer,
como aquelles cujo começo, dc e.rcrci-
cio tenha termo prefixo, 011 condição

prccstal-clecida. inalterável a arbítrio dc
nutrem. Paragraphó 2". Reputa-se aclo

jurídico perfeito o já coustintmado sc-

gundo a lei vigente ao tempo cm que
cllc sc efjecliioit". 1" s. ex. resolveu,
entretanto, que so as procuraçijes que ji

' «1 »"
A .Wl.Vi." apresenta n idéa dc honicna-

gçíir-se a memória illustre .le Oswaldo
Cruz, .dando officialmcnte o seu nome 00

Innimto Manguinhos.
A í_mliran..i i digna de todos cs applau-

sos *, trin apenas um ponto fraco ; ' que
o 

"governo 
teve a mesma i.l£*- ba uns oito

«-ir.»*» passados c pol-a cm execuçáo. .
'1 I?
•S <¦

Acha-se entre nós o escriptilr cliTier.o flr»

Éliialde fie vem fazer conferências posi-
tivistaV.

A proposiio ouvimos r.uma roda de bte-
Tatcs :

 Kão vaes ouvir o liomcm ?
 Ki».; não entendo bem o hcspanliol.
 Qvr.\ hcspanhol, qual nada I os posi-

..vistas' íaiarn lodo» no mesmo patuá do

Tcxi.ra Mendes, q-.ic í muito parecido com
o poitiiguez.

• • 
\ * 

*».¦•¦•___
"* ti ¦'¦

O Oirnãvai que a I.isht prcteinlla T»ír
na rua -no sabhano próximo tinha por fim
exclusivo .divertir as creanças.

A ià-ío nio visava absolutamente fins ís
Sucrí.

Tendo a "Usht 
ganho nos tres dns dc

Carnaval .|6_ contos dc réis, queria m03-
trar. o sua gratidão ao publico carioca, dan.
do-lhe uni Carnaval bis, Ac qnéhra.

Tanto aSEÍm que- "o flu Intenção conce.
der, :io'sabhado, passagens gratuitas, _ cm
seus carros, o toda .1 popul-ação*

*¦:»

t** ÍI
A Cantr.rfira não ajl.criu i idéa do

L-i vai n. 3.
KSo linha tempo de r.»nta*i*ar es sc

calhambeques^ dc barras navegáveis.
1. Cyrono £' C

A recepção que o sr. Paul Claudel,
o novo ministro de França no Brasil,
deu hontem no palieio da legação, a
rua Paysandu', teve uai caracter sobre-
modo distineto, a ella comparecendo as
irdividualidaVlcs mais tm destaque da
colônia franceza domiciliada 110 Rio.
O representante diplomático da grande
Republica amiga teve assim uma magni*
fica opporlunidade para apertar a mao
aoi seus compatriotas, itiuiindo-os no
salão nobre da opulenja ,residência, que
abriu pela primeira vez, depois que jun-
ta ao nosso governo s. ex. se acre-
ditou." ....

Eram 2,30 da larde, quando começou
a recepção. O sr. Paul Claudel, auxi-
liado pelos srs. Mareei Ctiiard, secreta-
rio da embaixada; Drohilhon, viçc-con-
sul; J. Dupa», cônsul de 1-rança; r.
BaTMa, vicc-consul, e Milliand, secreta-
rio particular, attcmlia gentilmente a
todos os presentes," tendo sempre para
os jornalistas" cario.cas que ah compare»-
ceram uma pàlavT.i de aniabihdade.

FALA O PRESIDENTE DA CA-

MARA DO COMMERCIO FRAN-
CEZ DESTA CAPITAL

Estabelecido o silencio, adeantou-se
em meio do salão, o W Meghc, presi-
derte da Câmara de Commercio íran-
ctza, nesta capital, que pronunciou nm
magnifico discurso *>c saudação ao illus-
ire ministro. ,

Disse o orador que reconhecia a dc-
licdcza da missão que lhe impoz a
Câmara, conslituindo-o interprete dos
seus sentimentos, e só o animou a fa-
lar ali a convicção de que ia saudar
tambem a um artista da palavra, neces-
sariamente indulgeiite anle a fraqueza
da expressão do pensamento alheio.
Sentia-se feliz, e com elle a Câmara,
per estarem toUos, de novo, reunidos 4
cembra do glorioso pavilhão ._ tricolor,
um- era a èricàriiãção da Pátria amada
é. distante. O francez-.cabia conservar
no estrangeiro o culto'."fervoroso das
tradicções francezas. Raras, bem raras
eram as familiás da colônia residente
no Uio, que não tinham um ou muitos
dos seus membros nas linhas de fren-
te, c numerosas já eram aquellas_as
quaes o lueto feriu dolorosamente. Mas,
mães, irmãs e espozas francezas daqui
aceeitaram estas supremas provações
com a mesma coragem, a mesma abnc-

gação, a mesma Ucdieaçfio, a mesma ai-
tii.cz que as da Metrópole. .

Tudo se fez calar para a victoria e

gloria da França. .
Os que a idade não pírmiltnt marcha-

rem liara as irincheiras não -ficaram in-
netivos e formaram um segando exer-
cito o exercito da solidariedade, da De-
neficiencia, da propaganda e da dçieza
econômica. Antes da guerra, a colônia
eslava dividida; iniciada a lucta forno-
«lavei, cila uniu-se e neste sentido tem
feito esforços louváveis. Os francezes
no Rio tèm a impressão de que poderão
fazer mais c muito melhor, e era o sen-
tir.ento de ambição patriótica que re-
unira todos cm torno Uo seu ministro,
Com alegria, via a colônia ser recebida,
pela primeira vez no edifício da sua
írcação.

Não traduzia fielmente n pensamen-
to dc todos os compatriotas se 11:10 aí-
firmasse ali que maior era a alegria dos
francezes no lirazil, por saber que o
ministro de França era Paul Claudel,
um nome diplomático, precedido por
uma brilhante carreira literária. Certo,
a íadir-a comniercial e industrial da co-
lonia 

'no 
Brasil, pcucos vagares per-

mittia liara os francezes intellectuacs.
Ainda assim, como os viajantes da
Agencia Coo!*, que visitam os muzeus
dé pinturas francezas levam, sob a ur-
gencia do tempo, a indelével impressão
das obra-» primas admir.'.'Jas. Tambem
òs francezes domiciliados na grande
terra brasileira, cm suas incursões pela
literatura contemporânea, não ignoram
a obra literária dc Paul Claudel.

E' uma obra forte, uma obra de rc-
acção e de coragem contra os que se
afastaram das tradicções francezas c ja
nã.- refleeliam ,-i alma da branca.

Esta obra preparou a magnífica evo-
lução da mentalidade gaulcza. cuja por-
ta larga do ideal commum e hoje o
maior sustentaculo do exercito reptiob-
cano. Conhecendo assim o homem, pc a
sua arte, sente-se feliz a colônia peu
escolha acertada da nomeação do nova
ministro. Prova isto, que a França
comprchendeu a necessidade dc encora-
jar as sympathias que o Brasil-sempre
manifestou ardentemente p*r cha, nc-
dendo retomar, na gran lc Republica
Sul-Americana, o logir prepodejante
que uniu commum origem, trauicç ies e
uiii mesmo ideal; estreita cominunhao
lhe deu o direito de aspirar, h com-
p-chendem que o melhor meio de as-
scijurar c descnvalvimeolri das rcaçues
commerciaes econômicas c financciv--s
entre os dois paizes era melhor pene-
trar na éüte da nação brasileira._ 

"Nin-

guem melhor do que o novo ministro
poderia desempenhar tão alta missão.
Un ponto, entretanto, assignalara des:
di já: era o numero reduzido da co.o-
nia, mais 

'reduzida 
ainda depois da

guerra, colônia que não eslava cm pro-
porção com 03 enormes interesses fran-
c^zes no Brasil. Desta situação espe-
ciai, resulta que emquanto as emprezas
fundadas pelos outros concorrentes, es-
cnptorio**, bancos, trabalhos públicos
recrutam os seus compatriota?, os nego-
cios francezes íão sempre servidos por
estrangeiros. Xa Metrópole, allegamque
os rapazes "de França não gostam de.se
expatriar. Cumpre incutir no espin-
to da mocidade franceza _ o gosto de
viajar, ganhar dinheiro fora do paiz.

E' o que a Câmara tem feito, cm-
pregando grandes esforços. Não cessa
cila de reclamar n attencão dos cam-
patriotas, mostrar.do-lhes o grande fu-
turo que aqui os csçera, preparando
nesta parte da America o terreno da
formidável luta econômica que vae re-
começar depois da guerra. A Câmara
não se descuida e tudo faz para entra-
var, enfraquecer, anniqnillar o eom-
mercio inimigo uo Brasil. Mas, para

que serve isto, se a Câmara destróe e
nâo reconstróe. Os francezes precisam
substituir nos mercados brasileiros aos
seus inimigos, affirma o orador. .

A iniciativa tem que ser individual,
com a ajuda poderosa do governo, rc-
presentado aqui pelo homem eminente
que 6 Paul Claudel, Insistia sobre este
ponto, porque o considerava essencial.

¦lí o presidente da Câmara de Com-
mercio Franceza assim perorou:" Creio por outro lado que, de todos
os paizes onde 05 francezes podem ir
exercer n sua acliv idade, o Brasil é
um dos *que lhes offerccem as condi-
ções mais favoráveis. Sem falar da
sua hospitalidade que é das mais am-
pias, e do seu clima que nada tem de
excessivo, sem mencionar a sympathia
com que os brasileiros ¦ acolhem tudo
que vem da França, creio poder affir-
mar, baseando-ine sobre uma longa ex-
periencia, que todo empregado activo
que venha ao Brasil oecupar um logar
em um dos nossos estabelecimentos
francezes tje commercio, de banco ou
dc industria, poderá facilmente ahi fa-
zer carreira e ganhar a sua indepen-
dencia,

Acredito que nnimando-os a se ex-
patriarem, a nossa Chambre de Com-
mercê presta-lhes serviço, ao mesmo
tempo que trabalha em favor dos inte-
resses geraes dc nosso paiz.

Termino, senhor ministro, assejju-
rando-vos que a colônia franceza m-
teira, agrupada minta união que está
firmemente resolvida, a manter, forma-
rá um bloco em lorho do Yepresentan-
tc da França, para trabalhar, sob a
sua . alta direcção, pela salvaguarda e
desenvolvimento dos interesses da
França no Brasil".

RESPOSTA DO SR. PAUL
CLAUDEL

"Cit.

Abafadas as ultimas palmas do au-
ditorio, o sr. Paul Claudel respondeu
com o seguinte discurso:

" Senhor presidente — Meus senho-
res — Antes de responder ás bellas e
generosas palavras que acabam dc me
ser dirigidas, deixae-mc evocar uma
recordação.

Estamos a 12 dé fevereiro. Ha um
anno, quasi, dia por dia, começava a
grande batalha de Vcrdiin. Ha um an-
no que, depois de gigantescos e minu-
ciosos preparativos, um exercito de
um milhão de homens, apoiado por
tres mil peças de artilheria e comman-
dado pelo kronprinz em pessoa se ati-
rava contra as linhas francezas que
impellia, apezar dos prodígios de he-
roísmo praticados na retirada. Nossas
posições de Orne, do Brabante, d'Her-
bois, dc Bczonvaux eram suecessiva-
mente tomadas. A 25, o estado maior
do exercito inimigo publicava o famo-
so communicado, que não csquccestcs:" O exercito aliemão, em presença de
s. m. o imperador, acaba de tomar o
forle cucouraçado dc Doaumont, pedra
angular ela defesa de Vcrdun". E o
próprio imperador telegraplmva á as-
sembléa de Brandcbourgo para lhe an-
nunciar que o exercito aliemão acaba-
va dc ter tima grande victoria" —
contra o principal exercito do seu
principal inimigo. "

Vós vos le.nbraes destes dias sinis-
tros, meus senhores, duplamente amar-
gos _>ara os que, como vós c eu, esta-
vamos então no estrangeiro, apenas
conhecendo os acontecimentos por bre-
ves e affHctivos lelcgraminas.

E da continuação vós vos recordacs
tambem. Pela vontade da Alleniiuiha,
a batalha de Vcrdun tinha sido trans-
formada numa espécie de sentença de
Deus, pela qual o vencedor definitivo
seria designado aos olhos do Universo
inteiro. Pois bem! Depois dc longos
mezes dc uma lula sem egual na bis-
toria, a sentença foi proferida e o ven-
cedor 6 a França. . - ,

Em julho nossos inimigos se de-
tinham ejthaustos de animo e de -meios
deante da nossa defesa inabalável. E
alguns mezes ainda mais tarde, cm dois
dias, cm algumas lforas," nossas tropas
reconquistavam- a totalidade da posição
estratégica de que cada p.olLegada custa-
ra aos-nossos inimigos montes dc ca-
daveres. Retomávamos Dòuaumont. re-
tomávamos Vaux, retomávamos Louve-
mont c 'Bezconvatix.e o genepal Nível-
le, o vencedor do Kronprinz, era no-
meado generalissimo do Exercito_ fran-
ccz, que saberá levar amanhã á victoria
final. ,

Vós julgarcis, senhores, que grandes
lembranças a evocar são estas por oc-
casião de um acontecimento de caracter
tão limitado, qual * seja a inauguração
desta nova legação.

Não c tal o meu parecer. Esla ban-
deira que vedes fluctuar boje pela^pn-
meira vez á fachada da casa de Fran-
ça, traz nas suas dobras alguma coisa
de .novo sobre esta terra estrangeira.
Traz o Mame, traz o Yser, traz Ver-
<hin. Ella vos pertence. Desta gloria
nossa que o nosso paiz acaba de con-
quistar vós participaes. \'ós tambem,
francezes do Brasil, a pagastes pelo
mesmo preço que os francezes da Fran-
ça e as suas tres côrcs são por sobre
vossas cabeças a recompensa e o sym-
bolo dos mesmos sacrifícios e das mes-
mas esperanças.

O governo da "Republica Tião podia,
pois, escolher melhores auspícios para
inaugurar esta casa que 6 a sua c que,
deixac-mc dizel-o, é tambem a vossa.
Sitas portas estão abertas a vós todos.
Achareis sempre aqui um homem qiic
«e sentirá feliz em falar eomvosco, fe-

-|fe por aproveitar a vossa experiência,"fpnz lambem por prestar, na medida de
Rias forças, o concurso e o apoio Ae
que tiverdes necessidade. Antes de mi-
nha rhegada a este paiz, eu vos conhe-
cia já, meus senhores. Conhecia vossos
trabalhos tão bellos e tão intereç-antes,
a Chambre de Commercc, o Cerdc
Frauçais, a Societé dc Bicnfaisaiice, e
o mais recente de todos, o que talvez
contribua mais para vossa honra, aquel-
le a que se dirigem de uma forma cs-
peeial' as sympathias dot meu governo,
o I.ycée Frar.çais. Monsiéur Guiara me
h.ivia fnla.lo da colônia do Rio, da sua
dedicação e do sen patriotismo. Conhe-
cia ji os nomes une a honram e a vos,

como monsicur Méghê,"•___..primeira ltíj
nha. Tinha sabido tudo que ella fé*.
em favor das nossas obras dc gncrçajj
dos nossos prisioneiros, das niulhetwj
e das creanças dos nossos ,móbili_adoMj
Contaram-me o esforço de soViilariedo* .
dc verdadeiramente admirável que cua.
poz cm pratica. Disserain-nie ainda
que aqui, como por toda a parte, is]
Union Sacréc reinava de agora era-
deante entre todos os francezes, entre*
todos os filhos de boa mie, que 6e ;*««j
velani hoje bastante avaro» de_ seu tf**j
para rcserval-o apenas aos seus íniml-;
gos. Emfim, logo 4 minha chegada aí.
legação, tive o «-fazer de saudar esto» .
excellentes francezes que duas vet»
por semana* aqui se reúnem ç trabalham,
carinhosamente em favor dos nossos-
soldados e dos nossos prisioneiros. A.
elles, a vós Iodos, meus senhores, A
todos os francezes do .Brasil -envio a»
intimo do coração aB minhas sauilaçõe*
e o meu agradecimento.

Com semelhante presente, n.io temo»
o direito de desesperar quanto ao fu-»
turo. Como vós, ir. presiden ti eu de*
sejaria um maior numero de compa»
triotas se compenctMSSem de que Ml
alem dos mares um grande paz quç o»
ama e que eslá prompto a re lebçl-os.»
Pois bemt Os capitães francezes vieram.'
ao Brasil; os homens os -e.iikrao. mt*»
tro a firme confiança. Inttiuçces como»
o Lycéc Français do Rio, com.» o <la •

S. Paulo, cuja abertura, eu o espero,-
assistiremos dentro cm pouco, sao ee-,
menlcs na terra. Outras empresas es*
tão em vista: ao exercito pae.fico «j»

progresso, não menos que ao exereti-,
da defesa nacional, os effcctivos nao.
faltarão. Estac certos disso. A Frarrça
terá bem cedo no Brasil uma repre-
sentação que, pelo seu numero, seja
digna delia e da importância dos seur
interesses. _._•_

E. finalmente, uma v*ti que a vossa
amistosa assistência me obriga en tiio
vejo na necessidade de falar um pouco"
dc mim mesmo. Vosso discurso, senhotS
presidente, continha a roeu respeito
muitas coisas amáveis que eu desejaria!
merecer melhor. Não haveiá jamais ex*|
cessivos meios á minha disposição p_arn.'
tomar-me menos indigno da grande
honra que me cabe hoje de representar,
a França- Ser o representante da.
França, meus senhores, e uma coita
difficil. Para estar 4 altura de uma Jal
missão seriam precisas mintas qualictò-
des que me faltam. Estou apeu-s cert*
da minha boa vontade.

Não me perdoaneis, meus senhofeíé
se eu terminasse estas palavras «Ml
saudar estp bello paiz, que • o Brauí*
que nos dá hospitalidade, e «e eu nso,
aproveitasse esta oceasião para dt-tr,
quanto nosso governo, quanto o tiosí»
povo <i_>reciaui a sympathia que elle
não deixou de lhe dedicar. Cada um»;
de vós mc éisse: nossas provações, nosró
sas anciedades. nossas alegrias lambem,
c nossos suecessos teem sido as tffoylH
ções e as alegrias do Brasil- As nos-,
sas causas não são diffcrentcs. h _o,
mesmo ideal do direito, da justiça e da!
liberdade que nos une. Meus senhores,']
eu chego da França, com os olhos»
cheios de granldcs espectaculos c o co-,
ração choio de grandes esperanças. A'j
causa por que nosso paiz, ao lado dos,
seus fieis alliados, combate e soffre»
hoje. não é uma causa limitaJa por cs-
treitos interesses nacionaes: é a de to-
dos os povos. A França julga que cada!
povo, como cada homem, tem uma vo-
cação e (iuc lhe assiste, não somente o»
direito mas o dever de existir. Ella:
professa a doutrina de que a sociedade
futura não será o produeto de um ça-j
ptiveiro brutal, como o que os assyrio*
impunham outr'ora ao= pevos conquis-l
tados; que não seri composta ds um*
grupo de senhores e de um rcbotthc*.
dc escravos. O futuro, o futuro pro-_
ximo, não será feita de servilismo, se-
não de um livre e unanime ac.ordo. A'
humanjtlade que nós formamos será umi
concerto rico, a que todas as vozes são'
necessárias c que se sentirá empobre-
cido pelas que se calarem. Sei que S
nesle pensamento que o Brasil olhai
hoje para a França, que elle contem-,
pia hoje esta Kstrclla da Françn invo-1.
cada outr'ora por um poeta americano1
Whitmán, comprehendendo que á sus.
bandeira constellada não ftltará jámáisl
além dos mares a saudação desta Es'
trclla que não sabe morrer." _ ,*7

Esta oração terminou com enlhu .i,áí_i_>
ticos applausos ás ultimas palavras^diN
nosso ministro. Serviu-sc, então;'" (>
champagne, e pudemos notar 110 "sálã.
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SCENAS EDIFICANTES
CRUELDADES DA BUROCRACIA

Muito propositalmcnte," deixamos que
passassem' .os folguedos carnavalescos
para trazermos aos nossos leitores uma
dolorosa scena oceorrida no Thesouro,
no sabbado passado, junto á porta que"àh entrada para a 1* pagadona.

Não eram ainda tres horas, aquella
pagadorfa regorgitava dé senhoras, se-
nhoritas e creanças, na sua maioria pe-
quenas pensionistas que iam receber
o montepio da Justiça.

O", movimento era desusado, todos
porfiavani cm ser attendidos. Os ex-
Iractores dos cheques exigiam uns tan-
tos documentos, comprobatorios da au-
thenticidade dos pensionistas.

Bruscamente um continuo cerrou a
porta, fazendo grande ruido,

As retardatarias, umas velhinhas,
doentes, esquálidas, tropegas, a canil-
nbar com muito esforço, com muita
difíiculdade, pobremente vestidas, tra-
ziam rolinhos de papel. Eram os ti-
mios do montepio e pensões, attesta-
dos de vida c residência, estado civil
c mais umas tantas coisas que repre-
sentam exigências maldosas do espt-
rito oppressor do director da despesa,

As velhinhas, ao verem fechar-se-
lhes a porta, ficaram estarrecidas. Iam
ficar privadas de receber aa suas pen-
soes.  

Algumas, após certa vacinação, toca-
ram .tia porta, a medo. Não foram at-
tendidas, a porta não so abriu, insisti-
ram. O continuo, com olhar esgazeado,
lábios finos como os da serpente, a
tremer de rancor, insoletitc, descerrou
n porta para reprehendcl-as e o fez
com brutalidade.

O senhor bem podia deixar que
entrássemos, viemos de tão longe! —
supplicu, disse uma dellas, somos lio
pobres, precisamos tanto., i

Aqui não entra nem rato ! ber-
ra o cerbero a serviço do sr, Jovita"Eloy.

E' umn obra de caridade, meu
,,-. senhor. Não foi possivel chegar mais
,'ciV.Io, sou viuva de um empregado pu-

ti lilico que trabalhou muito para o go-
remo, com muita honestidade, deixe-

me entrar, é uma esmola que faz, cou-
linu'a supplicante, sempre humilde, a

'¦pobre senhora.¦i- — Está perdendo o tempo, grita o
t valiente continuo; são ordens. Vá ao' dr. Jovita, é só subir aquella escada,
ij elle é quem manda no Thesouço.

Como, meu senhor, como subir
essas escadas, se caminho com diffi-'cuidado ? Corno falar a esse senhor,
algum graudo, que não sei quem scjafl

,, Sou tão velha, o senhor bem vê, sou
doente.

Sempre humilde insistia a velhinha.
,.— Não tenho nada tom .isso, não

Sou culpado de sua velhice e doença.
Dizendo isso o terrível representante

do sr. Jovita Eloy, o maior inspirador
do sr. Calogcras á perseguição ao fun-
ccionalismo publico, o algoz das viuvas
c orphãos dos que consumiram a vida
no serviço do Estado, bateu com vio-
lencia a porta semi-aberta.

As velhinhas, pobremente vestidas,' quatro ou cinco, todas viuvas de ser-
vidores da nação em departamentos da
Justiça, se foram afastando lentanien-
1c, algumas a enchugárem .lagrimas
que corriam pelas faces riigosns, E'

j <)ue, privadas de suas minguadas pen-•soes, certas estavam de que para re-
ccbcl-as teriam no lar a miséria.• ¦• I.ogo após uma joven senhora, dc•'faces e lábios acarminados, vergando

< rica toilette, ostentando nos dedos''anneis custosos', tendo a cobrir-lhe a
j bella cabeça, guariiccida por basta ea-•ifeclleira, luxuoso chapéo, onde flticttia-'¦vam phiiuas de alto preço, desembara-•'.cada c altiva, tocou, com energia, com

. a ponta da sombrinha, á porta, que se
.i.abriii em pane, por onde o continuoenfiara a cabeça a espreitar quem, com

t ousadia e insistentemente, assim viola-
(Uva ordens.

|, Contava talvez que essa insistência
partisse, ainda das velhinhas; estava

t.-inal humorado, mas, deparando com. tini ento de tão bella appareneia, e con-
t formação. . transmudado, sorridente,

sempre muito amável, a fazer cttrvatu-
-.•ras, a gaguejar uma coisas txinaes,
| muito mezurciro; declarou que estava

prohibiilo o ingresso.
— Sim ?! disse a bella dama de la-

,;bios o faces acarniinadas.
,i — São ordens, minha senhora, sem-
,piie humilde e transraudado, ponderouo altivo continuo de momentos antes.

,: ~~ Mas a minha folha está anmiii-ciada, são apenas tres horas, hei dereceber, não é que precise, mas, heide receber. O expediente vae além das
..ires, bem que o sei. Hei de receber!Volveu a esquerda, caminhando com

j altivez, deixando o ar impregnado dcexcitante perfume, subiu a escadaria
, e, momentos depois, sobranecira, rc-
..gresuava da Directoria da Despesa.com ordem do sr. Jovita Eloy para
(quo fosse paga.

jj- Emquaqto isso se passava tio The-
.--.ouro, as velhinhas, Deus o sabe, sor-"viam o cálice da amargura, a caminhar

. (cqra passo tardo c vacilhinte c-m bus-ca do lar onde. com certeza, as aguar-«lava a miséria.
, Horas depois, o director da Despe-¦sa, a bambolear os seus fastos quadris,-, abandonava o Thesouro, alegre, comoa mais feliz dos liomcus, a empunhar1 um lança-perfume, a bisnagar os ànii-gos, emquanto que pobres viuvas c

: filhos menores dc antigos funeciona--nos, em conseqüência dessas absurdas-lorilcns, eram privados de minguados•-. recursos com (pie matariam a fome. • b. dizer-sq que o sr. director da
^Uespesa e catholico, apostólico, romã-'-no, 

praticante, que vae todos os diasia missa e que se confessa e coiuiiumgatodas as semanas; ,:- '
.Bem razão teve Christo quando allu-«lia as catacumbas alvas, muitomas so exteriormente.

—I -» o

.ÁLVARO ALVIM _ F.xamt
pelos raios \, Installaçao especia1 parao tratamento das moléstias do peitotuberculose, bronchite. cmphysema. DeJo i|2 as 4: largo da Carioca, i'i, i*andar.

S.PAULO E APOLÍTTCA
NACIONAL

S. Paiti,o, atde fevereiro;, —.'Como
andassem a correr boatos sobre-» exis-
tenoia dc unt trabalho político hábil-
mente conduzido, com o fim dc appa-
relhar S. Paulo para campanhas* que
talvez não venham longe, desejávamos
sondar a opinião. do illustre político
que, de quando em quando, fornece ao
obscuro autor destas correspondências
preciosas informações, preciosa* pela
opportunidade c por terem quasi sem-
pre confirmação absoluta. Havia muito
que não o viamos. S. ex. — o bom
amigo tem representação official —
achava-se fora, a gozar as delicias do
campo, em município distante algumas
horas da capital. Assim lhe falámos,
disse-nos que, se eram impressões
frescas que lhe pedíamos, não nol-a»
podia dar. Passou muitas semanas
afastado da capital c 

' 
dos Soalheiros

políticos. Propositalmente não lia jor-
naes, para imaginar-se completamente
desvinculado do mundo.

Veiu assistir ao carnaval?
Que pergunta a sua! O senhor

sabe que eu detesto os folguedos dc-Momo.' Cheguei, 'realmente, 
domingo

dc carnaval, mas só hoje sai dc casa.
Não sei nada, nem do carnaval, nem
ti: política...

Tocávamos o botão preiioso, o botão
mágico que nos attruia. Avançamos:

Já foi a Guaratinguetá, visitar o
ccmi/heiro Uodrig-i»s A'\es?

Não ora possível. J,'. cr. m» cn-
contrava no interior, qtiuido elle veiu
do k-í. Sei, porém, que t-.--.i passaudo
muito bem na sua terre.

Se v. ex._ lesse jornaes, no ado-
ravel ;-etiro a que voluntariamente se
csndcinrou, teria v^sto q-t.- o sr. Ro-
drigues Alves tem estado etn foco.
Veria rr.ais que se fala muite em com-
biiir.çúej, entre S, Pa-i c- c alguns Es-
lados, a rc3peito da sMCctsão presi-
dcttcial...

K' sempre assi.it, tt.eu amigo.
Fala-se muito em S. Paulo, quando se
appro>ima o, período das incubaeões
em torno daquelle problema. E' na.
turiil. S. Paulo governou muito tempo
a Republica e, pelo seu progresso c
pela sua preponderância, está sempre-
em primeiro plano. Eu costumo saber
de certas coisas com muita antecedeu-
cia, c raramente faço mysterio do que
sei. Por cmquanlo, porém, não lhe
posso ser agradável. Àiiida não sei
nada,

Nem ao menos que ha combina-
ções para apparelhar uma candidatura
paulista ?

¦ — Nem isso, o que não quer dizer
que S. Paulo se quedará indifíerenu-,
S. Paulo não se absteve nunca. Lem-
l.rc-sc da campanha contra o sr. Ifcr-
mes. De positivo só sei que 03 pio-
céres paulistas estão absolutamente de
recordo num ponto: este anno, logo
1 as primeiras semanas que se seguirem
d abertura do Congresso, começará um
jogo franco de cartas.

E maio não está muito longe...— C.
"São 

I.fliirpnro" T cis-'"'ros p'õiuiiá-
com valiosos brindes—Lopes Sá * C».

As resoluções
do sr. Jovita

dvtis,
"II I ¦ 1 *tl pllw I

TRATA MfrlNTO DAS MOLÉSTIAS
ÍW ,.,ÍÍFAN,,KS ™hoa.ffiArSICAS' ,>Eto H
DR.

DOS OPERÁRIOS
DA PREFEITURA ESTA*

EM DIA

O pagamento dos atrazados,
no Thesouro

O sr. Jovita Kioy, director da Des-
posa. do Thesouro Nacional, rcsõl-vcti,
homem, introduzir unia modificação 110
modo como eram até aqui feitos os pa-ganicntos atrazados, alterando-lhes adata. Cuidou o sr. Jovita ter verifica-
do a necessidade dessa modificação dc
çpoca de pag..mento. ao pessoal activo,
inactivo c «os pensioniet.-s que não lia-
jam recebido uos dias previamente dc-
terminados, afim de evitar atropelo 110thesouro. Assiin, a págadoria dessa
repartição se enchia, sobretudo de pen-sionistas, que 1'.-veriam receber ás ter-
Ças e ás sextas-feiras depois do i.ovo
d»a útil, creaudo embaraços á regular!-
dade dos pagante., jS ás pessoas quelem que receber nos outros dias e não
naquelles. nos quaes 05 pensionistascitados deixavam de comparecer ao
I.hesDurõ. Solicitado por taes factos,
o director da Despesa Publica, deter-
minou ao escrivão da i' pagadoria que,a partir do mez de março, o serviço
de pagamento do3 atrazados seja -'cito
da seguinte forma:

1" — A3 novas inclusões em foVha.
dc aposentados c pensionistas, só mão
pagas no décimo dia útil de cada mez
ç do décimo oitavo ao vigésimo sc/an-
do dia;

2" — Quem não receber nos dias
designados pela tabeliã cru vigor, só
poderá ser pago no décimo terceiro dia
útil, cessando 03 pagamentos nas terças
c sextas-feiras;

.1" — A partir tio décimo oitavo atú
o vigésimo segundo dia útil, se pagarádiariamente e iiidrsíiiictamentc a quemnão houver recebido no tllá próprio,
inclusive .procuradores c liovas i»3cri-
pções:

4" — Depois do vigésimo segundo
dia útil não haverá nwi-; pagamentos e
será conservada fechada a porta da
pagadoria, afim de »•• e cs empresados
possam preparar 03 cheques para cs
pagamentos do mez seguinte.

Quem bebe JAfJCATINHA
Está litre t!:t "niliiilinhn" I

'¦¦¦——'¦¦¦ ¦—1SH$^g_><^aft- ¦ ¦¦ —.

ja poz
o opera-

. . O sr. Amaro Cavalcanti, cumprindoneliiiciiie a.-i suas promessas, 
"

"em dia o pagamento de todo
>riado municipal.

.', Uoiiuui, a Directoria do Kuzcmh
..ilcipenueii cerca i(e 300 iouuí uo paga-mento dos salários tio mez de dezem-
,bro, dos oporarios da Divecloria do.CJlírns e da Inspectoria de Matlas e :'jardins.

., Hoje sciã.i pagos 05 oper.iiii« e ua- I
..lialhadore; do Theatro .Municipal. I

Convém registrar que os operários c
^trabalhadores, quando s, ex.. assumiu ¦• a dfrces?iO da Prefeitura, estavam atra- j,.;:.idos cm tres mezes de salários c
..-i.-tiiiil.nciHe estão pagos até dezembro, I
.faltando apenas janeiro lindo.

-1—.1—i Tf ^Awrf^^.^fc^p^—— .... s \

;0 chefe de policia manda visitar oi
•',*•.-•soldado ferido no Engenho de

Dentro !
(1 chefe dt policia mandou honlou '

• íi seu assistente, major Carlos K.-\.\¦ viljtut- no Hospital da Brigada Poli. I
o soldado Álvaro Gonçalves de jra, q-ie. conforme noticiiiuios, foi I

á bala. pòr um desordeiro, qpail-serviço de ronda na rua Eiigs- I
Dentro, na segunda feira do i

téMpèlatarás
KEOISTRADAS HO.VTEM

MJI DIVBHSOS PONTOS
DESTA CAPITAL

Nos diversos ponto-i desta capital,
pndo existem pontos dc observação, fo-
mm registrados llonlcni as seguimos
temperaturas'

.Ma.rima Miniina

Dentro .: -•?.
Pcdrcgtilho .
Jínsenho de
Penda : ...
flamengo
Copacabana (Forte)
Cascadura 
Lagoa 1\. de l-tcit.v, 23.0

A temperatura mais baixa dos
tos do Br.ihil, onde ba postos dt
servação, foi registrada cm Passa

37. s

3

10.4
I.S.O
-10.5
2;.d
=0.11

ei.S
pon-

ob-
Qua-

Q DJRECTOR GERAL DE
SAÚDE PUBLICA

VAE AGIR /
Temo's clamado, com uiria* insisten-

cia que a. muitos parecerá pueril e
contraproducente, por uma melhor vi-
gilancia, da parte da Directoria Ccral
de Saude Tublica, para a tuberculose,
cuja prophylaxia nos _parece completa-
mente descarada, etubqra seja urgentis-
sima na cidade do Rio de Janeiro. Ain-
da ha dias dissemos que nada se havia
feito para o isolamento dos tuberculo-
sos abertos recolhidos aos hospitacs
commuMs, c que representam um perigo
muitíssimo grave para as pessoas com

3item 
vivem, como propagadores da

oença que são. E mostrámos que o
Hospital dc S. Sebastião, da Ponta do
Caju', onde se estavam recolhendo 03
homens tísicos, não possuía recursos

. bastantes para os alojar, e mesmo as
.suos accommodações eram insufficien-
tes para os necessitados de soecorros.
A accusaçâo, feita ao mesmo tempo poroutras pessoas, foi contestada por ai-
gttns jornaes, que se apresentaram, cn-
tão, como representando a palavra of-
ficinl do director da hygicne. Diziam
elles que os rumores cm relação ao
S. Sebastião não correspondiam á ver-
dade; que o hospital estava áppárcllía-
do para quanto dclle exigissem.

Agora, surge na 'imprensa tuna no-
ticia dc que o Hospital Paula Cândido
vae ser adaptado ao recolhimento dos
tuberculosos abertos, o que prova que
a Directoria de Saude também se con-
venceu, como nós, que não seria possi-vcl fazcl-o no S. Sebastião; que esta
casa de soceorro estava impossibilitada,
por motivos desta ou daquellá ordem,
de prover a uma exigência da Saude
Publica, qual seja o isolamento dos ho-
mens tuberculosos abertos, que são uma
ameaça constante para a collectividade,
onde propagam o seu mal. Embora seja
muito louvável essa medida do dr.
Seidl, mandando abrir o Paula Can-
(lido para aquelle fim, ella é uma con-
fissão publica de que o tão clamado
isolamento não se estava fazendo, se-
não nas cantigas soporiferas dos rela-
torios officiaes, que servem somente
para embalar a "credulidade publica; c,
que tinham razão de sobra todos quan-
tos affirmávain, e ainda podem affir-
nial-o, que, em relação á prophylaxia
do tuberculoso, o mie ha na Rio dc Ja-
neiro não passa uc nm õnhulêcro, dc
uma comedia com scenarios de segunda
ordem, onde apparecem isolamentos e
dispensarios de mentira.

E' preciso que as pessoas incumbidas
de zelar Dela saude da cidade, e a pri-
meira dentre ellas, que é o sen chefe,
se convençam de que no Rio ha muito
ainda o que fazer; em parte alguma a
ftincção dc liygienista se pôde resumir
cm viver de glorias antepessadas,. que
a incúria c o desleixo das administra-
ções conseqüentes podem prejudicar, Gra-
ças á administração Oswaldo Cruz, que
escreveu unia pagina gloriosíssima na
administração publica do Brasil des-
apparcceram da capital da Republica as
pestes, que tanto nos envergonhavam.
Agora, quem toma conta da liygiene da
cidade deve comprehender que necessi-
tantos olhar para outras coisas, pois,
se não possuímos mais pestes, ainda so-
mos a população do mundo mais victi-
madá pela tuberculose. E' esta, por-
tauto, a enderaia que deve prender im-
mediataniente a attenção do adminis-
trador sanitário da cidade, mas prender
a attenção c a actividade, o que eqtti-
vale a dizer, que não se deve elle li-
mitnr a fazer affirmações 110 ar, e sim
levar seu interesse até á acção, dc
forma a fazer alguma - coisa dc pon-
dcravel, capaz tle trazer resultados á
população carioca. Porque até boje sua
administração se tem. limitado a pro-
nicssas, que todas falharam, inclusive a
celeberrima commissão' incumbida dc
estudar a liygiene dos cinemas, qiic nel-
lei encontrou cobras e lagartps, que o
o dr; Carlos Seidl entendeu deixar con-
ti.nuar a viver e prosperar, onde tão
bem estavam.

Agora, que o dr. Seidl annunçin quemandou tomar as providencias para ap-
parclhar o Paula Cândido para á pro-
pbylaxia (Ia tuberculose, uão será de-
mais pedirmos a s. éx. para continuar
a agir 110 sentido de reduzir a cifra.,
da peste branca.ho„.Rio, cuidando tam-'
bem de tornar reaes os dispensarios rc-
feridos em seus relatórios, e que s. cx.,
como eu e como todo o mundo, sabe
uão tem-'unia' existência' real e não'
passam de uma necessidade, de, probi-:dade duvidosa, em que se encontra «•
a-lainislrador publico qtie linda. t\ada:
fez, de affirmar '¦ao"".presidente da
Republica e á pop-.tlaçfio da cidade coi-i
sas que elle comprehetide urgentes, mas
não tem a energia e coragem
prchender. Tanto mais quanto dizer é
muito mais facill desenvolve as qua-lidades do espirito, cm artimanha e a
dinlcctica falsa, que tão úteis cm nossa
ti-ra se têm mostrado para os .assaltos
ao poder.

Antônio AiEAO VELLOSO

VISTA-SE liam Compre um ter-
no na moda por 4513 ou r>0$, li.
lírugnaynna 145. CASA PAUIS.

•-»**SS-^i>'.VjlV<>1YJi«----. — —-,

Diversas noticias do Ministério
da Guerra

disposição do inspector
1" tenente Cassio Paiva

i-üiivt

M<y em
•.'nho di'Carnaval

O major'-ordem do
praaç, um' dãr o seu

Reis lambem çnlrcgou,
chefe de policia, á rtf:
auxilio pecuniário para
tratamento.

tro, (Estado de Minas), c
metro marcou ir.6. A m.
fui registrada cm ita-iiii
(Estado do Rio Grande do
o ihcrinoinetro marcou 36.5.

Em Buenos Aires c Montcvidéo,
teniparlttras foram, respectivamente,
seguintes: 33.0 e 32.6 máximas,
-i .0 c 23.4, minr.nas.

theríiiO-
elevada |

Yaccaria, j
i!>, ondi

yiiem lit-ljts OASCATINHA
Está llví-e tl.-i "miudinha" I

,"j^u—  ' —

\ AS MISSAS DE HOJE
j Kc/ur.i-f" ;u seguiates, por alma dc :

llernardino dn Souza Menezes, :U s 1':
r.-.rx-, nn egreja tlc S. l-Yáncisco de 1'aul.i:

capitão Feniaiiíio Garcia ltauios, às 9lr-rns. na f;'r.-ia de Nossa Senhora dn Con-
ctigio, cm CMuinby ;

Pedro Caetano dc Oliveira, 115 S \\i ho.
Tas, 11,1 matriz de Santa Kita ;

Maria Augusta dc Uliveir.i. ás 9 i|a lio-
i.is. ua inctriz di Candelária ;desembargador Ccsario Josó Clmvautcs, ás
9 \\i\xv-t »a egreja dc S. Francisco ¦ dcFetih ;

Alfredo Kufiuo Frtíctuoso Gomes, ás o \\-
fcoras, na egreja dc S. 1'roncisço dc Paiilaj

Maria da Gloria líarrcto, ás 9 \\x. lioriw,
•a fiireja dé S. Francisco de Paula:

coiiiiuciidadur Francisco Pinto da iVnse-
li. As 9 Itorfl-, cm Jacarépagui;Domingos Alves de Pinna, aa t hora;,
•i esreja de S. Joaquim..Mana da Pinha, (t • horas, aa egreji
! i Banfu'1 ... I

O policiamento nos subúrbios nos
tlias «!e Carnaval

^ a dijiio dc todo o elogio o serviço
de policiamento, feito pela Cuarda Nn.íi-.irna do 20° districto, durante es trt.sdias do Carnavjl.

Além de manter os postos obrigados
ronda, como em dias communs, ze-laudo pela propriedade de seus conlii-

buintes, a referida Guarda dispoz de
pessoal arma Io 'irdado 

para o po-liciamento extraordinário,
Desde a estação de Engenho de Den-

lr.°. "t" Cascadura, a vigilância foi
effecliva,. até no serviço de vchiculos,

Foi, pois. unt beilo cxcnipi > que de.tl
a Guarda Koclurna do -o" districto ás
suas coiigcnercs.

Em toda a vasta zona confiada ao
seu policiamento, não se deu um único
facto digno de registro, porque todos
os postos foram vigiados rigorosa-
mente.

A direciona da Guarda é digna de
elogios por esse serviço, assim como
oi demais funccionnrin.

I*oí posto
da .v* região
de Souza.

Ao 3" official da fabrica •¦.le car-
tuchos o artefactos de guerra, .líodolpho
Rotcschild, foi concedido uni anno de
licença, cem vencimentos, para au^cn-
tar-se do paiz.Koi elevado a 500$ o quantitativo
para a despesa de iMiuniiiação do quar-
lei do 5" corpo de trem, cm Cericiuó.

O comniaiidante da .i" regiio fei
autorizado a nomear sargentos aggrcga-
dos para inslriictorcs de sociedades de
tiro c. colji-gies.

O coituiiandante da 7" região foi
autorizado a permittir a vinda a esta
capital, antes dc íecoiher-se ao • seu
corpo, :io capitão OpUçiano Ribeiro,
nue vem consultar a um medico espe-
cialisja.

Devido a seu estado de saude,
embarcou c«i Porto Alegre com desti-
110 a esta ciipHal o --" tenente phárma-
cetttico Agenor Torres de Magalhães.

Teve alui do hospital o capitão
reformado João Alfredo Bittencourt.

O chefe do Departamento da
Guerra, tendo liontcm designado daqtid-
h departamento os capitão^ Samuel da
Silva Caldas e Pedro Cavalcanti de Al-
Ijuquçrqüe, agradeceu aos mesmos os
sônicos prestados com -zelo c dedica-
>;ão.

Foi desligado da directoria dc en-
gcnliaria o sargento amaiUmnsc Albcr-
to Gouvêa dc Almeida, que foi manda-
do addir ao Departamento dn Guerra.

OS NAVIOS DO LLOYD NÃO
TOCARÃO EM CHRIS-

TOBAL
O sr. Pandiá Calogcras. cm respns-

! ta ao aviso em que o ministro do Ex-
terior lhe enviou cópia do officio do

! viee-consul do Brasil no Panamá, fa-
, zendó considerações sobre as vanta-

ns que adviriam para oi navio.'! do
1 Brasileiro cm locar no porto dc

Christobál, o niutl c de fácil uecesso,
junto ao de Golan t- distante quatro
dias de Nova Orleans, e seis do de
Nova Vork, ao envez dc o fazerem no
de Barbados, '1'rinidnd, San Juan c
Zing-Stawn, declarou-Jhe que a provi-
dencia lembrada não pódc ser acceita.

Aliena o sr. Çalogeras que o Lloyd
mantém, ha muitos annos, uma linha
de paquetes e outra de vapores car-
gueiros, entre os portos do Brasil e os
de Nova Vork, tocando antigamente
esses vapores em Barbados, para to-
mar carvão, sendo essa escala, depois
da guerra européa, substituída pelo de
San Juan de Porto Rico.

Ponderou ainda o sr. Calogcras qnc
somente o vapor "PurtiV que lisa o
se abastecerem do dito çonibiistivel,tiáò
escala cm Trinidad ou Geranca, parase absterem do dito combustivcl, não
tocando nenhum cm Kingstown, e mais
que a escala em Christobál c Colon,
obrigaria us navios a se afastarem
tanto da sua rota. que a pratica não
pódc ser adoptuda.

11 •* ir if—p ¦!' y —

Um pedido ao director doa Correios
Os habitantes da Bocuina de Ayü-

moca dirigiram ao sr. I.irin de Siqúei-
ra, director g-.al dos Correios, por in-
tetmeiHo do negociante e industrial
Pirmino Fernandes, um abaixo assi-

gnado pedindo a mudança da linha do
Correio de .'.ivraniemo — Rede Sul
Mineira, para a estação Augusto Pes-
tann, E. F, Oeste de Minas, ramal de
Barra Mansa.

E' muito justo esse pedido, pois que
de outra fôrma 03 queixosos soffrcm
grandes prejuizos commerciaes. e em
atraro» na sm ciarrrísrjftivI«if.ia-.-,i

NA ESCOLA NORMAL
Prosegoiram hentera, os eximes de

admissão, tudo-se apresentado
1.375 candidatos

Continuaram hontem as provas doconcurso de admissão á Escola Normal,
realtzando-se a provi de arithinetica.

Seriam cerca dê 9 horas quando fo-
ram abertos 03 portões do edifício-da
Escola, na presença do respectivo di-rector, dr. Ignucio do Amaral, ¦ e, cm

. meia hora apenas, já se achavam'os
candidatos nas mesmas'salas q«e lhes
foram designadas para as prova» ante-
nores.

Pela distribuição das folhas de papelnumeradas a cada um dos candidatos
presentes, verificaram os encarregados
das fiscalizações das salas que ilãb ha-
viam comparecido oj candidatos ¦ de
ns, 230 (Carmen Vicente de Paula),
316 (Deolinda Ferreira Goulart)', 3Ú1Edith Sanches de Brito), 383 (Elvenurads Albuquerque Cordovil). 605 

' 
(ItáliaLatucca), 650 (Joselitu Barbosa), 873

(Maria Isabel Horta), 938 (Maria The-"reza Lintz), 1.039 (Nocmia Barbosa
Bessa) e 1.113 (Othelina da Silva Coe-
lho), ao todo dez.

Como da primeira prova, a fiscáli-
zação do trabalho nas salas ficou assim
determinada: sala 1, drs. Celso f.enios,•Peeeguciro do Amaral'e Costa Brito;
sala_ 2, professores R, ChambelIUnd e
d. Elizn de Souza; sala 3, drs. Anr.an-
do Dias. Oswaldo Gomes c Mornlcs de
Ios Rios; sala 4, drs. Diogenes Saiu-
paio e Maisonnclte; sala 5, drí. Alberto
de Oliveira. Mozart Moreira e Távárbs;
sala 6, drs. Klpidio dc Figueiredo e
Henrique de Araújo; sala 7, drs:; Agli-
berto Xavier c Ernesto Cohn; sala S,
drs. Epiphauio. Santos o Guilherme Sán.
tos; sala o, dr. Theobaldo Recife e
professor 'ieixeira da Rocha; sala 10,
dr. Flexa Ribeiro e professor Leopoldo
Carvalho; sala 11, dr. Tbóuiaz Delfiuo
e d. Marti Benedicta; sala 12, dr. Ea-
zilio Magalhães, professor Peres c
d. Gcorgina Limpo de Abreu; sala ,13.drs. Duque listrada e Tndalecio de
Aguiar <s d. Jovina Veras; sala iffSr.
Raul Nielsen e.d. Syniphronia Barros;
sala 15, dr. Pereira Caldas, c d. Jau-
dyra Moreira; sala 18, dr. C.cbíge
Sumner c d. Ernestina Santos; sala 11),
dr. Annibal dc Souza e d. Nòemia Bou-
cliaiul, c pateo,' drsl Figueira de. Al-
mçida, Ferijandes Silveira, LuperCio
Hdppe e Hçnriiiue Lima e d.Sylyia
Ferreira.

A mesa examinadora ficou. coijs,(itui-
da pelos professores drs. Carlaa^.Wer-
neck e Hilário Peixoto e' d. Aiiielia
Ricdel, todos cathedraticos da Escola
Normal, tendo esta mesa organizado na
véspera da prova seis pontos, a Que
correspondiam nuineios combinados.que
se referiam aos problemas organizados.

Seriam, talvez, 10,30, .quando a can-
didata n. 1.1:09 (Venina Augusta de
Souza Arantcs), que se achava rio pa-
tco da Escola, íoi chamada para sor-
tear o ponto da prova escripta^ que
teve o n. 4, correspondendo aos pro-
hlcmas indicados pelo nutr/ro 124. So-
bre este ponto foram dadas as tres
questões seguintes:

Ia questão — Achar o volume de uma
caixa çubica que, mede de aresta,:
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2" questão — Para a construcção dc
uma obra aprcsentaraiuse tres concur-
rentes, que se proptlzcram fázcl-aú o- i°,'2" e 3", respectivamente, cm 6,150 e 10
mezes; a administração resolve adjudi-
cal-a aos tres concurrentes sob ,-t- con-
(lição de que o i°- empregaria 2|-3.dos
seus operários, o 2", os 5[6 e-'o-.3",
1I3; pergunta-se: ¦'¦¦

a) cm quanto tempo estará concluída
a obra ?;

b) estando a obra orçada em 45"ooo$,
quanto recebe cada uni doa concuircn-
tes pelo trabalho dos seus operários?

3" questão — Qual é o peso total .dc
um to 1161 contendo oleo até a metade
c cuj» capacidade é, equivalente' i:,de*uhi'a cai-ia cubica que 

"mede 
0.9V -dc

aresta; sabe-se ,quc ,0 peso do lilrq^Ale'.oleo í- 3l3-do.'do uin litro d'água purae que o tone! vasto pesa 5*3" kilos. jj?A's 11,35, já cm todas as salas'||rã
iniciada a prova'çscripta, porque já^OJ
dos''os candidatos .huvjani trimscnmtõ
nam isuus ptjvtp, as .(luc-t-ies.formula-
das/- sendo dado o prazo'''da duas hjfos
para a terminação e entrega dos ifci-

Wbulh03.
dc eniLiíjjAlitvcnda.-pcssoa da família dcf.8&-

gen
Lio

fessor Narciso Figueiras communiõsao
pessoálmérite' o falleciinetv.õ deSS'cS.ta-
thodratico ''du líscola ¦ Normal ao- dire-
c,tor, íoi, por ordem deste,, j.suspnty'6:1. o
expediente de i-xaiucs uc 2" coeçá, uue
iriam ser realizados ás 2 horas. , 

* „
Na impossibilidade de ihtçrronip.'ei ,as

provas começadas, do concurso ,d|c'ía'd-
missão, determinou ainda o director. d.a
Escola que logo. que as mesmas', .tefííii-
liassem fosse . suspensa o .expii()iç'rite,
sendo as portas do cdiÇieiO cerradas
em signal de pezár, designando, ¦jiaia
commissão dc professores para aerJn-
prnhar o enterro do finado [ lofossor..

Còát a falia d^ compárecimciuo de
dez canilidátos a esta prova de arlihiue-
tiea, o numero de 1.406 candidatos,
que já havia se reduzido a 1.3SC, na
prova de portuguez. ficou hontem em
1,376/ .J A.

Durante a execução da prova' escri-
pta cs candidates .ns. 108 e 1.21S fo-
ram accopunettidos de ligeira indispo-
sição, que foi proniptamçtttc debellada
pelos carinhosos cuidados médicos pres-
tado3 espontaneamente peles profesjo-
rc* da Kíjeola Normal drs. . Brício Fi-
lho e Peeeguciro do Amaral. .] ;,

A candidr.;a n. 1.010 (Nair Dúaçte
Diniz), retirou-se logo depois de,-'íúi-
ciada a prova, desistindo da continua-
ção do concurso,,'e reduzindo pòr^esta
fórmã o tintnçrp- a .1.375 candidatas.. ¦

A.impressão que ^olliciuos des .,ça.n-
didatos que se .retiravauí, depois, de
responderem ás questões formuladas
pela commissão examinadora,, era de
desanimo e de desapontamento, ajítei a
compiicação d.-.s mesmas, eom que-,.?.1?-
ram surprchendidos, mórmçntc das e.:>:-
geneias de se fazerem rascunhos erçjil-
c-.ilns nas margens da própria pr.o\;a.

O serviço de entrada c sai.da, de
candidatos, como da primeira veí,.cor-
reu sem novidade,-c ao3 candidatos- ia-
ram fornecidas informações detalhadas
solire o modo a seguir nas respostas
a dar aos problemas formulados.

Com a realização da -prova de.' hoje,
historia e geoif/apliia.do Brasil, quo se
fará ás o horas, conio o foram as ou-
trás. estarão terminadas as .provas do
concurso dc admissão, restando lipeltas
o julgamento para a classificação dos
candidatos.

Nos teriiirjs do disposto no art. 1,5,
3 — 11. 111. o exaiiie versará sóVrc
historia c geographià do Brasil, seiimido
o programma clr.s escolas primarias,
propostos dois themas sobíe o ponto
sorteado.

0 PLANO FALHOU

EM LAFAYETTE

OPERÁRIOS DÃ~CEWltAL DO
BRASIL EM GREVE

O sr. Aguar Moreira manda effe-
clBtr o pagamento reclamado

Os operários do 50 deposito da 4'divisão da Estrada de Ferro Central doBrasil acham-se cm greve pacifica, como
protesto á fala de -agamentos dosseus ordenados #sde de novembro,
quando ainda era director da ferro-via o sr. Arrojado Lisboa. O movi-
mento paredista generalizou-se ali, teu-do a elle adlicrido os operários dc to-
das as oíficinas.

Chegando ao conhecimento do dr.Aguiar Moreira a noticia da greve dos
operários, s. ex. procurou o dr. Assis
Ribeiro, sub-director da Locomoção,
com quem conferenciou durante lc.i„-otempo. Após essa conferência, o dire-
ctor da Central do Brasil seguiu parao Ministério da Viação, expondo ao sr
lavares de Lyra tod.is as occorrcucias
relativas ao movimento grevista, solici-
tando dç s. cx, providencias urgentes
no sentido de normalizar a situação
dos jornaSeiros daquellá ferro-via. <J
governo expedi - então, ordens ao The-
souro Nacional, nara que fosse forne-
cido á Central do Brasil o numerário
preciso para serem effcctuados os pa-
gamemos ao pess-il do 5" deposito dc
Lafayette. Sendo o Central, de facto,
fornecida dessa dinheiro, o dr. Aguiar
Moreira fez seguir, limitem mesmo, pelotrem N t — uoctitrno mineiro - - o
fiel- pagador Samuel Mamede, que hoje.
ás 8 horas d<i manhã, deve eflectuar" o
pagamento das folhas dos mezes dc
novembro, dezembro e janeiro, ficando,
assim, 03 operários com os pagamentoscm d'|t. Em telegramma dirigido ao
chefe do 5" deposito, cm Lafayette, a
sub-directoria da locomoção scientiíi-
con-o da resolução do governo e das
providencias tomadas pelo dr. Aguiar
Moreira. Assim, é provável que ainda
hoje os operários grevistas vol-tem ao
trabalho.

O que é preciso agora e que sijrtm
também p,-;;o3 os operários do3 demais
districtos que, como os que appellaratn
para a greve, ha mezes não r.eccbem os
seus 'Salários-.

-'¦ia o» na «1 ,,

O DESPACHO
C0LLEC10

IM II 1É-i-S. Paul

LIVROS NOVOS
Carvalho Guimarães —

Sombra paga — Rio ds Ja-
neiro — 1^17

Este começo de anno tem sido fe-
cundissimo na província do Parnaso:
nomes de mestres, já mostraram que as
musas lhes continuam propicias, em-
quanto que as estréas se suecedem bri-
Ihanlemcnte,

O sr. Carvalho Guimarães estréa uo
livro. Dizemos — estría no livro —
porçtte a sua mocidade arrebatada de
poeta já se affirmou, antes disso, nas
rodas literárias do Rio. Poeta e jorna-
lista, nelie se distinguem pendores no-
íaveis. Sombra -.paga é uma eollcctanea
dc verses lindos, odes de um pantheis-
mo sadio c joven, bramidos e doçuras
de amor, uma arte pura e sincera, aci-
ma de tudo. Como estréa, afigura-se-
1103 tuna das mais auspiciosas deste fe-
cundissimo começo de anno.

EJ o que nos cumpre dizer, por alto,
no. simples registro da bella novidade
literária.

Oswaldo Machado — Car-
triá som sello. — Pornnm-

-• buco. — 1916
Na imprensa pernambucana, o sr.

Oswaldo Machado, oecupa um logar
disíincto. O seu temperamento dc pam-
phietario e a sua actividade de Proteu,
dâo-lhe um grande relevo, nas justa-i
incendiarias da província. O Jornal do
Recife, de i;|c. é redactor-chefe ha 1-on-
gos annos, e que é talvez a mais impor-
tante folha do norte, refleete bem o
valor do combatente.

Com alguns doj seus trabalhos do
anno passado, o jornalista formou uma
brochura de opiima composição mate-
ria), cm que ns suas qualidades dc pu-
biicista sj níünuam. Infelizmente, ahi
se encontram apenas assumptos de inr
teresse regional, quasi que só afíciçoa-
dos á politiça, o que, porém, não pre-
judica o estylo sempre terso e vibrante
das Cdrias sem sello. denominação vin-
da da forma cpistelor das chronicas
enfeixadas.

E' o livro que temos á vista.-

Órris Soares. — A Bar-' reira o Dentro dá Fé — Pa-
rahyba — 1917

Os vinte c poucos annos do ¦ sr.
OrriS Soares não são synipathioos ás
musas, o qite é admirável- nuins. terra
dc poetas. Em compensação, o joven
pararhybanq é um prosador de mérito,
que se rnostrou nes;r.3 duas peças de
theatro, enfeixadas uo volume que te-
mos á vista, com uma rara felicidade.
A Barreira e Dentro da Fé fazem, na

: escola ibseniana, a revelação de uin
:cspirito, que se aproveitar ns suas apti-
idõcs singiilarissimas, ha de tornar-se
mestre, e mestre a serio, cm nossa po-
bre literatura dc theatro.

¦ Mais de espaço, como. elle merece,
•fixaremos cm detalhes o livro forte,
¦um dc cujos exemplares nos. chcgoii ás
Miiãò-Sj hontem.

'¦ — .—' ¦¦!.__ i><cs^>a-—
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•Sob à tírrsidenciit do chefe da Nação
realizou-se, bontiin, á tarde, no palácioRio Negro, em Petropolis, uma reunião
do Ministério, para o despacho colle-
ctivo.

Para esse fim, subiram desta capital,
em carro reservado, ligado ao comboio
de 8 e 35, os ministroa do Interior, Fa-
zenda, Guerra o Viação, visto como
se achavam na cidade serrana os. do
Exterior, Marinha c Agricultura.

Além de outras resoluções, concer-
pentes á administração do paiz, foram
assignados decretes das pastas seguin-
tes:

INTERIOR — Abrindc o credito es-
pecial de 13 ;i)78$488j para pagamento
aos desembargadores no Acre, João Al-
ves de Castro e João Rodrigues do-
Lago.

MARINHA — Kxor-erando:
o capitão dc rar e guerra Augusto

Hel-eno Pereira, de commandante do
couraçado Floriano, e nomeando-o com-
mandante do navio-escola Bcnjamin
Coustant;

o capitão de fr.rrata 'lonrado Hecl:,
de commandante desse navio e no-
nicando-o para egual cargo no couraç..-
do Florian-o;

transferindo da reserva para Q quadro
activo do corpo de engenheiros machi-
nistas navaes o 2" tenente Luiz Tlrcli,
por haver sido cassada a licença que'Ae.foi concedida para enipríVr sua
actividade na Marinha Mercante.

GUERRA — Promovendo: , .
Na cavallaria: a major, por antigm-

dade, o graduado Luiz Pereira Pinto,
para fiscal do 9" regimento; a capitão,
por estudos, o 1° tenente Antônio de
Carvalho Lima para o 3U esquadrão do
10o regimento; a. 1" tenente, por anti-
gttidade, o eu Eliezer Henrique da
Costa;

na infanteria:
a coronel, por merecimento, o tenen.

te coronel Odilio Baccllar Uandolpho
de Mello, para o 56" de caçadores; a
tenente-coronel, por merecimento, orna-
jor Manoel Soares dc Lima, para o 49°
batalhão; a major, por merecimeuto, o
capitão Marcai Nonato dc Faria; a ca-
pitães, por estudos, os primeiros tenen-
tes Oswaldo Diniz, para ajudante do 5
regimento, e Pedro Antunes de .Alen-
car; a primeiros tenentes, por estudos,
os segundos Herculano Teixeira de As-
sumpçáo e Sophonias Galvão DorneHas
Pessoa, e por antigüidade, Antônio
Bastos Pae3 Leme; a segundos tenentes
os aspirantes Brocardo Bicudo, Aristo-
teles de Souza Dantas, Oswaldo Rocha,
César Monte de Almeida, Carlos de-.w-
mos Bastos, Neuton Estillac Leat, Uer-
menegildo Portocarrcro, Horacio Uos
Santos, José Bcllagamba, Luiz de &i-
mas Enéas e Annibal Benevolo.,

No Corpo de Saude: por antigutda-
de, a tenente-coronel, medico, o gra-
duado dr. Orlando Sucupira; a major
medico, o graduado dr. Oscar Antônio
da Silva Gradim; a capitão, medico, o
graduudo dr. Francisco Eduardo Ran-
gel Torres. .

Graduando, nos postos ímmediata-
mente superiores: ;

Na cavallaria: o major Oliveno de
Deus Vieira, c o capitão Arthur So-
thero; .

No Corpo dc Saude: o major dr.
Alfredo Mendes Ribeiro: o capitão dr.
Francisco Pereira da Silva Reis, c o
1" tenente dr. Fábio Cleto David;

Transferindo: na arma de infante-
ria: o coronel graduado Arthur Adau-
cto Pereira dc Mello, do quadro ordi-
nario para o supplcmcntar, e o tenen-
te-coronel Ernesto Carlos Ccsar, do
49o para o 46" de caçadores; o coro-
nel João Figueiredo Rocha, do quadro
supplcmcntar para o ordinário, sendo
classificado no 9" regimento; os majo-
res Alberto Ferreira- Ribeiro, de fis-
cal do 47" de caçadores para o 17"
do 6" regimento; José Sotero de Me-
nezes Júnior, deste batalhão c corpo
para o 4° do 2° regimento, c João Al-
vares dc Azevedo Costa, deste bata-
lhão e regimento para fiscal do 47o
dc caçadores; 110 10" regimento, os
capitães Gentil Mendes Tavares, da 1*
companhia do 23" para a 1* do 30°;
Manoel Marinho de Almeida, desta
para a t* do 29", e. Antônio Júlio Pa-
checo de Assis, desta companhia- c ba-
talhão para a 11 do 28";

Na arma de artilheria: os capitães
Manoel Alves Monteiro Tourinho, da
.2* bateria do .4" grupo de obttzeiròs
para a 11 do 17" grupo a cavallo, o
Epaminondas .de Lima e Silva, desta
bateria; para 

"a 
2* daquelle corpo;

. Na de 
'cavallaria: os capitães Çar-

Ios Alberto de Oliveira. Braga, do 2°
esquadrão do 12" regimento para o 3°
do 5°, e Arthur dc Mello Centeuo, des-
te esquadrão c regimento para o 2a
daquelle corpo;

Nomeando i" tenente medico do
Exercito o dr. João Braulino de Car-
valho;

reformando o 2° sargento cometei-
ro, Affonso da Silva, do 8" regimento
d.c infanteria; o 3" sargento veteriua-
rio Antônio Brandão, do 18o grupo de
artilheria. a cavallo, e os soldados
João Pedro Segundo, do 11" regimento
dc cavallaria, c André Carlos Macha-
do, da 3* companhia dc mctralhado-
rás.

FAZENDA — Prorogando, por mais
dois annos, o prazo para o resgate das
letras do Thesouro, papel, emittidas
de accordo com o decreto n. 11.478,
dc 5 dc fevereiro de 1915.

; © cartão suacs^-uici
Uma boa noticia podemos dar hoje

a publico: O cotmnanlaníe Müllcr dos I mus, uo juizo arbitrai,
Reis, director do Lloyd, interessado cm j virtude do decreto de

¦ fazer experiências com o carvão meio-
nalj afim de'o consumir nos navios da
empresa que dirige muito devotada-

•mente,. conseguiu chegar a magníficos
resultados práticos. O myio Almirante

Variss officiaes peraanas presos por
orde-ra Üo governo

Lima, 22 (A. A.) — Correm aqui
boatos alarmantes devido ao facto oc
terem sido presos os cotumandanles, da
flotilha de submarinos e vários offi-
ciaes que tramaram uma revolta con-
tra as autoridades superiores da Repu-
blica.

O governo tomou tod.is as medidas
necessárias para evitar qualquer alte-
ração da ordem publica,
w , ——t^»<_a «> [&!¦¦¦ ' '¦'"¦¦:—"*-.

AS CONSIGNAÇÕES EM FO*
LHA.DOS FÜNCCIONA-

RIOS PÚBLICOS
O director geral do gabinete do :mi-

nistro da Fazenda declarou ao do Po-
vOamento do Solo ter sido já declara-
do ao Banco dos Funecionarios Publi-
cos, Caixa Beneficente doa Emprega-
dos da Policia Civil, Caixa da Brigada
cos. Caixa dc Empréstimos 1I03 Servi-
Policial. Club dos Funecionarios Publi-
dores do Estado, Associação dos Iím-
pregados Públicos e Cooperativa Mili-

Jaceguay, que viaja na Lagoa dos Pa-
tos, entre Porto Alegre e Rio Grande,

• fez já duas viagens completas qucimnn-
do só carvão das minas do Leão, no
Jactthy.. O vapor manteve nove milhas

:de marcha, com. 130 libras de pressão
na caldeira e 112 rotações.

Fui um triumpho, e prova que quan-
do se quer tudo se pódc.

O sr. Müllcr dos' Reis deu já co-
nliecimento do facto ao sr. Wenccsláo
Braz, que se mostrou muito satisfeito
pelos resultados alcançados.

E ha de ser assim, com perseve-
rança, cem inlelligencia, com dedica-
ção c com o aproveitamento da acção
•e-.icrgica dos homens práticos,- que o
Brasil ha de vencer mesmo os seus
n.nis dlfficeis problemas!

O Almirante Jaceguay continua quei-
.mando somente carvão brasileiro.

¦°«1S«XÕ ^ ti.li'
"Jllustraçáo Portugueza", n. 559, dc

15 de janeiro: chegou c cs:á sendo des-
trihuido aos apreciadores da magnífica
revista, que -mítica desmente os seus
créditos.

COM OS CORREIOS

Moradores d: cstRcão Engenheiro
Passas reclamam

A Desorganização 1:0 nosso serviço
dc Correios não é nenhuma -novidade;
por isso, com um director cioso dc
bem desempenhar o scu cargo, é sem-
pre útil assignalar as irregularidades
que podem ser s;uieadas, especialmente
as que não , acarretam aiigincnto de
despesas.

¦Estão nesse caso as da agencia do
Correio da estação dc Engenheiro

j F.isscs.
I Principia que é agonie ali uma íe-

nhora que não mora na localidade,
confiando a agencia a um seu filho, tI rapazola sem competência para o car-1

i g), c que dorme até 33 11 horas tio |
j dia, hora cm que chega o expresso J
I que traz as malas de correspenden- I
! cíâ... '
| Muitas vezes suecede que ss cartas

viajam íóra da mala, pcrUendo-sc as -
; sim, com facilidade, ,

Outra irregularidade è h falta con-'

VIAÇaO — Prorogando, por quinzedias, o prazo concedido ao arbitro des-
empatador dr. Victorino de Paula Ra-

instituído em
.* ile novein-

bro dc 191G, para decidir a pendênciacm que são partes 
' 

o governo federal
c João Alves de Oliveira, cx-contralau-
le da construcção do ramal dc Abaetc,
da Estrada de Ferro Oéslc de Minas;

approvando o projecto definitivo e o
orçamento, na importância de réis
1.781 :i56$i4i, para a construcção de
um muro dc animo ua linha dc liga-
çio de Natal a Ignpó, da Estrada de
borro Central do Kio Grande do
Norte.

AGRICULTURA — Declarando ca-
duca a carta patente concedida 11 Leal
Santos &¦ Comp., para a invenção de
um dispositivo aperfeiçoado para a
abertura de latas;

concedendo patentes de invenção a •
Carlos Toturini, Raul Nieoláo Tol'-n-
tino, Tnstão Alves Câmara c Dal Pog-
getto cr Comp.

DE CRIAR BICHO

O DIA PARA "ES-
PALHÂR-SE"

SERENO, lS — (Do correspondeu-
te) — O movimento escolar de Sereno
obriga a duas reclamações perante u
governo. Uma, sobre predio para o ro-
guiar fuiiccionameulo das escolas, que
estão repletos de creanças, e outra, por
isso mesmo que o numero dc creanças
é excessivo para um só professor cm
cada escola, sobre a admissão dc pro-
íessores adjuntos.

A assistência, nos treze dias lectivos
deste mez, foi, pela ordem, de 113, III,
lio, 126, 127, 130, 130, 126, 1.13, 133,
130, 125 e uo creanças, apresentando a
média diária de 123, sendo 64 na escola
do sexo masculino e 50. 11a do feminino.
K*sa assistência tende a iiugment.ir, pela
espera de creanças matriculadas que
não regressaram ainda das férias e por
outros motivos.

A escola do sexo feminino funeciona
em predio particular alugado, sem ônus
para o Estado. Esse predio eijtá reto-
cado de novo, dispondo de duas salas
bem soffriveis, tanto na extensão quan-
to na altura, offerccendo regular vou-
(ilação. Não atlende, comtudo, a letra do
regulamento escolar.

A do sexo masculino funeciona cm
predio próprio do Estado; mas, além de
não satisfazer ás exigências reyulamen-
tares e hygicnioas, por ter sido simples
e ruim casa particular doada no Estado
pela creação do districto, tendo sido, já
se vê, adaptada á saiu de escola pelo
simples desmonte das paredes internas,
está em máo estado interna e externa-
mente, tle modo que a própria perspecti-
va a desrecommenda e çondemtia. Pa-
recendo que a sala adaptada pelo pro-
cesso já referido apresenta espaço satis-
fntorio e ventilação regular por uma ja-
nella ao lado norte e outra ao nascctle,
a manifesta falta de altura, mantendo
um ambiente abafado, neutraliza quasi
por completo a servidão para o respe-
ctivo fim, acerescendo que o feio aspe-
cto que tal adaptação, combinada com
o máo ser do casebre, apresenta, está de
todo em todo condcninndo pelos novos
programmas e systenms de ensino publi-
co, que se esmeram em despertar e cul-
tuar na creança simultaneamente o útil
o o agradável.

Se, pois, achamos que as proporções
da escola do sexo feminino, tão relati-
vãmente superiores, entretanto, não sa-
tisfazem regulamentar, e hygicnicamente
ás necessidades oxigenicas de um ajun-
lamento diário de 60 pessoas, principal-
mente nas horas mais cauicularcs da
estação calmosa, claro é que em nossa
apreciação, independèute do mesmo cs-
tado ntmospherlco c do maior ajunta-
mento de peisoas diariamente, a sala da
escola do sexo masculino deixa dc ser
c de estar simplesmente insufficienle.

Não ha nisto fantasia. O inspector
regional aqui esteve no dia 31 do mez
findo e assistiu á installaçao das es-
colas. Invoquc-se-lhe o testemunho.

Quanto a professores adjuntos 011
medidas o deliberações equivalentes,
que o ajuize o bom senso, ain-
dá que não praticado em artes c coisas
de pedagogia, se uma só pessoa pódc
leccionar 60 creanças diariamente, quer
sejam sempre as mesmas, quer interpo-
ladas, por isso que todas que vão á cs-
cola querem beber-lhe lições,

O governo, além dos implícitos, tem
compromissos explícitos c muito sérios
para com o seu povo; não pôde, por-
tanto, recusar-lhe a effcctividade delles,
inaxinié em assumpto sempre de tanta
monta, mas agora cm foco vivo.

Para assistrem ahi as tradieionaes
festas de Momo, seguiram hontem os
¦Ilustres serenenses Ladario e Dimar
Esteves da Costa.

Continua bom o tempo, não só
pelo lado da temperatura como pelo da
regularidade das chuvas. Alegra regis-
trar que neste verão não se deu vera-
nico.

No dia 25 deste mez passará scu
anniversario nntalicio a senhorita July
Ccsarina de Rezende.

Também nesse dia o mesmo acontece-
rá a d. Antonictla Kezendc, e ás gra-
ciosas escolares Amiiiilins dc Pinho e
Pipto c Carmen Marinho, aquella filha
do professor llernardino Soares Pinto
e está .do negociante Antônio Teixeira
Marinho, nosso juiz de paz e inspector
escolar.

PIRAÚBA, 14 — (Do correspondeu-
te) -— Devido aos grandes esforços do
rev. padre Bernardo Vallone, acham-se
concluídos os trabalhos do pavimento
térreo da matriz de S. Sebastião.

Têm-se revestido de grande bri-
lhanlismo^ as novenas de S. Sebastião,
as quaes foram transferidas devido ás
obras a que se procedia na matriz.Realizaram-se ha dias os exames
da escola primaria do sexo feminino,
dirigida pçla digníssima professora se-
nhorita Emiliána Pires de Lima. Após
concluídos os exames a dislincta pro-fessora offcreccu á elite piraubensc um
bem ensaiado Iheatrinho infantil, repre-
sentado pelas suas nlmnnas.

—Acham-se n passeio nesta localidade
a^ eximia violinista senhorita Lennor
Ventania c a distiucta professora senho-
ritu Erniclinda Bergo, aquella filha do
dr. Pio Ventania, disíincto medico re-
sidente cm Cataguazcs, e esta filha do
capitão João- Bergo, residente em Bello
Horizonte. '

Segundo somos informados, terc-
mos muito breve mais um cinema, cuja
empresa está n cargo do capitão Juvc-nal Conde, conhecido industrial desta
localidade,

O povo piraubensc acha-se um
(anlo descontento com a Cantara da ei-
dade do Pomba, que 0 deixa em eom-
pleto abandono. Sabemos que 11 velha
cidade vae ser iíliiminadii a luz electri-
ea c os nossos dignyõ vereadores eapi-
tão Francisco J. de Mattos e o phar-maeculico Aurélio Pereira Salgado bem

I podiam perante a Câmara Municipal in-
lervir para que o nosso rico districto
lambem goze desse melhoramento.

Por informações dos principáes fa-
zendeiros loeacs, a nossa próxima colhei-
ta do milho, arroz c café será muito
abundante, uão só por ter sido maior o
plantio do que annos anteriores, como
também o tempo muito tem concorrido.

homem valente
que a>pareça,

r.as

'- Xão ha mais
zona, c se houver,
eu'quero ver a côr do sangue!

Era assim, que hontem berrava o
Manoel tia Silva, qiiitnndeiro, residente
á rua Visconde de Itauna n. íS, cc-mfama de valente.

Parecia ter o diabo roncando
tripas e arregaçava as mangas I
misa, mostrando os músculos de aço.

Os transeuntes recuavam, espavori-
dos. Manoel tinha feito qualquer coi-
sa e discutia com o civil dc ronda,
O policial irritou-se e o quitandeiro" espalhou-se". Os curiosos espiavam,
de longe. O guarda tomou posiçã) e
investiu de "casse-têtc". Manoel fez
uma "letra", á maneira da Saude, e
sacudiu o pé, um pé que não leih nu-
mero, porque nunca viu botina, p-las
queixos do outro. O cabo Mondaliel,
n. 122, da 1" companhia do 40 batalhão
da Brigada Policial, nictteu-se no"rolo"', para garantir a ordem. Manoel,
ligeiro e resoluto, pulava como uma
cabra cm cima do lagcilo. Novas t:nta-
tivas policiaes, novas cabeçadas do
capoeira. Afinal, já se pensava em ca.
leval-o preso a páo e corda, qnnlo
vários populares correram a auxiliar
o guarda e a j raça.

Foi uma scena desopilante, ver-se í
valente arrastado por a'i aióra. Che-

Êsíado do Kio
NICTHEROY, 22. (Do correspon-

dente). — O sr. Nilo Pcçanba estevehoje 110 palácio do Ingá, onde despa-cho.ii vários papeis que careciam da suaassignatura.
Acha-se enfermo o coronel J. A.da Silva, estimado director geral da Rc-

partição de Fiscalização da Prefeitura
e pac do nosso collega d
Odilon Silva.

E-' seu medico assistente (da Fonseca.
O estimado

visitado.
;—Apresentou-se hoje á 3" secção daDirectoria dos Negócios do Interior c

Justiça o dr. Ary dc Oliveira, estimado2" official daquellá repartição.
Quando trabalhava hoje em uma

padaria da rua da Conceição, foi vi-clima dc um accidente o nacional Cae-tano de Oliveira, de cor parda,23 annos dc edade c residente na
ma rua.

Oliveira recebeu ferimentos na n/odireita, sendo soçcorrido pela Assisten-

enfermo

imprensa

Ir. César

tem sido muito

com
lies-

mocl, des-

lar que, embora :-s folhas de pngainen- | tintia de sclios, de cnveloppes seilados.
to do pessoal activo continuem a s.-r
organizadas pelas respectivas reparti-
ções, devem continuar a renictter ao
Thesouro :;s consignações a ser nver-

{badas, bem como os oíticios suspen-
I dendo-as, sendo indispensável, para rc-
gtilaridadc dos pagamentos das consi-
griãções feitas pelos funecionarios. *ií:c
officiem ás respectivas repartições,
dando sciencia do estabelecimento das
mesmas, bem como de suas suspen-

de cartas-bühetes e de cnveloppes pa
ra registro de dinheiro, em suintna, Uc
tudo que i r.-.-ccssa.io, ou antes, im-
prescindive], numa agencia dessa or-
dem.

Estamos certos de que o sr. Lírio
de Siqueira não é sabedor desses abu-
sos que muito prejudicam o publico —
levamot-os, pois, ao seu conhecimento,
cci-los de que tomará uma providencia
tamediata para e\i'.ar o proseguimcnlg
Uç-i íliaitua»- —— *"'-^^

i gando r.o 14o districto. o M
j embaraçado das mãos que o agarra-

vam, virou bicho novamente. Na sala
coiumissario, elle começou a "dan-

tar de velho", distribuindo sopapos á
direita e á esquerda! Mão escapou
nii-.guem. Cominissarios, escrevente,
premptidão, queixosos que ali s; acha-
vam, tudo le\'ou bordoada. Até o tele-
phone pcndun.ido da parede foi tia
arrastão ,e ç diabo do homem so s'e
entregou .quando Um soldado, leve a
idéa de hça!-o pc'o sj'sfc'ína 

'gaúcho.

Mettido no .xadrez, 
-ficou elle espu-

mando di.TMvS. cútquaãto o pessoal.c\ í'5(> saia a proeur» d: arnica c
ttMá'd« sal...---  -iij

-Peranle o dr. Pinho lunior, juizde direito da i» vara, dtpoz boje Car-meu Gonzalcz. testemunha do processoa r.ue responde Dulcclina Julia de Oli-veira.
Será instaurado amanhã, perante o<lr. Pinho Júnior, juiz dc direito da 1»vara o processo dc Joaquim Barbosa

de Souza, incluso ni- art. 330 páragra-
pho 1» do Código Penal.Reune-se amanhã em scs<io a Ca-mara Municipal.

O Tribunal da Relação reune-seamanhã cm 6ess5o.'-•Expediente 
Ja Directoria dos Xc-

gocios do Interior e Justiça:
Requerimentos despachados:  Steüadc Assis, professora adjunta do grupoescolar "Mathias Netto", cm Macahé,

pedindo seis mezes de licença, em pro-rogãçáo — Complete o sello do Mis-lado. o: ¦.

Ao superintendente do. Ensiuo dc Nw
ctheroy, salicitanVa a remeasa dc dea
t-ancos-carteira para quatro alumnos a
tua quadro negro para a escola mixtai
da Saude, cm Maricá, e de seis bancos,
carteira, uma mesa e uma cadeira d^
braços para a escola mixta das Néves^
em S. Gonçalo. Para a remessa dos 1110-
veis mencionados foi enviada a compo
tente requisição de transporte;

ao superintendente do Ensino de Ca"-*
bo Frio, indagando sobre o excesso da
aluguel que poderá trazer a niudanç»
da escola de S. Bencdicto;

ao director de Fazenda, conittiunic.nl-.
do que foram nomeados substitutos dar
escolas masculina de Qttatis e niixíii da
Amparo, cm Barra Mansa, ijspcctiv.-H
nieute, José Caetano Rosas c d. V-,
gina de Mattos Corrêa; o primeiro 10-
¦atou possa tio dia 12 e a segunda nc*
dia 10, ambos de fevereiro corrente.

ENTRE RIOS, íS — (Do cone-
spoudente) — Seguiram para Ouro
Preto, onde vão continuar cum os seus
estudos, jovens ono, Carlos e Riu
bens Braga, filho do nosso prezado atui-
go pharmaeeulieo Francisco A. Braga»
cavalheiro mui estimado aqui.

Vindo de Juiz dc Fora ncha-ss
entre nós com a familia o sr. Aurélio-
Ribeiro de Oliveira.

O eleitorado desle mhnicipio ele-,
vava-se até aqui ao numero dc 2.000;
porém, com a nova lei eleitoral em vii
gnr e com as exelusões que indefectível'
mente virão a se verificar devido a ini
sufficiencia de nttestados exigidos de-
crescerá sensivelmente o numero de elei<
tores.

Basta unicamente dizer que, alé aetual
data, só reqttereinm alistamento o fabti-
loso numero de oito pessoas. Pobres
chefes políticos I

Aenbn a Câmara Municipal de nV
cnnçnr do sr. Francisco Teixeira, pelai
quantia dc oito contos dc réis, a qnédã
d'água c terrenos necessários para a \tv
stidlaçúo da uzina electrica.

Por ordem do poder executivo dem
se inicio ao serviço do calçamento d»
rua dos Cruzeiros, a que mais bello ns-
peeto offereee e a mais aprazível du
nossa cidade dada a soberba situiiçõV
cm que se acha assentada.

Fazemos calorosos e sinceros votos qu»
não lhe seja reservada n mesma moroí
sidade c destino da «plantação da nr-
borização das raaíf foi effcctuado com
tão exuberante actividade, e expedito
que declinou para a olvidação completa.
Sc a Câmara deliberasse a convidar
pura o conseguimento desse serviço um
medíocre numero do "bradypos didtny
ctylus", teríamos já, com o mesmo pe^
riodo tle trabalho, concluído e nrbnri-
zado as ruas.

Realizou-se no dia 11 deste, en\
casa do sr. Acastra de Campos, (ele-
grãphistn dc nossa estação, por motive
do anniversario da sua esposa, d. Guio»
mar, uma grande festa que se revestiu
de brilho e alegria.

A noite af fluiu á residência da diss
tineta senhora grande numero dc pes-'
sons de nossa melhor sociedade que lho
foram com gratidão levar seus voto»
de congratulações e felicidades.

Após apreciável palestra deu-se cn*
meço a "soirce", dançante que se pio-,
longou nté alta noite, retirando-se, de-
pois, todos os visitantes captivos pel«
nmabilidnde e lhaneza que lhes disper»
sou * família da anuiversariante.

Éstatto -?aulo
"CASA 

BRANCA, 20 - (Do corre*.
spoitdeute) — O coronel João Gonçnl*
ves dos Santos, presidente da linha da
tiro desta cidade, recebeu tclegramnia
do tenente-coronel Alencastro, chefe d»
S* divisão do Exercito, communicando, ^
por ordem do chefe do Departamento-
dn Guerra, a incorporação á tereciri»
categoria, n. 292, da linha de tiro. dç
Casa Branca. .,'

Deste modo, s novel sociedade, que jí
conta com o numero de too sócios, pód»
condignnnieiile nppareccr cm próxima»
formaturas, demonstrando o esforço e »
dedicação da .mocidade paulista. .

O dr. F. Nogueira de Lima, prõ«,
motor publico desta comarca, acaba ds
dotar o Gabinete ile Antropologia e Psy-
chologih Experimental da Escola Nor».
mal de uma collccção de apparclhos d»
real valor. '*"-' 

Os referidos objectos foram rcqulrt'
dos pela pfomotoria .10 sr. Eloy ('.'bit-,
ves, secretario da Justiça e Segurança
Publica.

Temos ainda a informar que o G;w
Iduetc é dirigido pelo sr. Pedro Dcodai
to de Moraes, professor de pedagogia •
director da Tribuna. ,

Assim, a nossa escola lera, nesse ri'
mo, a integral realização de seu vasto)
progrnmnia.

Está funecionando nesta cidade 4(
Circo Colombo, de propriedade dos srs.
Barbosa ei Neves,

Os professores da Escola Normal
offieiaram ao secretario do Interior, sn-
licitando a mudança do horário dn»
aulas, (pie passarão a ser das 7 ás ir.jj

O Club de Lnwii-Tennis continua
fazendo ensaios todas ns tardes, obten*
do o mais brilhante suecesso.

A Câmara Municipal pensa em
fazer opportunamente o recenseamentet
nesta cidade.

O major João Cintra, digno prefeito^
secundará com a sim elevada coopera»
ção o esforço dos edis.

Regressou de sua proveitosa ville*
giaturn ás águas do Arn.iií, no Eslado
dc Minas, o professor Pedro Deodato'
de Moraes, nosso collega da Tribuna.' .

S..s. veiu enthusiasmnilo com o poder:
medicinal das referidas águas mineraes/
e a convite do dr. Azevedo, gerente di»
Jornal do Commercio, edição dc Sncj
Paulo, escreveu suas impressões,
go artigo, estampado pelo
diário.

em lon«
rcfçriuV

$
Pn.-a esta seceão ncceltamos to«,

das ns notieins do Interesse gci-al'
que uos forem envimlns fienntlt»'
as mesmas sujeitas 110 critério ti/
reducção.

— «!»»¦ .
.45 PROMOÇÕES XA PREFEITURA

PARECE QUE O SR. AMARO
ESTA' DISPOSTO

A FAZER JUSTIÇA
Aos chefes das repartições ger.i,-5 di

Prefeitura, foi hontem enviada uma cir»
cular, por ordem do prefeito, recom-
rneiídando-Ihcs que levantem uma lis!»
dos funecionarios da Directoria rc-pe-
ctiva, pela sua antigüidade, 11a data do
decreto n, 1.375, de ;o de abril de 1012,
(|u; regula as condições de promuçã»dos funecionarios municipaes.

Manda também o sr. Amaro CavaV
car.li que lhe informem si aos funecio'
narios promovidos «pós a promulgação)desse decreto, foi contado outro tetnp»
que não fosse o da clasce respectiva.

GARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRU»

Foram abatidos hontem 493 «zcs, 47.
porco;:. 17 carneiros e 42 vitellos-

Marchantes: Cândido E. de Mello,
42 r. e 2 p.. Durisch & C, 11 r. : A.,
Mendes &, C, 37 r. e 2 v. ; Lima ft

4 P
5 r..

if. r

8
16 p,

v.;
Ba-

P

Filhos, 2.S r.. -i"n. h 8 v. : 1'rn
V. Goulart, !í
silio Tavares.
Reta-lhistas, 55 r. ; Portinho ,<; C.
r.: Edgard de Azevedo. 26 r.: Fi
Oliveira & C, 10 r. ; Fernandes ti
Filhos, 5 p.; Alexandre V. Sobrinho,
2 p. ; Augusto M. da Mótta, 1; c. ;
Jac.'{iics Meyer. <j r.» e Sobreira & C„

Foram rt-je cados: 5 r-, r p.j 1 C. •
6 •:.

ENTREPOSTO 1)1-1 S. DIOGO —
No Entreposto de S. Diogo o- pre-

ços foram os seguintes: reze-;. $;.;n ¦"*
$"íío; perco?, de i$*20o a jS^o; cai-
neitos, de i?50o a i?Soo, c vitellos^ «s
$;co a i$coo.

ARJÍA35EXS FRIGORÍFICOS —«
FõrSfti abatidas hontem 353 rezes para a
íaiu abatidas hontem 333 rezes paia *
citportáção.

Abatcu-as a ür-Jia Caldeira, Filho «j

-=^^
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"O IFciicciído Brás

-oui escalas por Iiajahy, parle ama-
/ihã para Florianópolis o. navio^escola'.'Wencesláo Ura;:", o cx-"Primeiro dc
Março", da nossa marinha de guerra,
«• que o Lloyd Brasileiro adquiriu para
instrucção dos seus inartijos c pratica-
gem (lnç seu? pilotos.

A sen bordo seguem 30 praticantes
de piloto c griiincles.

Duranle a viagem será observada a
¦disciplina militar.

que serve de escola aos futuros pilotos do Lloyi

Na púpa do veleiro que vae partir
ha um canhão pequeno, com o qual os
noveis marttjos mercantes se exercita-

rão.
Hoje, antes da partida, o "Wenccsláo

Braz" receberá a visita do presidente
da Republica, embarcando s .ex. no Ar-
scnal de Marinha, onde estará postada,
para as devidas, continências, uma com-
panhia de guerra do Batalhão Naval.

O ex-"Primeiro ae Março"" icvará
também alguma carga para Sanla Ça-
lharina, bem como uma regular partida
de carvão.

Na volta o "Wencesláo Braz" se

apreslará para uma viagem ao norte da

Republica, sendo muito possível que

depois vá dar 11:11 passeio ao estran-

geiro.

O SERVIÇO MILITAR

Uma reoommeiidação aos
eommandantes do

O inspector da Ia região baixou
lirntcni a jeguiiilç recoiniueiidação aos
cúniniandãnteii de brigadas e de cor-
pos:"O arlvo !2& do .regiilarccnto para
« alislatnento c sorteio militar declara
«jue os sorteados; desde o prazo esta-
belecidõ para a sua apresentação, fi-
cam t.onsidcrados como-soldados de 1°
linha e, como tacs, sujeitos ás respe-
ctivns les e regulamentos, c se não se
apresentarem na tinta mareada para a
incorporação, serão .idos conio ausen-
tes.

Portanto, timplesiuenlc como ausen-
tes dctv.rniiiiá o tcgulnmenlo que sejam
considerados os- sorteados que não se
atifeseritãra.-n depois dc ssgotãdò o pra-
zo mareado para tt respectiva incorpo-
n.ção. Mais duro si torna o sentido
deste texto regulamentar, quando se
considera o preeeituado nos paragra-
J1I103 1" c 2° que completam t explicam
aaiiéllc sentido^ Assim é que o primei-
ro declara taxativamente que o termo
dc desei ção só será Invado depois do
ultimo dia do mez de fevereiro c o
segundo ò nrocedinicatp a seguir-se
C' in os iiidividtios que se apresenta
rem oito dias após o prazo marcado
para incorporação, mas ainda 110 d
correr do citado mez de íevereiro.

Assim, pois,, os eommandantes de
brigadas e corpos independentes não
«levem excluir os sorteados que não se
¦prcscntare.il e uma vez escoado o
mez corrente serão cllcs processados
como insubmissos c não como deserlo-
res, na conformidade do artigo 116,
cnoitulo I, titulo 4" do código penal
militar,

1 « 1 . II

Srs. Fazendeiros
Xo momento aclual é o assumpto de

,4iaior importância!...
O dr. Miguel Pereiro, professor dn

Faculdade dc Medicina do Rio de Ja-
neiro, fez ver ao governo federal que
era indispensável, quanto anles, sanear
o interior do Brasil —da Opilaçãõ ou
Amaretlâo, que cada vez mais auiquilla
es nossos homens da "cn.rflrfu", tiran-
do-os do trabalho agricola — consti-
tuindo, assim, um dos maiores obsta-
culos da nossa lavoura.

A' falta dc dinheiro — o governo ain.
d:i não deu providencias enérgicas.

Para italhar c alliviar todas eslas
difficuldades— aconselhamos sériamen-
1c aos srs. "l!accnde:ros" indicar aos
i>ctis empregados, colonos c cmpreitèi-
tos o preparado do pharmaceutico Wis-
trcniuihlo Alves Simões,

*
"O XKCATORICID.V;

Unico c verdadeiro especifico da"Opilaçãõ 011 aniarcllão", até hoje eo-
uliecido. Sobre esle ntagiio assumpto —
os jornalistas, os senadores c depu-
tados — tèin ventilado e discutido bas-
tante.

. IÍ' a ultima palavra da medicina.
Vide o annuncio na ultima pagina.- ..ii_»tta « i,
Bclicr UANSEATICA

fi un:» delicia'.
¦ -miam—-  —

Um drama >
de sangue

Últimos ecos do crime da rua da
Misericórdia

O uxòricidió da rua da Misericórdia,'
descriplo por nós cpm as minúcias que
o IMgrâille policial forneceu, impressio-
11011 vivamenle toda cente, que não pó-
dc conter a revolta intima contra o ges-
to bárbaro do marido assassino, ferin-
do com o lucilo da bota o rosto do ea-
da ver da infeliz esposa.

O sargento Manoel Esperidião dc
Abreu não tinha, absolutamente, prova
alguma da ii.fidelid.-.de de Lívia Ugíio.
Suspeitava apenas e conto a desgraçada
o odiasse, porque elle a maltratava,
hão trepidou em matal-a da maneira
barbara como o fez. A noticia des-
tc crime levou ao Nccrc erio da Poli-
cia muitas i.iriosus, r,ue v.tcriara ver o
roslo daquella joven tle 17 annos ape-
nas, suceumbida dc maneira tão tra-
gica.

O seu cadáver foi attlopsiado neb
dr. Rodrigues Caó e em seguida dado
á sepultura no cemitério de S. Fran-
c:seo Xavier.

Solire o caixão foram coMocadus ri-
eas coroas dc flores naturaes.

O sr. Carloí Uglio, pae da infeliz
crcaliiní, mostrava-se abatido hontem.
Interrogado pela reportagem que delle
se acereuii, o sr. Uglio mostrou-se
aborrecido com a acct sação que lbe fi-
zerain alguns jornaes, chamando-o de
explorador da própria filha. Disse mais
que sempre foi contrario ao casamento
de Lívia com o sargento Esperidião;
não só porque cllc era 'ardo, pomo. tam-
bem, porque, comi inferior (ia Brigada,
não ganhava o sufficiente para dar á
sua filha um confc-lo que a .ua edu-
cação exigia. Acccdcu afinal, porque a
infeliz quiz se cas..r com elle, Oito
dias depois cila deixava

NÃO RECLAMOU EM TEMPO E TEM
DE SERVIR

Nb requerimento em (pie Tancrcdo
Alves de Andrade, pediu anutillação de
sim praça, por aclrir-sc cniuprelicndi-
ilo na excepção prevista pelo 11. 3 do
nrtigo 143, da lei ti, 1S60, dc 4 dc
janeiro de n.o.S, o> ministro da Guerra
«leu o sctíitinlfi despacho:"Indeferido; o requerente devia
apresentar a sua reclamação á junta dc
revisão dentro do prazo legal c como
não o fizesse, também ao Exercito não
cabe conhecer do seu pedido. O sor-
teio dò requerente passou cm julga-
tio ".

¦'ASA HOITEUX - Lislá liquidando
todo o seu soilir-tinlo :le tapeçarias e
moveis de fantasia. 'Jruguayana, 

31,"CARTA 
DS UM CONDEMNADO

Para o chefe de policia
lêr e tomar as pro-
videncias que o caso
requer

De Alfredo Gonçalves, condemnado

Í,o.- 
vadiagem c recolhido á Casa de

Menção, recebemos a seguinte caria:"Exmo. sr. redactor do Correio da
Manhã. — Convicto de ijuc vosso inde-
pendente matutino dá guarida ás catt-
sas justas, ouso respeitosamente suppli-
car, por vosso intermédio, providencias
para a violência de que sou victij.a.

Processado pela policia, em novembro
do anno findo, aceusado de entregar-
mc á vadiagem, fui condemnado a ser
deportado i'«i território da Republica,
mas, sabendo eu exislir um subdito
austríaco, ha mais dc dois annos, sem
que seja executada a deportação, re-
solvi, de accordo com a lei, requerer
iun "halicas-corpus" ao Supremo Tri-
bunal Federal, o qtíal mc foi concedido
unanimemente, eni sessão dc 31 dc ja-
neiro do anno corrente, sendo relator
o tn. d. minislro Sebastião dc Lacerda,
e o respectivo accórdão publicado no"Diário Official".

.No entanto, apezar do mais alto Tri-
lntr.al do paiz ler-nie concedido a liber-
dade. sem prejuízo á execução da sen-
leqça, o dr. juiz da 5" pretoria crinii-
nal re'.e:n-:iie violentamente na prisão,
desrespeitando o Supremo Tribunal e
infringindo a lei — dcc. 11. (..263, de
2'i de dezembro de kjii, art. 82: Os
juizes que excederem os prazos leyacs
para despachos c sentenças, soífrerão
a pena dc desconto em seus vencinien-
tos, correspondente a tantos dias quan-tos forem 05 excedidos.

Nessas condições, c lendo ji reque-
rido a minha liberdade aos exílios, srs.
minislro da Justiça, procurador geral da
Republica, procurador seral do distri-
<lo, presidente da Córtc de Appella-

, finalmente, no juiz da 5" prc-cii:íi:nal, e. vendo que nada con-

a companhia
do marido para regressar ao -lar palcr-
110, alkgaiídb que o marido queria met-
tel-a em cárcere privado, sujeitando-a
mais a castigos ccrporàés. De facto
quando cila chegou a casa tinha o corpo
crivado de echymosc.

Ii a alienação que faz o. sargento
de ter visto a csnósa acompanhada de
um homem, no Carnaval?.— indagámos
nós.

Xão c verdadeira. Dias antes cllc
estivera em nossa casa c permittiu :ute
l.ivia se divertisse r.o Carnaval com
pessoa de confiança da família, o ue
cila fez. Foi quando mc declarou cllc
que havia combinado c.1111 um advogado
um divorcio amigável, o que muito me
satisfez.

O sr. Uglio terminou declarando que
é homem sério c livreiro estabelecido
á rua do Carmo 11.64.

O sargento Manoel Esperidião de
Abreu premeditara o seu crime. A t:da
gente declarava eiie que havia dc ma-
tar a esposa onde 11 encontrasse. Va-
rias vezes procurou elle a policia do 5"
distrielo, solicitando do delegado Ain»
qi.erquc Mdlo, tnvidencins no sentido
de ser sua e:-po.:a induzida a voltar para
a sua conipanhÍ!.. A autoridade, deante
das suas alegações, resol-cu ouvir o
sr. Carlos L'glio, «ue declarou não 'on-
sentir que a filha vi'.lasse para a -:a
companhia, parque elle a maltratava.
Deante disso fez sentir o delegado Al-
btiqucrquc Mcilo a Esperidião, que a
policia não podia, de forma alguma,
intervir cm tão m.liidroso caso.

O sargento procura altenuar o seu
crime, aliegaudo qne a cunhada de
Emilia Uglio, dc combinação com. os
paes, procurara por modos prosli...ir
sua filha, o uue preferiu matal-a a el-a
por ahi mercadejandò o corpo. Aceusa
Emilia como mulher de vida desho-
nesla. .

Amigos seus e conipan leiros da Bri-
gada resolveram chamar para seus ad-

I vogados os drs. padre Olympio de Cas-
tro e Honorio Meiiclick, que com elle
confercnciaram denioradanientc hon-
lem, no quartel dos Barbemos,

— Recebemos a seguinte carta:."Illmo. sr. redactor do Correio da
Manhã — Sobre a horrível tragédia da
rua da Misericórdia, do assassinato
brulal dc uma nr. or, pelo marido cn-
furecido e perverso, sargento da poli-
cia, um ani.iuo do sr. Carlos Jglio c
da familia, pede-vos a ractificaçãò de
cue não só as filhas do alludido r
Carlos Uglio, sevpre foram e o eram
de comportamento exemplar, recatadas

I í-,., familia, como o referido Larios

A MORTE DO SORfETEIRO _
.ROMAO

SEGUNDO 0 EXAME MEDICO,
NÃO SE TRATA DE UM

CRIME
Foi noticiada a ntorle dc tun ven-

dedor ambulante, morador a rua Gene-
ral Canabarro n. 308. Esse vendedor
morrera repentinamente, contoriuc a
informação da policia.

Acontece, porem, que hontem, a nue
do morto se apresentou a delegacia (lo
15° dislricto, fazendo unu denuncia.

Essa mulher sc chama Luiza Ribeiro
c declarou que seu filho, que era sor-
veteiro. 110 dia 18 do corrente fora
aggredido brutalmente por dois com-
iianliciros seus de trabalho.

Disse ainda Luiza Ribeiro que o at-
lestado de óbito de seu filho fora pas-
sado pelo dr. Bandeira dc Gouvêa,
medico legista da policia, que o fez
sem ir á residencia do morto. U ür.
Bandeira, segundo a queixosa, attesta-
ra a " causa-mortis" sem examinar o
cadáver.

Recebeu o attestado de óbito das
mãos daquelle medico um parente de
Luiza, de nome Martinho Antônio dos
Santos, que foi para esse fim á Poli-
cia Central.

Luiza couta o caso da aggressao a
seu filho da seguinte fôrma:

Romão Ribeiro — assim se chamava
cllc — tendo tido unia disputa com os
seus companheiros Octacilio Silva c
Pedro Soares, fora por estes aggredi-
do, sendo, alem disso, roubado cm
isCooo, importância da féria que fi-
zera.

Motivou essa aggressao tuna questão
de freguezia.

Dessa oceorrencia Romão guardou
segredo de sua mãe, revclando-o, cn-
tretanto, a um vizinho, (pie responde
ao appellido de "Néco". Até mesmo a
caçamba da sorveteira havia ficado
partida.

Tendo procurado a patroa de seu
filho, que mora na cusa IX, da Villa
Flora, a rua Salgado Zenha, Luiza ob-
teve a confirmação do que "Néco"
lhe dissera. /

Deanle dessa queixa, o commissario
de serviço na delegacia do 15o "dis-

tricto tratou de agir como era necessa-
vio e tcleplionoti para a 2* delegacia
auxiliar, |iedindo autorização para que
pudesse evitar o enterramento dc Ro-
mão, o que obteve, tendo . sido a or-
dem nesse sentido expedida para o
cemitério dc São Francisco Xavier,
onde o corpo devia ser sepultado.

Uma medida tambciu tomada^ foi a
da prisão dos aceusados, que estão sen-
do procurados.

O dr. Antenor Costa, medico legista
da policia, esteve no cemitério de São
Francisco Xavier, afim de proceder á
autópsia no cadáver dc Romão.

Findo o exame, o dr. Antenor Costa
nttestou como " causa-mortis" syphi-
lis.

Embora continuem sendo procurados
os culpados, parece ijuc deante do rc-
siiltndo do exame, o inquérito não pro-
seguirá.

llll!
A PALAVRA OFFICIAL

De todas as liahas de
frente

-AtiJíMANHA. — Berlim, 22. — O
quartel general nllenuo communica cm
data dc 20 do corrente:"Xa frenle oeste, numerosas avanços,
dos nossos destacamentos de explora-
ção, que nos deram prisioneiros e bo-
tini. Repcllim.os ataques inglezcs a
oeste de Messincs, c francezes entre o
Mosa e o Mosella.

Na frente hste, obtivemos pequenos
suecessos, especialmente nos CaTfiathos,
a-j norte do valle Slanic e nas prpximi-
Úadea da Radulesei.

Na Macedonia, violento fogo entre o
Vardar e o lago Doiran."

Berlim, 22. — O quartel general
allemão communica cm data de 21 do
corrente:"Frente oeste: A chuva impediu
maior actividade de combates. jRcpèlli-
mos destacamentos de exploração bri-
tannieos a sudeste Ue Ypres c de . am-
lios os Jados do canal de_ La Eassée, e
francezes, na região dc Flircy.

Na oceasião da tomada de um ponto
ide apoio a sudeste dc Le Transloy fi-
zciMos prisioneiros 2 officiaes inglezes
e 36 homens, capturando 5 metralhaUo-
ras.

1'rente leste: Kngr de artilharia, prin-
cipalmente nas florestas carpalhianas c
encontros dc postos avançados de. am-.
bos os lados do valle Oitoz.

Macedonia: Vivo canhoucio entre o
Vardar e o lago Doiran. Investidas cm-
orchendidas pelos inglezes, i tafde, írà-
cassaram."

Áustria. — Vienna, 22. — O estado-
maior do exercilo coimmmica em data
de 19 do corrente:"A leste de Lipnica-Dolna, os russos
conseguiram, por meio de explosão de
minas e um subsequente ataque, entrar
numa trincheira avançada, que nós lo-
go depois . reconquistado:. Ao sul de
Bizezany, repcllimos um ataque do ini-
migo, fortemente preparado pelos lan-
ç.i-inirias.

Na frente italiana,. augmcnla o fogo
da artilharia inimiga.. As nossas patru-
lhas fizeram bem 'fuceedidás excursões
is linhas italianas."

No theatro occidental
Um ataque de surpresa doi

1 allcmães que fracassa — Os
¦ inglezcs penetram cm trin-

cheiras aliemãs

Paris, 22 — (A. II.) — Conimitni-
cido- off ciai das 23 horas de hontem:

Actividade das duas artilharias na
oolüna de Mesnil e na margem direita
do Mosa, nas proximidades do bosque
de Catirier.es c de^)'ezonvaux.

As nossas bat'.rias proyocaram lim
incêndio nas linhas inimigan situadas na.
cxl fcmidaldc occidental de Gratidchena.

Fracassou um ataque de surpresa dos
allcmães contra um pequeno posto fran-
cez 110 sector da herdade de Cham-
brette. "

Londres, 22 — ÍA. H.) — Commu-
nicado do general H;ig:"Ao norte de Gm-dccourt tomamos
ao inimigo uma secção de trincheiras e
fizemos vinte e um prisioneiros.

Ao sul de Armentieres entramos nas
trincheiras aliemãs, numa frente de 650
metros, c penetramos profundamente
nas-piisições inim'gas, donde trouxemos

.44 prisioneiros.
Ao sul de Yprés fizemos um " raid"

contra as linhas adveisas numa exten-
são de meio kilometro, attiugindo as li-
nhas de apoio dos allemJes. Destrui-
tnos-lhes os abrigos e as galerias sub-
lerraneas, damnificamos-lhes gravemente
as obras de defesa, nit.tatnos numerosos
soldados c voltamos com 114 prisionei-
ros, dos quaes um offictel. As nossas
perdas foram ligeiras.

O total dos prisioneiros que fizemos
durante o dia monta a 184,

Ao norte do Somine, entre Armen-
tieres e Yprés, a nossa" artilharia des-
envolveu bastante actividade.."

Primeiro Congresso Brasileiro
de Neurologia, Psychiatria e

!-? Medicina legal
*f'Acaba- de ser editado um volume con-
tendo os trajialhis-do "Primeiro Con-
gresso Brasileiro de. Neurologia, Psy-
chiatria e Medicina legal", reunido
nesta capital de 23 a 26 de agosto de
1916.
.Este congresso, organizado graças aos

esforços do professor Juliano Moreira
c do dr. Ulysscs Vianna, teve no nosso
meio a maior das repercussões, o maits
franco dos suecessos, por isso que elle
veiu preencher uma lacuna de ha muito
emttente, ao mesmo tempo que estimu-
lar a nossa producção scientifica nos
domínios da neurologia, psyc!t:atria e
medicina legal.

,&(tbc-se que os médicos costumam, de
tempos a tempos, convocar reuniões da
sua classe, tendo cm vista a permuta
de idéas c a apresentação de trabalhos
sob^f os vários rauios. desse admirável
complexo que é a medicina, dahi resul-
tando as maiores vantagens para a evo-
lução da seiencia medica, pois nesses
congressos, são communicadas e discuti-
das,- as inais modernas e importantes
Requisições scientificas.

Lmiitados, ás vezes, acs horizontes de
uuu paiz ou, em outros casos, abrangtn-
(ló os domínios inleraac onaes, os con-
gressos médicos despertam sempre en-
t.e[ os estudiosos um movimento cffici-
ent», de traballio c interesse.

Px>r isso, foi por entre as mais v'vas
demonstrações de enthusiasmo dos es-
pçciàlistas brasileiros (pie cirtulou vi-
cjoriosamente a idéa da reunião do pri-
jncjfo Congresso Brasileiro de Neurolo-
gia, Psychiatria e Medicina Legal, nesta
.cidade, tendo os demais Estados adhc-
rido e enviado reprecentantes escolhi-
dós'dentre 03 mais competentes cultores
das referidas csps:ial:dade?.

Durante os trabalhos do congresso
muitas memórias de real interesse foram
apresentadas e discutidas, den.onstran-
do-se .assini o quanto se estuda no
nosso meio, onde questões dc alto valor
nosologico são encaradas com profici-
encia, dedicando-se os nossos seientis-
tas, com particular carinhe, á elucida-
çáol de vários problemas mórbidos de
caracter local ou que aqui apresentam
particularidades interessantes.' Fazendo publicir '.odes os trabalhos
do Congresso, a ommissão organizadora
do^mesmo, comp ista dos professores
Juliano Moreira, Dicgcncs Sampaio e
dr.''¦ Ulysses Viann, resolveu dividil-òs
em duas partes, sendo a prinitira com-
posta dos relatórios das 3 secções que
çoríStittiirant aquella. í.ssembléa e a se-
gimda das comminicações e discussões
realizadas no referido congresso.

A primeira parte é a que foi agora
còlleccioiud» no substancioso volume
de publiciç.io An '' Archivos Brasileiros
dc Psychiatria, Neurologia e Medicina
Legal", trazendo os segttntcs estudos,
bem revelam*'o brilho de que se re-
vestiu o glorioso certamen intellectual
aqui effcctuado cm agosto ultimo:"Contribuição ao estudo da demência
paralytica 110 Rio de Janeiro, especial-
mente no Hospital Nacional do AKcna-
dos, pelos professores Juliano Moreira e
dr. Ulysses Vianna.

Contribuição ao estudo das causas da
paralysia geral no Rio de Janeiro, espe-
cialmentc na casa de saude dr.. Eiras,
pelo dr. \Y. Schillcr.

As ultimas acq'iis:ç5;s no domínio dos
reflexos e sua importância semiologicu,
pelo professor A. Austregesilo.

Do exercício da medicina legal no
Braftl e particularmente no Ria de Ja-
neiro, pelo dr. MoreUhon Ea.bosa. . _

Dos factores que restringem a»effici-
enein da pericia medico-lcgal no Bras:l,
pelo professor Diogenes Sampaio-

Vê-se pelo simples enunciado dos as-
mmptos apresentados o que foi o Pri-
meiro Congresso dc Neurologia, V»y-
chialria e Medicina Legeal aqui reali-
zado e que veiu dar ensejo aus nossos
especialistas de demonstrarem o alto
gráo de cultura da classe medica brasi-
leira. .

Emprehendimentos deisa oraeni oc-
vem ser posto» em destaquo afm de
que os seus exemplos frutifiquem, para
gloria do nosso paiz. ...

O segundo Congresso Brastturo de
Neurologia,- Psychiatria e Medicina Lc-
gal reunir-se-á em outubro proximg na
ç.V.iital ida Bahia. .

A FROTA DO LLOYD BRASILEIRO
fls experiências do "Florianópolis^
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O Thrianop olis" no ancoradottro, pouco anles dos exercícios

Otsa. o inicio da guerra, que a nossa
navegação começou n' sentir a falta dc
vapores em numero sufficiente para
servirem ao nosso commercio, descon-
gestionando os nossos portos dos pro-
duetos nacionaes de exportaçSo.

Felizmente, porém, a administração
do Lloyd deliberou praticar uma série
de medidas, iniciando o reparo de seus
velhos cargueiros e vapores niíxtos,
afim de os tomar, de novo, em condi-
ções de, poc alguma fôrma, diminuir
aquella falta.

Ilonletn, mais um destes velhos va-
pores ha muito encostados veio ao meio'da nossa Guanabara, fazer a experien-
c;a official de suas machinas, cujo cs-

tado, mezes atrás, era de verdadeira
inutilidade, e que, graças ao sr. Carlos
Pereira, se tomou uma nova machina,
hontem experimet.tada com suecesso,
pois que conseguiu, com uma pressão de
120 libras, dar ao navio uma marcha
de 10 milhas por hora, e, com a pres-
são de 150 libras, pressão normal, 12
milhas horárias. •

O "Florianópolis" está completamen-
t: reformado, tendo a sua decoração in-
terna muito elegante. Os seus iij cama-
rotes comportam 86 passageiros de 1*
classe e 08 de 3* classe.

A's 83I4, o "Florianópolis-' levantou
ferro do ar.coradouro, levando a seu
bordo o commandante Carlos MiUosi,

director Itchnlt» Jo I.loyd, o cujifl/uí
tenente Philcm.111, Ja Supcriiiiendeqci*'
de Navegação, o seu novo' comniandaii-j
te. »r. Cosli Mendes e diversos repre;/
sentantes dn. imprensa. '- re-

Dirigiu-se então barra afora, indo al8
á.s proximidades da ilha Raza, de ond^
voltçu ao ancoradottro, 'ancorando. 

J
Eram 11 horas da ti.anhá. *\
Ali foi, então, servido aos presênlçj

o almoço. f
A impressão geral colhida foi magni-f

fica e inteiramente lisóngcir.1. ... '

O "Florianópolis" deve deixar o nos»
so porlo, no nia 2 de março, ritmo1 •
Montcvidéo e Buenos Aires. -' <
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Na frente italiana

Beber IUNSEATIOA
6 uma delicia I

GUI (.oin...... >.,....- -
Uglio era e é dono da Livraria Haüa-
na, á rua Julio César 11. IÍ6, de;de va-
rins annos, e é ttm negociante probo e
diligente, que absolutamente não meie-
ce as falsas imptitações feitas pela tur-
ba anonvnia, e cue foram ecoar na nn-
prensa

A MUNDIAL

COMPANHIA DeTeGUROS DE VIDA
SORTEIOS EM 2S do corrente

Prêmios pagos 490:610$000

Um escândalo em plena Avenida
Rio Branco

O sr. Meira Lima, director da Casa
de Detenção, veiu cum a familia, na
terça-feira gorda, assistir á. passagem
dos prestitos carnavalescos, na Avenida
Rio Branco. Quando sua senhora pro-
curava, com a filha dobrar a rua dc
S. José, surgiu-lhe i frente a esposa
de um photographo existente na vizi-
nliança, com duas cadeiras nas mãos,
mandando mme. Lima se retirar, em
termos pouco cortezes. O sr. Meira
interveiu c o photographo tratou-o com
aspereza, o que provocou a queixa qne
resolveu apresentar ao delegado do 5"
districto.

O pliotogranhn o v ,í"nosa foram
chamados á policia c a eoisu lá sc rc-
solveu sem maiores explicações.

Houtem, o sr. Meira Lima requereu
ao delegado Albuquerque Mello certi-
dão da queixa que apresentou, pois vae
agir colnra o photographo c a esposa,
judicialmente.

TquealíghTgãnhouno
carnaval

Já sc conhece o movimento da Com-
panhia Ca.iturcira c da Central do Bru-
sil nos trcs dias de carnaval. A Light
foi a única empresa dc viação <iue
guardou sigillo sobre os seus rendimen-
tos nos dias em que o povo rendeu o
mais fervoroso culto ao deus da Folia.

Sabemos, no entretanto, que. cila
ganhou, no carnaval, nada menos dc
463:7oç$ooo reis I

E dizer-se que a poderosa empresa
canadense contribuiu apenas com 900$
para cada um dos trcs grandes clubs
carnavalescos!...

çao
lor:
sigo, recorro i vossa beiicvola cinda-
de, ecrio de que a imprensa brasileira
é e será a defensora dos oppyimidos.

Assim, agradecendo-vos, sou vosso
leitor — Alfredo Üonsalvcs, cidadão
p itltgucz.»

A LIGHT E 0 CARNAVAL INFANTIL
O chefe de policia não

permittiu a passeata
projectada

Diz-se por ahi, c foi mesmo noticiado
por ,'ilgiiiis jornaes, que n Light havia
projcctailo um carnaval infantil para
amanhã, 011 depois. Para isso cila cn-
traria cm accordo com os clubs cama-
valescos que cederiam alguns tios seus
carros allegoricos, correndo todas as
despesas por conta da poderosa em-
presa canadense.

A Light, com tacs carros, organiza-
ria um grande prestito 110 qual só fi-
gorariam creanças, vestidas a rigor.
Interpellanios hontem o chefe de poli-
cia se s. ex. permiltiria a saida deste
prestito.

Declarou-nos o sr. Aurelino Leal que
absolutamente nãn, pois, um segundo
carnaval vinha ferir crenças religiosas
que Ioda gente deve respeitar. Neste
sentido s. ex. iria sc euleudtr cum o
prefeito.

Também o prcéfito, depois de ler ou-
vido o chefe de policia, resolvei*, não
ac.-eder aos pedidos que porventura lhe
sejam feitos para realização da proje-
ciada passeata infantiü

Pará defende os interesses da
União

O ministro do Interior declarou ad
1° procurador da Republica do Di.Uri-
cto Federal, cm resposta a ttm pedido
de informações que o habilitem a dc-
fender os interesses da União, naacçi.3'
proposla pelo escrivão do 2° officio da
v.ia de provederia dc rendas, que dei-
xa, em tempo, de attender á reclama-
¦ ío do autor, attento o facto de nío
lhe assistir competência para corrigir
011 modificar o decreto 11. 9.263, de 28
dc dezembro de 1911. oue organizou a
justiça do Districto Federal. ~ctT1 ^ **T*t X*1 **T*" ~"~

Felicidade e riqueza
A ARANHA — porte bonliciir He I9'7.

Moplictizada ue'.o cel-.-li.-e cmbryologista rus.-
s^ Dr. lilias Metchnikoff encontra-se a
vfnda, cm '.indos bcrlcfluc,. de prata dou-
rada, ao preço de iSoto. na Joaibena
Aguiar, rua do Ouvida'. U.I.___. ¦«»»KP^a"'

TENTOU MATAR, HA D5AS, E FOI
PRESO HONTEM

Honlcm, i noile, a policia do 23"
districto prendeu, em uni botequim da
rua da Estação, em D. Clara, o conhe-
cido desordeiro Cecilio de SanfAnna.

Cecilio, ha dias. por questões de ciu-
mes, depois dc violenta-discussão, com
uma faca tentou assassinar sua iiman-
te, a nacional Carmelita Moreira dc
Campos, residente á rna Maria José
n. 142, fugindo em seguida.

O criminoso foi recolhida ao xadrez
e esti sendo processado^ •

Uma informação da Reuter
sobro a situação das tropas
italianas '.-..-.•

: Londres, 22 (A. H.) — A Agencia
Reuter,.diz saber de fonte italiana au-
torizada ,(|ue a situação das tropas do
general Cadorna c hoj; mais satisfa-
toria que em qualquer outro momento
da actual guerra.

Durante os ultimos mezes, as usinas
de munições augnientarain cnortnemen-
tc a producção dc obuzes e canhões.
Além disso, a leal cooperação dc todos
os alliados tornou-se mais completa
pela realização das varias conferências
dos paizes da Entente, c revigorou o
sentimento dc confiança absoluta 110
papel da Itália! que saberá, não só re-
sistir com suecesso a toda c qualquer
offensiva eventual, mas ainda prose-
guir com não menor suecesso na pro-
pria offensiva começada cm junho do
anuo findo e que tem sido continuada
com segurança.

Mesmo no decurso das ultimas se-
manas, cm que as condições climateri-
cas têm sido tão pouco favoráveis nas
diversas frcnte3 italianas, as tropas do
general Cadorna têm conseguido cffc-
ctuar pequenas mas felizes incursões
que, como as realizadas na frente ocei-
dental, têm desorientado c desconcer-
tado por completo o inimigo. Este, não
lú tem mostrado falta de energia, como
tambcm tem visto fracassar todas as
suas ultimas tentativas de ataque a
leste de Oorizia. Os contra-ataques
italianos têm sempre aniuillado prom-
piamente todas -as pequenas vantagens
qu:: o inimigo por vezes tem ganho.

A população c o exercito da Itália
ccnscrvar-sc-ão sempre frios perante ai
ameaças e fanfarrouices inimigas, que,
ao contrario, os estimularão para novos
esforços mais determinados ainda.

A Itália está preparada para eníren-
tar o inimigo cm qualquer época c cm
qualquer ponto; cila encara o futuro
com serenidade c confiança.

Com effeito, a perspectiva não podia
ser mais bein descripta do que o foi
por estas recentes palavras do genera-
lissimo Cadorna: "Os nossos soldados
são apoiados pela approvação unanime
da nação e têm a maior confiança cm
si mesmos c na justiça da causa que
defendem. Elles affrnntam de. bom
grado os perigos e privações, perante
o exemplo do soberano bent-amado, que
compartilha da sua sorte com uma
constância rara, desde o primeiro dia
da guerra'.

O nosso exercito eslá perfeitamente
preparado c espera o momento para re-
novar os esforços que nos permittirão
alcançar o. destinos iaclutaveis do
povo italiano."

MOVEIS A PRESTAÇÕES
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Matrículas cas Escolas Profissionaes
Do dia 1 de março em deante, do

meio dia ás 4 horas da tarde, estarão
abertas as matrículas, nas Escolas Pro-
flssionacs: "Rivadavia Corrêa", para
as officinas de costuras, chapeos, bor-
dados, flores, colletes e cursos de co-
zinha, copciras, lavagem e engomnia-
do, e "Bento Ribeiro", de costuras,
colletes, chapeos, bordados e flores.-»-

A situação;
internacional

Eõnirts, 22 (ATA.) — Sabe-se aqui,
por noticias recebidas por via iudirecta,
qtie os jornaes de Berlim, affirmam que
o conde von Reventiow, aceusou o cm-
baixador dos Eslados Unidos naquella
capital, sr. Gerard, de exercer a espio-
nanem a favor dos alliados.

Alguns jornaes referindo-se ' a essa
noticia, a commentatn ironicamente,
lembrando a attitude do embaixador da
ADamanha em Washington, conde de
Rerustorff ei dos addidos á embaixada,
que favoreciam a espionagem francamen-
te e por todos os meios. Dc resto umes-
ma attitude tiveram os representantes
da Aliemanha na Grécia e é muito na-
tural, dizem ainda os mesmos jornaes,
que os allemães -ulgiicm os outros por
si próprios, attrjbuindo-lhcs a mesma
falta de compostpra.

Londres, 22 (A. A.) — Tendo ap-
parecido uma mina submarina nas
águas do porto hi ipanhol de Cartagena,
os ministros do Interior e da Marinha
deram comnuinicação do factp ao rc-
pi esentantç diplomático da Grã-Breta-
nha.

Telegrammas dc Madrid dizem que,
oaso a imprensa commentc violenta-
mente o acto docuelles ministros, q go-
verno estabelecerá 'a censura previa.

DR. JOSE' DE MENDONÇA,
reabriu o consultório. Assembléa,_ 36.
Segundas, quartas c sextas, das 2 ás 4.

(3432 J
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Varias noticias
Um conílicto entre solda-

dos allemães, na Bélgica — A
policia grega dissolve comi-
cios — Outras noticias

Londres, 22 — (A. H.) — O jornal
Les Nouvelles des Maasn-iclit informa
que ua semana passada houve em Be-
vcrloo, na Bélgica, entre soldados prtis-
sianos c bávaros, sangrentos (.onflictos
dc que resultaram a morte de trinta e
dois delles e ferimentos cm mais de
duzentos.

Londres, 22 — (A. AO — Informam
dc Athenas que a polic a grega foi
obrigada a dissolver os comiclMs popu-
lares realizados em Lamai, Kalaniata e
Previsa, para protestar contra a cares-
tia dos gêneros de primeira necessida-
de, afim dc evitar disUirbios.

Londres, 22 — (A. A.) — Telçgr.im-
mas de Amsterdam confitmam a noti-
cia de que continuam cm pirede cs
operários das ofiiciuas Krttpp, em Es-
sen, que reclamam augmento de sala-
rios c melhoria Je alimcn:r.ção que lhes
é.distribit'da.

Os mesmos telegrammas affirmam que Gado.

A REUNIÃO DE HONTEM NA UGA
DO COMERCIO

' A directoria da Liga reuniu-se hon-
tem, ás 2 horas da tarde, com a pre-
sença de todos os directores, recebendo
a visita do sr. Mc. Govein.

Acolhido com todas as attcnç8cs, o
distineto visitante foi convidado a to-
mar parte na reunião que se realizou no
salão nobre da Liga.' Durante uma hora o sr. Mc. Govern,
que c presidente da Cantara Commer-
ciai Americana, trocou idéas com os di-
redores da Liga, e ao letirar-se foi
acompanhado até á porta por toda a
directoria.

Passando-se a tratar dos interesses
da associação diversas resoluções foram
tomadas, entre outras a de activar-se. o
serviço eleitoral que está sendo feito
pela secr-etara da Liga, onde todos os
que trabalham no commercio encontra-
rão as maiores facilidades pari se aus-
.tarem.

COM A POLICIA E A PREFEITURA
DESORDEIRO EM ACÇSO E

RUA ABANDONADA
Pedem-nos os moradores da rua

Borja Reis, no Engenho de Dentro,
chamemos n attenção das autoridades
do 20o districto policial para um gru-
po de desordeiros e vagabundos, no.
qual figuram vários ladrões, e qne ali
useiitou o seu quartel general, trazen-
do em desassocego as familias residen-
tes nessa via publica.

Urge uma providencia para limpar a
zona e trancafiar io xadrez os melian-
les que já são bem conhecidos da pro-
pria policia.

— Os moradores da rua da Capella,
na Piedade, reclamam conlra o estado
dc abandono cm que sc acha a referi-
da .via publica, cheia de buracos o de
vallas que tornam o transito perigoso
por ali .' <m>m

apezar das ameaças das autòi idades c
não obstante terem jido envia-los pnra
as linhas dc frente, muitos operários
considerados como chefes do movimento
paredista, aquelles operários negam-se
tcrminantcnieiitc a voltar'ao irabalho,
cmqiíanto não forem attehdidaj as suas
reclamações.

Buenos Aires. 22 — (A. A.) — O
Ministério da Guerra resolveu enviar
á Europa, uni grupo dc officiaes do
Exercito, para acompanhar, em varias
linhas dc frente, as operações da
actual guerra. '

S. IV. DB AGRICULTURA

Em torno da prozima Conferência
Nacional de Pecearía

Ao dr. Miguel Calmon, iv ce-presi-
dente da Sociedade Nacional de Agri-
cultura, endereçou o sr. Alfred L. Mo-
rcau' Gottschalk, consnl geral dos Es-
tados Unidos da America do Norte, a
seguinte carta:"Tenho immen-a satisfação As infor-
mar-lhc que o Ministério da Agricul-
tura dos Estados Unidos dçsiçnou um
dos seus inspcctores* d.e veterinária, dr.
Severin O- Flan.lrcss (que acaba dc
passar na Argcn'ir.a var.os mezes em
missão de estudos de inspecção de car-
nes 'e <la induslria de gado vivo em
geral), para estar presente no Rio dé
Janeiro por oceasião da Expoíição do

Tenho particular satisfação em com-
municar-llic o suecesso avançado por
este consulado geral persuadindo o
nosso Ministério da Agricultura • para
que tivesse um rcprescnLantc oificial no
próximo Congresso de Gado, esperando
que essa scc'cdade dispensará ao dr.
Flandress affectuosos cumprimentos de
boas vindas por oceasião dc sua che-
gada. Com a segurança da, minha mais
elevada estima e apreço, sou, presado
dr. Calmou, seu cordialmente. — Al-
fred L. Moarcau Coltschaik, cônsul fc-
ííl."-. 

'

Reuniu-se hontem o Conselho
Superior de Ensino

Sob a presidência do sr. Brazilio
Machado, esteve hontem reunido o
Conselho Superior de Ensino.

No expediente foram votadoa vários
parecerei de importância rebtiyanicn-
te inininia. Depois dessa votação, o
sr. Paulo de Frontin, tratando da de-
liberação do Conselho em anterior re-
união, ü..nullando os axemes realizados,
{Ilegalmente constituídos, 11.0 Gymnas-o
de S, Paulo, accentuoit a circumstan-
cia de haver o acto moraVzador do
Conselho Superior, provocado censuras
por parte provavelmente de interessa-
dos. Assignalou, cntSo, que o Coii3ellio
ctu. priu o scu dever, corrigindo rs
infracções da lei que lhe chegaram ao
conhecimento.

O curioso era — disse o**r. Frontin
— que, denunciando.se agora pela im-
prensa outras irrcgulardades, que não
haviam sido levadas no conhecimento
do Conselho, se censurava a este, ao
envez de se arguir as censuras aos
autores de taes irregularidades.

Articulando essas consldcvações, o
sr. Paulo Frontin justificou a seguinte
indicação: ,"Tendo em vista as denuncias dadas
pela imprensa de - graves irregiilanda-
des praticadas uos exames do Gymna-
sio da capital do Estado de S. Paulo,
indico que a Commissão dc Institutos
de Ensino Secundário, seja incumbida
de proceder rigoroso i.n.uerito a res-

peito, afim dc verificada a procedência
das citadas denuncias, além das irregu-
laridades constantes do relátqr.10 üo
inspector, «er na conformidade do ar-
tigo 22 do decrclo n. n.530, de 1» de

março de 191.I, cassada a equiparação
concedida ao rcíerido Gymnasio. Rio,
22 de fevereiro de 1917. - Paulo ec

Frontin." .. 
Posta em discussão e em seguida em

votação, foi essa indicação approvada,
com o additl.-o de correrem as despe-
sas necessárias por conta das rendas
do próprio Conselho.

' 
O "JORNADAS* MOÇAS"

Circulará hoje o a. 88 dessa .querida
revista carioca. Como as anteriores, a
presente edição esta cuidadosamente
trcbalbada, trazendo abundante e va-
riado texto.

COM A LEOPOLDINA

FALTA DE WAGÕnTpARA 0 TRAN-
SPORTE DE CAL

Escrevem-nos de Monção, pedindo
chamarmos a attenção da directoria da
Leopoldina Railwnv para a falta de tor-
necimento de vagões para p transporte
de cal. . ., , ,

Devido a essa irregularidade levim
os saccos desse artigo quinze e, as vc-
zts, trinta dias. á margem da linha, aa»
a neção do sol e da chuva, detenorau-^
do-se. ., -.;¦',- .

Um dos ottcixosos ja requisitou, des-
de o dia 31 do mez passado, vagões pa-
r.i o transporte de cal e ate hoje nao
obteve resposta. . ,

Chamámos .para o caso a attenção dc
quem compelir. . .

Parece-nos que e do próprio intcrcsBc
da Leopoldina Railway attender ao
pedido,

i ui (1 C-CbUi— -*

Saia para fazer compras e cão voltou
Vicente Bittencourt, residente á

Avenida Um de Dezembro n. 26, em
Dcodoro, comraunicou ú policia do1 23o
districto de que seu tutelado, Odilon
José Ferreira, menor, de 12 annos,
ante-hontem sairá de sua casa, afim
de fazer umas compras cm um arma-
zcm próximo, não mais voltando.

A policia tomou providencias para
descobrir o paradeiro dc Odilon.

A COLLAÇÃO DE GRÁO DA PRI-
MEIRA TURMA DE VETE-
RiNARÍOS DO EXERCITO

Realizou-se Iiontem, cam solcnnidaile, a
collação dc gráo da i* turma de veteri-
mirios da Escola do Jixcrcito, cjiu a prc-
tença de altas autwidades.....

A cerimoniai <4yc teve início a i hora
da tuixic, cEfcciuuu-sc lio edtfvcio do quar-
tel Typo, em S. Christovao, onde funecio-
na o referido instituto, sendo cila presidi-
da pelo general Celestino, especialmente
paia isso convidado pelo general Ismael d:i
Uccbo, direclor da Saude do Kxcrcito, o
qiiu'1 liooti ladrado pelos representante» do
presidente da Kcpitb.ica c dos ministros da
Ciierra, Marinha c Vazcnda.

•Dadi. u palavra no dr, Muniz de Ara.
güo, apresentou este ns rcctni-diplomadcs
j" tenente Telle» Pires; sargento-ajuilante,
Pedro üuintino de Lemos; 1" sargento
fcranciíco Corrêa de íAitdtade Mello; catiti
*ie esquadra Gastão Goulart; civis, Cario*
Hdsíiü e Antônio Kamos dos Santos.

Aproveitando-se o ensejo, foi inaugura-
ih o retrato do generaü Antônio Geraldo
dc Souza Aguiar, como uma homenagem
aas serviços por elle prestados i li«eola,
(•(ur.mlí> commandante da região müítur dus-
la capital. ....Km seguida a essa nova cerimonia «is-
cursou o dr. Alves de Ccrqucira, paru.
it>mpho da turma, o qual pronunciou bri-
Iliante íillocnçào.

Como orador da turma, falou, depois
òisso, o veterinário Gastão Goulart.,

Terminado o acto, o general Celestino
cjriferiu o wáo dc veterinário à^uclles
amamos, (iiiaimiido assini a cerimonia
respectiva.

Além das autoridades que compareceram
piiisoalmeiitc, ou se fizeram .representar,
esteve tambciu presente á Bolenuidadt: toda
a CangrepiçSo da Mscola, composta dos
srs, dr. lluniz de Aragão, Alves de Çcr.
jacira, I.ima Bittencourt, Castro Pinto,
Muciano dc Souza, lienerenuto de Lima e'fito da Fonseca.

Concluída, entretanto, a cerimonia, _iv
ri-.iite a gua! tocaram duas bandas dc mu-
tir.i, foi avs presente* servido delicioso"lnnch", troeaudo-sc, por essa oceasião, va-
rio3 brindes, notadamente, ao "champagne",
ít.i preeidente da Republica, ao ministro du
Guçrra, aos generaes Ismael Kocha e Ce-
leM.ino de Castro <: no Exercito Nacional.

Compareceram, entro outras pessoas, além
dt.3 jà citadas, o general Tsmuel da Rocha,
tíiitral Cesiino de Castro, capitão-tenente
I>üPthurortcst representando o prcsidenle
da Republica; dr, Kibas Cadaval, pelo_ ml-
nistro Ua Marinha; jv tenente josú Farta,
representante, do ministro da Gtierra; dr.
Manuel dc Carvalho, peío amnistro da l*o-
renda; capitão Grcgorio da Fonscéa, l>elo
gencra'-cliefc do Jístado-Maior sio Exercito;
2° tenente Ruas, pelo eliefc do TJepartainen-
t? da Guerra ;t 20 tenente Osmur Vieira,
j<tIo general Énna Kamos; tenente Moraes
Coutinho, pelo coinmaudantc da ó* brigada
de infanteria; tenentes lírncslo Kti, e Gra.
ca Aranha, pelo regimento dc cavallaria da
ílriga.da Policial; drs. Arthur Lobo e Ür-
resto de Oliveira, pelo Hospital Central do
llxcrcitoj capitão Mariantc c tenente Joüo
Pereira, pc'a companhia de metralhadoras;
drs. Arlhur Valim, Irene de llritlo, dr.
Carlos Kugenio, por si c pelo general Ama-
iri; representante do general commandante
da Brigada Policial, 2" tenente Pedro Ba-
I lista de Castro, pela 4* companhia dc in-
fanteria; representante do conimandante da
3" brinad.1 de cavallaria; major Balduino,
-** tenente Scverino Kibeiro, Arnaldo Bit-
tencourt, pe'o 13" regimento dc cavallaria;
•«.pitão Unas de Souza, dr. Diogenes BI-
tlwncoúrth Monteiro, tenente Ribeiro Tai-
«lues. 2° tenente Oscar _ dc Azevedo Lima,
marechal Affonso Fáustino e filha; coronel
Telles Pires <_ filha, capitSo Castro e SI!-
va, Mrequita, i° tenente Dcmoclito Barbo,
si. Mascarenlias, pelo 30 grupo de oliuxes.

Fizcranvse presentes, por telegramma, o
dr, Aloiíio de Castro, director d.i Facul-
dade de Medicina e coronel I,eite Castro,
c.iuniandantc do 3° grupo de obuzes.

Uma valiosa offerta ao Jardim
Zoológico

O sr. Luiz Tavares, de Campos, re-
metteu para o nosso Jardim Zoológico,
uni casal de marrecao de bico azul, No-
monix doniinicus, que sãc os palmipedes
mais bellos do Brasil.

A'é hoje não tem sido possivel ad-
aptar estas msrrequinhaõ ao captiveiro;
alguns amadores que as têm recebido
não conseguiram niantel-as: por isso
ellas são objecto de especial cuidado nq
nosso Jardim Zoológico, onde são cx-
postas pela primeira vez.

mm+*-mm>m+*m ,

ÜM "PA'0 D'AGUA" VALENTE
O feguista da Central do Brasil, Os-

car de Oliveira Braga, tem o habito
de viver constantemente embriagado.

Assini, Iiontem, pela manhã, achan-
do-se elle em scu estado habitual, pro-
moveu tuna grande desordem, quando
se achava na rua Goyaz, pegando-sc
cm luta corporal com o guarda-civil
n. aj!)- ., .

No estado cm que sc achava o ebrio,
difficilinentc conseguiu a policia con-
dtizil-o á delegacia do 20" districto,
feito o que foi cllc mcllido no xa-
drçz, para curar % "çamueca"..

A policia e o carnaval
{¦¦<¦>. 

—

O sr. Aurelino Leal
elogia os delegados

districtaes
O chefe de policia mandou, em cir-

cular, elogiar os delegados districtaes
pelo esforço dc.cada um no serviço de
manutenção da ordem publica nos tres
dias dc Carnaval. Apenas não foi elo-
giado o sr. Catta Preta, delegado do
i" districto, Este moço, dc domingo a
terça-feira, não fez outra coisa senão
fazer corso na Avenida, deixando o
policiamento do scu districto entregue
aos commissarios.

Idêntica circular foi dirigida a todos
os supplcntes.

O typo do pão em Portugal
Lisboa, 22 — (A. A.) — Os jor-

naes publicam uma nota officiosa, an-
nunciado que o governo resolveu que,
a partir de amanhã, seja posto á ven-
da um typo unico de pão, fabricado
com milho e trigo, que será vendido a
nove centavos.

O movimento do
porto, hontem

No "Ceará" chegaram o almirante}
José Carlos e o general Agricola j

Pinto _s\
O movimento do porto, hoiitein, fojj

grande, muito maior mesmo que o d»
véspera. i

Logo cedo, ás J ila da manhã, •
vapor .drijpiiKM, norte-americano, ,fun-J
deou cm i.osso porto, trazendo 10.000,
toneladas de carvão consignadas, ata
Lloyd Brasileiro e com 20 dias de via^j
gem de Norfolk; depois entrou, vinda
de Santos, o vapor llanunerslius, .cotui
carregamento dc café para Arbuckl»'
& C, ás 8 horas. \

Em seguida entrou o paquete nacia*
nal Ceará, do Lloyd Brasileiro, proce-3
denle de Manáos e escalas, com i Sj
dias de viagem e trazendo a seti bordo;
140 passageiros de 1"; 95 de a" è 4<,
de 3a classe. ' ¦ '<

Entre os passageiros de 1* o Ccar$,
trouxe o almirante José Carlos de Cartj
Valho e o general Agricola Pinto, viu*
dos do C'ará.

A reportagem accrcou-sc dc ainbç»,j
para ouvil-os sobre os suecessos' d»'
Pará. _ ^[O almirante declarou que não vira
nada... Apenas referiu-se aos telej»
grammas daqui enviados por oceasião.
dos casos de insolação que se dcraiit
nesta capital. ¦*

Um desees telegrammas, disse, o al^
mirante José Carlos, informava que
Aqui, num só dia, tinham morrido cerca!
dc 180 pessoas. St

De nada mais o almirante José Cum
los sabia. ',

O general Agricola Pinto foi logo
dizendo aos "reporters": ,-

—. Perdem o «eu tempo cm querei
que lhes fale. Volto do Pará comptó
lamente sem memória... s|

No mesmo paquete vieram, entre oih.
Iros, em i* classe, de Manáos, o dr.l
Veiga Santos e senhora, o major Pedra
Botelho da Cunha, o dr. Antônio Sa.m^
paio, major Pedro Costa Leite, icnesitq
da Amada Gustavo Hclmold c o dr.'}
Manoel Veiga Menezes, do Pará; <>
sr. Carlos II. Kastrupp, negoejanteí
do Maranhão; o dr. Renato VjanuaJ
nosso collega de imprensa, do Ceará %

dr. Rosalvo de Azevedo Rangel, da
Parahyba; os drs. Victor Freitas «
Ramiro Pedrosa, do Recife; d. Rosali^
da Costa Rego, de Maceió; os drs. Ann
tonio Brito de Araujo, José Gome»
Guimarães c mme. Cunha Menezes, Afl|í
Bahia.- \í

A seguir, entrou, ao meio-dia; v pA •
quete nacional Itassuci, da Costeira?
procedente do Recife e escalas, cc-n^
carga diversa para Lage Irmãos. ' :¦

O Itassuci trouxe 25 passageiros d«
1* e entre estes o coronel Anlonio Pe-
dro, o dr. Henrique O. Reilly e o»,
srs. E. L. Harrison e J. P. Puidq^
e Getulb Amaral. '"' \

Trouxe mnis 13 de í' e 3 de 3" % 
*

em transito. . -Aí,
Meia hora depois, entraram os hiales,

nacionaes Gòdofredo e Campos Novos'J
esti com carregamento de ' cal para*
Mi P. Duarte & C. e aquelle coni
madeira para Abilio Branno, vindo «
primeiro de S. João da Barra e o IM
gttndo dc Cabo Frio. ' \

A's 2 horas entrou o paquete Ua<'quero, também da Costeira, vindo dej
Porto Alegre e escalas, com 8 dias d*
viagem. \

Vieram 46 passageiros de i\ 28 dt
2' e 18 de 3". , (

Viajaram, entre outros, no ltaquerat
de :*: o general Viriato Cruz, o diN?
Joaquim Campos Junior, vindos do Rjol
Grande do Sul; o conego João Antônio,
Rezende e o capitão de fragala Fran- •

cisco A. Machado da Silva, vindos dei
Santa Catharina, e o dr. Raul VidricK
e mme. Helena Guticrrcz Sintas, d*
Paranaguá. ,. "

A's 2 i|» entrou ainda o mate Des-.,
pique, de Cabo Frio, com cal par»'
Souza Mattos & C. '

A's 7 horas da noite entrou o vapor
movido o gazolina Espirito Santo, pro-,
cedente da Barra de 8. João, com car»
ga a diversos. . i'Mê •

Fez uma viagem de ta dias. '¦'¦ \
As saidas foram do vapor greg»,

Grécia, para Santos'; do vapor inglca
Highland Harris, para Gênova, «om!
escalas por Gibraltar, levando, grande'
carregamento de gêneros; Oe rebocador,
nacional Delta, para Cabo Frio. c porj
ultimo o paquete ltauba, da Costeira,
para o sul. ,1

O Itaubo, entre outros passageiro»
de 1*, Uva o dr. José Barbosa Gon-
çalves. o dr. Roberto Miranda Jordão,'
o capitão-tenente Elcitterio Barbosa *
o tenente Olivar Cunha. •*

Uma ordem-bonèa do sr. Pan-
diá Calogeras

Ouvimos hontem no Thesouro Nacio-
nal que o sr. Pandiá Calogeras teria
determinado á Procuradoria Geral da
Fazenda Publica e á Directoria da Re-
ceita que providenciassem para que se-
jam despachados com a máxima urgen-
cia e enviados em seguida ao seu ga-
binete todos os processos de contraban-
dos, desfalques, furtos, etc, retidos ha
longos annos naquellas dependências do
Thesouro, por motivos ignorados.

E' que o sr. Calogeras quer saber
em que pc se acha o celebre processo
do escandaloso furlo das pratas oceor-
rido na Casa da Moeda, ha uns cinco
annos, e cujos dois unicos implicados
se acham ainda suspensos dos seus car-
gos, mas... percebendo os respectivos
ordenados, bem como muitos outros de
contrabandos e roubalheiras descober-
tas em varias repartições arrecadadoras
dn norte ,ç su! do Brasil

Um commissario de policia doas

I

'-»11Í

Sái

u

vezes rounaao :^
Interessante o caso oceorrido com <S,

commissario do 17° districto, majorj
Guilhermino dos Santos. 1

Na terça-feira gorda, cm plena Ave-j
nida, foi elle * despojado do seu reio-.
gio dc ouro, marca Vacheron & Çon-!
stantin, corrente respectiva c uma, me-1
dalha cravejada de brilhantes. O ma-j
jor deu queixa ao Corpe dc Seguran-j
ça e ali esqueceu um guarda-chuva djÇ
castão de ouro.

Voltando ao Corpo, não encontrou
fnais o guarda-chuva, que desappar-e-j
ceu. O caso foi levado ao conhccimen-1
to do major Bandeira de Mello, quçj
mandou abrir rigorosa syndicancia. 3

¦ t ¦ » in <
Levou nma qoéda e foi para a Santa-

Casa \
Na Santa Casa deu entr-da honlenit'

com guia da polica apenas, o pardol
José Ferreira dos Santos, de .1(1 annos,'
brasileiro, trabalhador e lesidente no;
largo do Deposito n. 15, apresentando^
grave fcririicnto no pé esquerdo eni,
conseqüência de uma queda que deu
por cima dc uma ^ilha dc madeiras nos!
armazéns da Companhia Brasileira, i
rua Sigma n| 224, onde trabalhava.* ' .

Santos ficou cm tratamento, a» 1**.
infcrmaria-^-*

• ¦Âv . IS9KniMMNte£ 3
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O LEADER DA QUALIDADE
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PETROPOLIS

I48, Av. 15 de Novembro
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Senhora da

Na matriz de Nossa Senhora da Gio-
¦tia ficará exposto hoje, ás o horns, (lc

¦accordo com as instrucções emanadas
,<la Vigararia Geral do Arçcbispado, ,0

¦¦Santíssimo Sacramento, havendo, as

3 1I2 horas, o encerramento com ben-
¦ção e cânticos sacros,

AS REUNIÕES DE HOJE
No Curato de Sanla Th.crcza dc

Jesus, ás 8 horas, da Conferência de

São Vicente de Paulo. ,
¦ Na matriz de SanCAnnn, as fi 1

noras, da Conferência dc faao Vicente
"<l?NoaCuruto 

da Cathedrai Mclropoli-
taria, ás 2 lioras, d.a Obra da Enthro-

*nização do Sagrado Coração de Jesus.

AS AULAS DÊ"CATHEÇ1SM0

(Haverá hoje aula de cathccismo nos

templos abaixo: ...
Na matriz de Santo Antônio,

-* meia horas.
Na matriz de Nossa

Luz, ás 4 horas. .
Na matriz de São Francisco Xavier,

•do Engenho Velho, ás 3 i|a horas.
Na matriz do Senhor Bom, Jesus do

Monte, da ilha dc Paquetá, as 10 ho-

'''Na 
niatriZ de Nossa Senhora das

Dores (le Salctc, ás 5 3M horas,

DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA
DO CARMO, NA LAPA

Amanhã, no Convento da Lapa. ha-

verá, ás 7 horas, missa cantada, segui-
-da de benção do Santíssimo Sacra-
mento; n ás 6 3U boras, recitaçao do

terço procissão, canto solenne (lc
¦"Salve-Rcgina", ladainha c benção em
honra de Nossa Senhora do Carmo.

IRMANDADE DA SANTA CRUZ
DOS MILITARES

Nesta egreja haverá hoje, us o ho-
ras, lima missa solenne em louvor ilo

Senhor Desap-gravado, com acompanha:-
mento de hainionium c cantos rcligio-

¦SOS.

VIGARARIA GERAL DO ARCE-
lilSPADO

O ctimo. c vcvereudissinio mouse-
nhor Antônio Alves Ferreira dos San-
tos, vigário geral, dá audiência Iodos

¦os dias (excepto ás quintas-feiras),
ilas ij ás 2 horas, na Vigararia J.cral-do Arcebispndo, na Cathedrai Metro-

politann. .
O expediente do Arcebispndo, todos

•os dias (excepto aos ilomingoa e dias
sanlos), é das 10 ús 2 lioran.

AUDIÊNCIA DO SR. CARDEAL
Sun eminência; o cardeal arcebispo

•do Rio dis Janeiro dá audiência boje,
-de 2 tis .1 horas, 110 palácio de São

Joaquim, no largo da Gloria.

VIA SACRA
Far-se-õo boje, com toda, a solcnni-

•dade, os piedosos exercidos da via
sacra, nos templos abaixo:

Na matriz dc Mossa Senhora das
Dores da Salcltc, ás 6 3T4, cm louvor

•da Sagrada Paixão de Nosso Senhor
1 esus Ch risto.

Nu egreja ilo Convento (le Santo
Anionio, i':s 4 i|a horas.

No Santuário do Santo bepiilchro,
•em Cascildurlij ás o horas.

Na capclla do Hospital dn Veneravel
Ordem Terceira dos Mínimos de São' 
Francisco dc Paula, á rua General Ca-
mara, ás 4 horas.

-mm*

CAPELLA DE N. S. APPÁRECÍ-
DA, NO MEYER

ÍNesta capclla, as missas dos doinin-
.gos e dius santos são sempre, ús 10
horas.

Nos domingos, ás 9 horns, c nas
•qiiartait-íciras, ás 4 lioras, haverá aula
-•de calheciiiio. A capella tem pia ba-
ptismal it os haptizadot* nãi) feito» to-

• -iios os domingos u dias «1111105, das y
ás 11 horas; fora destas horas, tam-
bem serão feitos, havendo prévio nyi-

;so uo siiehlistão, que reside 11 rua Cc-
' lulio 11. 141.

A capella está sempre aberta, das
¦7 ás o i|j horas, encontrando-se ahi
-o irmão procurador.

EGREJA DOS MARTYRES SÃO
GONÇALO GARCIA E SÃO

JORGE
Neste templo, sito :'¦ rua da AlfanJe

.-ga canto da Praça da Republica, seni
celebrada hoje, ús 9 horas, a missa nien-
s.ll em honra e lomor du S. Jorge,
soldado iitiiriyr, defensor da fé cbristã,

•com acompanhamento de liariiioniuni e
•cânticos sacros.

üfficiará o rev.mo capelião padre
Nieoláo Xavazzio.

Os fiéis devotos pr.derão durante o
-dia, visitarem as imagens dos sanlos,
batendo 110 portão que fica ao lado da
Praça da Republica.

AS CONFERÊNCIAS DA QUA-
RESMA

>.'o Curato da Cathedrai Mclropolita-
ni, terão inicio, no dia 25 do còrrcnlç,
(lilomingo), a sério do conferências pro-
feridas pelo prOvecto orador sacro dr.
Heiicdicto Marinho, vigt.rio da fregue--z:i ile S. José. Essas conferências, que
proíitettciii. ser revestidas de toda a so-
ictnnidade, constarão tias seguintes the-

•ses:
1 — "A fé" — Necessidade d.

Sociaes
DITAS INTIMAS •¦

Passou liontcm a data do anniversj-
rio natalicio de Motta Lima, nosso que-'
rido companheiro de redacção c reda-
ctor-secretario á'A Noticia.

. Motla Lima, que é nome feito no

jornalismo carioca, possue um largo
circulo de amigos, devido ás suas per-
sonaliiisiiiias qualidades de caracter e
aos sentimentos generosos que o ex-
ornam. Nós, os desta casa, não obstan.
tc todo o empenho em abraçarmos o
excellente companheiro de labutas e

querido amigo, tivemos que prescindir
desse desejo na sua data natalicia,

porque Motla Lima soube conciliar,

por excessiva modéstia, a commciuora-

ção do . seu anniversario com um dia
de folga jornalística...

*
Festeja hoje o seu anniversario

natalicio, o capitão Agostinho César
Farani, digno e operoso r.il.ninistrador
do armazém 12 do Lloyd Brasileiro.

O distineto anniversariante, que
conta um vasto circulo da verdadeiras
amizades, certamente não deixará de
ser alvo de innumeros cumprimentos
por motivo dessa data ícstl 11.

Faz annos hoje o sr. Aquilino llen-
riques Ferreira* funccioiiartj da Dire-
ctoria Geral dos C: r:ios.

Completa hoje inuis 11111 anniversario
natalicio a graciosa ic-iina Mclburges,
filhinha do sr. Alberto Julião da 'los-

i.i, negociante der praça, e de d.
Anita Alves da 

'osta.

Transcorre hoj. o anniversario na-
talido da gentil sunhori... Juracy Ki-
cão, filha do sr. José Mnthias Ricãò;
mestre geral das officinas de machinas
da .irsciiiil de Marinha.

Passa hoje o ánn-versario natalicio
do joven Fcrdiitàhdò Alberico de Souza
dii Silveira Filho.

Passa boje a dala natalicia da ge.n-
til senhorita Iracy dc Souza Ribeiro.

£ilvá, Antônio Lopes de Carvalho, Rubens
Jíi-cta Neves, João Ribeiro é senhora, 1'rati-
cÍ3co Varsc» a senhora, Chryssanthomo, Al-
vis Nogueira Nieoláo Amorclíi, Domingos
MaUlli, Victor Pessani, Paulino José da
Silva, Beraldo Saulr, dr. Leon Gilson, llen-
riquè Surreras, José d'Angelo, dr. Manoel
Simões de Souza Pinto, J. Machado Pilho
e Jorge de Girard Fcrtcmburg o senhora.

Regressou, hontem, de Minas, onde fora
cm visita i sua familia que ali se acha o
dr. Raul de Sá, ofíicial de gabinete da
presidência da Republica'.'

Deve chegar hoje n esta capital o paquete,
inglez "Vasari", qí\\ cujo bordo viaja o dr.
Kçberto Penido, director da "Agencia Ame-
ricana" de S. Paulo c que se achara noi
Estados Unidos da America do Norte.

« • •
Chegou do^ Recife, pelo paquete "Ceará",

o sr, Antônio-Spinola Pessoa, conceituado
negociante pernambucano.

Pelo diurno paulista segue hoje cm com-
panhía de sua faiuilia, para sua propriedade
agrícola cm Jatahy, S. Paulo, o coronel
Arthur Pires, cunhado do nosso compouhei-
ro dc trabalho Cândido Lobo Junior,

PATJjKCISITINTOS 
'

Falleceu o sr. Eduardo Araujo Gon-
çalvcs, filho do Almirante Juvinino
Gonçalves e irmão do dr. Alfredo Gon-
çalves, engenheiro da Prefeitura.

O seu enterramento será hoje, ás 5
horas da tarde, no cemitério de S. João
BaptÍ3ta, saindo da rua Gcr.cral Seve-
riano n- 160.

VESTIDO* OUC
Primorosa confecção: cm Tafeli

bordado ou em Filo, com forro de
seda — Rs. iso$ooo — Reclamo de
Mme. Laura Guimarães; largo de S.
Francisco, 25, sobrado da Perfumaria .
Nunes.

0 suicídio da pianista
ermelinda

Os médicos legislas da policia, pro-
cederam hontem, 110 Necrotério, á atí-
topsia do cadáver de d. Erntèlinda
Azevedo, a iiidilosa pianista que sc
suicidou ante-hontem, á tarde, na rua
dos Ourives 11. 37. onde residia, por
amores contrariados.

seu enterramento realizou-se ás
4 horas da tarde, com grande acompa-
nhamento, para o cemitério dc São
Francisco Xavier, e ás expensas de um
parente seu, o sr, Marccllino Ródri-
gues de Azevedo, coniniandantc da
Guarda Nocturna do a" districto.

¦ ¦¦«•n 1

Massa-de Tomate- i„p
d.i Companhia Manulactora de

.,..!•«••! Alimentícias.
«a<,gn».>ar»
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O FALLECIMENTO DE DOIS 1BEH0-
RES NA SANTA CASA

Na Santa Casa, onde haviam sido in-
| tcnicidos, falleccram liontcm dois incito-
j ros: um de nome Edgard Sairei.', de 1.1
I annos, dc cor prela, quç,, motdido por

11111 cão na estação de Todos os San-
I do ti)" districto, por estar atacado de

tos, foi para ali removido co-.i guia
hydrópliobia, c o outro, de nome José
dos Santos Rodrigues, de 11 annos, rc-
sidenlc á rua Senhor dc Mattosinhos
11. 27 c que fora atropellado segunda-
feira de .Carnaval por 11111 automóvel
na rua Visconde de Sapucahy.

Os cadavereti de tijnbcs foram envia-
dos pará o Necrotério- da Policia, afim
dc lhes ser feita a devida aut-psiii.

Fa.t nnnos hoje o coronel dr. Alé- i
xandre Carlos Barreto, lente em dis- [
põiiibiiidadc. Professor calhedr;. 

'co ba
muitos annos, o- dr. Alexandre Barre- I
lo é desses lenfes militares por cujas •

mãos lèm passado centenas da jovens ¦

que se dedicaram á carreira das armas. \
Sempre em conlacto coin os futuros j
ofíiciacs, liuer - .. r-.titnandaiile do
eorjiu de alumnos da legendária Escola
Militar do Brasil, .. cr na Escola do
Ceará, como pròfccsor e : Collegio
Militar, omh foi i.jii.lanlc e fiscal e,
nosteriornicnt durante de/, nnnos, di-
rector, o íioine do illuslrado , ofíicial,
irailicioiiiil em os nossos instit .-os
militares' de ensino, está indiscutível-
niciile lidado ás lntas collcgiaes e esco-
lares de uni sem numero dc moços,
que delle receberam as atais disciplina-
dorás e carinhosas lições.

Festeja hoje o seu natalicio a se-
nhoi-it.i 1'ilhiiiha Gomes Brandão, filha
do sr. Joaquim Gomes Brandão, conhe-
cido "sporlnían".

Faz niinos hoje sr. Manoel Mar-

tins dos Sahfcs Villela, mestrede uma

das officinas do Arsenal de Guerra.

Passa hoje a dala natalicia da se-
nhorila Walkyria Ettridyce dc Mattos

llíaga, nela do capitalista Uc:':i braga.
A anniversariante foi muito cumpri-
meutada pelas su...:, ahiiguinlias.

Cassa hoje n data natalicia do dr.

Miguel bctlo.a, medico da Sanla >-aa

e ila Liga Contra a Tuberculose.
O conhecido facultativo terá, mais

uma vez, oceasião dc avaliar quanto e

estimado.
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'MELIgSâ

Pifflciildadc de crê.*. FelicMadc
~crêr;

11 -— "Cultivo,itijcllcctuál tia fé
'O csttitlrt da religião. Influencia
ignorância sobre a t,o*.ica solidez

lit

de

da

em estar
- O do-
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•cr.-iiças religiosas:
ITI — "Cultivo nioriil ila fé" — As

paixõt-s. A incredulidade c o sensua-
lifiito. Elogio da castidàUe. Bcatiintiii-

•do cOrdc quoniam ispsi Deuiii videbunt;
IV — "Orgulho o incredulidade!' —

. Devastações ila paixão da soberba. Or-¦g-iHio scientifico. Fé c sciencia:
V-— ''.-Vcliyidntíe c fecitiiditlade ila

tfc" — Apostolado da mocidade. Após-
lol.tilo dti mulher;

VI -¦-¦ "Iníluencia »^o meio aobre a
¦aposlttsiii dc iiitclligeucia. A familia. A
iésfcóla. A sociedade;

VII -- "Incredulidade 
do¦c ihricdulidatlc do desespero" -

guia da Providencia;
VIII, — "Incredulidade 

pha
íi sant\iíid(í da e.yreja";

IX — "A oração c a fé";
— "A fc c a freqüência dos Pa-•cranuMiios",

i^ing.O <yr^ ^ pirr .

Um espertalhão que quiz fazer
figuração de automóvel

Orcste Çbnsiglio, chniiffcur dó tiito-
iovcl 11. 2.34Í, veiu liontcm a esta

retlficção, trazc.-nos a seguinte qut' -t:
, 1'ni cidadão qualquer, que se iníitit-

Ia jornalista, tomou o se:t carro, á noi-
te, na praça Tiradentes.

Passando pela trüu-ssa S. Francisco',¦abi convidou elle duas raparigas para
11111 passeto.

Acceito o convite, !:'t seguiram os Ires.
numa Kgeira excursão pela cidade.

Depois dc nm,"gyro" dc :-, minutos,
o pseudo jornalista não quiz pagar o
passeio ú hora, dizendo qiie só daria a
quantia dc :Sooo, comp Se tivefsse to-
mado o automóvel paia uma pequena¦corrida de taxi.

O chauffcur, como c natural, proles-
tou, recusando-se a receber o que inde-¦vid.ir.icnte, lhe uueria dar o niúo pas-
sagciio. E convidou o espertalhão a
acompánlial-o á delegacia do 1° distri-
cto pò!*icia1.

Ahi o commissario de serviço ilisse
«me nada podia fazer, 110 sentido dc

. compcllir o passageiro aq pagamento
,'ío que devia pela oecupação do carro.

_- . O clumffciir fez-lhe ver ipic então
©'fizes?c apresentar, em companhia do
¦passageiro máo pagador, á vl delegacia
• iiNÜi.ir, paru as necessárias explica-
toes.

Como o commissario, além de des-
•ttcndel-o no sen jüslò pedido, 

'o 
mal-

tratasse com grosserias c impropérios,
Consiglio resolveu vir á nossa redacção
telatar o f.-tcto, como acima ficou ex-
posto, e protestar contra o incorrecto
< insólito procedimento do commissa-
tio desserviço, hontem, 4 noite, no 1'
districto.

Faz annos hoje. o sr. Augusto

Paula Bahia, estimado funecionario
Directoria Geral dos Correios.

Faz annos amanhã, a galante menina

Nair. filha dò sr. João Marques de

Abreu, funecionario da delegacia
2,1° districto, e de 51111 esposa, d.

Souza de Abreu.
:'.i At !S ¦.'¦¦_¦?'!'*,

CASAMKNTOS '!;
Na 3a pretoria eivei, rcalix(Jll-se

p ilu'corrente o casaiiieiiti) ilo sr
'•oiitmio, empregado 110 coíumercio.
sciihòrlta I.üzia 1'crrcira I.eite

do
Nila

no ilia
Teimo

chhi a
tíiuihfldn do

Forliliiato José" ¦Ãtiiutiçs. fiel do n™3-
zfni de cereaes do Lloyd llrasilciro, c irin.i
ile ii. Marianna Antunes.

l-ornni testemunhas neste acto os srs._lle.ii-
liniie Cerrnnc c Miitioel Pereiro da tosta,

A' noite realizou-se unia festn nn resi-
tli-nclá dós noivos. i|iie se prolongou ale ai-
(as 'horas da madrugada*

consórcio do sr.
cnlioritaKcálizou-se hontem

Iisé loailtiiin dos Santos, cotn
Regina dn Trindade Motta. .

O neto civil teve tosar 110 nieio.ilia na

pjetoriii do Meycr. sendo tcsleintuihas os
srs. Maiioel loaquim Ceripicirn e Agoslmlio
I.i-ocadio Dias, e o religioso ns 5 lioras na
itiatri/. do líiiKcnliii Vcilm, seuilo paUriiilios
c< srsi Manoel .loautiim Cerqttctra e il. Ame-
li.i Saldanha Chéviiller.

A' noite cs noives offcrcceram uma rece-
rção ás Í!iini'ins das suas relações em sua
rt. sidencia no Kóclia.

Pcállza-sc amanhã, cm Vriliurgó, o etisa-
inttilo da distineta direclòra da Uscola Mo-
ileln Tiradentes, d. Orniiiida Railngues,
com o distineto clinico ilr. l.uiz Lima de
Miicédo". •

NASCIMENTOS
Acha-se enriilllècido o lar do tenente

Álvaro Alvares dc Almeida Neves e de
d. Olita Sanlos ile Almeida Neves com o
f.-.sciinento .lc unia menina que tomará na
|..a haptisníní o nome dc Alvauirn.

-DE —

Ernesto Souza

0ERVAO
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Inappetencia, •
Hio Hálito, Ws D .«Iics,'

Dfipss de Mm,
Figado lupeiiliili,' ''¦*

,Urinas Turvas," Palpitações da torafí?.
TÔNICO DO SYSTEMA

HERVOSOV

EFilflB0iG.-l.oílfillai'p1li
O apparecimento da um cadáver na

praia de Saula Luzia
As 2 i|_- da tarde appareceu liontcm

boiando junto do paredão do antigo
Arsenal ile Guerra, na Praia de Santa
Luzia, o cadáver de um individuo dc
;o annos presumíveis, dc cor preta,
vestindo calca de zutirlc azul. .estando
despido da cintura para cima,

O sub-inspccior dc serviço na Poli-
cia Maritima. sr. Alvarenga Chaves,
mandou a lancha " I.ynce" para o lo-
cal, afim de remover o cadáver, quo
não pode apanhar logo por achar-se cs-
tirado sobre umas pedras.

Dadas as' devidas providencias para a
retirada do corpo dai|iicllc local, foi o
mesnio depois removi;'/! para o Njtcro-
terio com guia da Policia Maiitiiiin.

Lista apurou tratar-se de uni menor
cpie ha dois dias se entrelinha riu to-
mar banho na praia de Santa Luzia.

Depois dc haver sc alir..do da ponte
ali existente, nutii grande mergulho,
não inais •iltott á tona dágua.

Ao i-iie nos foi informado por alguns
niarilimos 'iue viram o cadáver, parece
tratar-se de uni rapaz, filho de 11111
fiscal do serviço da estiva e cine cos-
ttiniti trabalhar pelas itnmediacúcs da
rua de S. Ileulo.

Cem o appareeimcnlo desse cadáver
pensou-se logo Iratar-se de alguma das
siippostas victimas do ncaidentc occot*-
rido com a barca " 

puinia" eni meio
da bahia, terça-feira ullima.

Segundo o que apuiánios o dizemos
acima, esse cadáver n-pparecido, não
lem relação alguma còm a ociorrencia
havida uaqcella barca.

¦ I IH * ' O ll»l
KAIOS. X—ELKCXniClDADK

J1EDICA
Exames, photogrãpliias e tratamento

pelos raios X. Applicações de electriei-
dade nas moléstias ciii geral. Dr. .1.
dc Toledo Dodsworth — 10S, Avenida
Central (ao lado do Jornal do llrasil —
Teleoii.. 232O. Central.

lfiJ0»«^3^O3Cni

Uma entrevista com o primeiro mi-
nistro do Canadá

Londres, 22 — (A. II,) _ Chegou
hoje a Londres Sir Roberto Borden,.
primeiro ministro do Canadá, que .vimi
tomar parte na Conferência Imperial
que cm breve vae reunir-se nesta ca-
pitai.

Entrevistado por um redactor da
Agencia Hcuter, Sir Roberto Bordcp
declarou:

— A minha viagem através do Atlan-
tico impressionou-me vivamente cm ra-
zão da tarefa maravilhosa realizada
pela marinha ingleza, que mantém a
segurança uos mares a despeito da
ameaça terrível dos submarinos."Os Domínios têm cooperado estrei-
lamente com o Reino Unido desde o
inicio da guerra. Os governos dos! Do-
niintos foram agora chamados para
uma conferência intima com a Mãe-
Pátria. As deliberações e decisões dés-
ta ,conferência não deixarão de ser
úteis e de provocar um esforço ainda
maior e uma organização ainda mais
perfeita para se proseguir na luta". A
Conferência Imperial discutirá as que-
stões em relação com a continuação da
guerra, as condições da paz e os pro-
blemas que dahi derivam iinniediata-
ni'.ntc. A mais urgente. e mais impe-
rativa questão dc que se vae tratar é
o proseguimc.ito da guerra até á sua
cinclusão victoriosa. lin trago do Ca-
nadii _ ri mensagem da nossa firme re-
solução de faier todos os esforços pos-
siveis para se chegar áqui-lle fim. Já
recrutámos 400.000 homens para o
serviço no estrangeiro, dos quais 300
mil 'atravessaram o Atlântico. Estuda-
se agora .novos alistamentos. Mais de
300.coo homens c muHiercs trabalham
aetiiiilmcnte em munições no Canadá.
Antes da guerra, as autoridades cm
assumptos financeiros teriam certa-
mente considerado uma irrisão a iiléã
dc que se pudesse levantar 11111 em-
prestimo de vinte milhões de dollars
nos Domínios. Não nos timos appro--rimado do mercado financeiro .-do
Londres n«tcs últimos dois annos c.oj
empréstimos lançados rio Canadá já
excederam de 300' milhões de dòílárs..
O Canadá tem egualmente auxiliado o
thesouro imperial, tendo pago já 

-,25o
milhões, de dollars de munições,"O Serviço Nacional faz cada vez
maiores progressos entre o nosso povo.
O tlirocloi- do Serviço Nacional divide
as frças vivas do pai:: ein ires c!as.:;s:
os que sc batem, os que trabalham e
oj que pagam., Foram crcàdas Ligas
do Serviço Nactcri.11 em todns as pro-
vuuias com o fim de utilizar as cner-
gias dc todos. E dahi encararem ns
canadenses o futuro com o coração
tranqiiilln e com a convicção .inqilíi
braniiivcl de. .que não pó.le haver ne-
nliuiua paz sem vietoria."

St.

Os allemães retiram coisas pre-
ciosas da AIsacia-lerena

Paris, .-_• (A, A.) — Por ordem (Io
qiinrtci^iciieri.l alleiuão, segundo noti-
dns fidedignas aqui publica:lus hoje,
foram retiradas da Alsacia Lórciia
numerosas obras dcarte c trasladadas
para .Stuttgart c Munich.

Os jornaes, cntmnciitaudo mais este
attentado do iuiniigo, dizem que assim
o fiizein, niitiiralinentc, porque já le-
uiein a iipproximação das tropas repu-
bliciuias que, aos poucou, mas efficaz-
íiicnie, avançam naquella região,

\ *
Os allemães admirem o insuc-

cesso de Ârmsaíiercs
Londres, 22 (A. A.) — O commu-

11 icado alleiuão hoje publicado neslái ca-
pitai confessa a derrola soffrida pelas
tropas do kaiser na frcnlc Occidental,
.•idiiiitiiudo que os inglezes tèúhani pe-
nitrado iiti3 posições allemãs siftiadiis
ao sul de Arnieiitiere.i.

O coiuiiiuniciiilo não dá, cnlrelanlo,
o íuiniero de perdas sofíriilas pelas
sttas Iropas nessa brilhante acção para
as armas brilauiiicns.

í*

Foi proclamada a lei marcial
em New Briiain

Nova York', 21 (A. A.) — Eoi pro-
clainaila a lei marcial cm. Xew .ilriiain,
110 listado de Counccliciit, devido, a jn-
cendios proposilaes que ss manifesta;
íuln. ali e explosões provocadas pór
ügciucs iilleniãos-e da qual resultaram
algumas mortos c muitos feridos.

Uai submarino allemão poslo

tfflli-SÍ BWMK
A luoiestia dos
rins aileanta.se tão
rapidamente, que
muitas pessoa-»,
quando chegam a
pcrccbel-a estão
completamente cm
suas gorras. Atten-

..Sáa PIWll»'» fess
ser dada ao me-
nor symptonia dc
mal dos rins. £:
existe unia dor sur-
da nas costas, da-
res de cabeça, ton-
teira* enfado, ou

se as secreções dos rins são olfensivas, ir.
regtihrcs ou dolorosas, use as Pilulas tle
l;osterf para os rins, scra demora. Ne*
nhum outro remédio c tão recornuuMiclado.
Peça omostra gratia, a Foator—11c. Ciei*
lan Co, Caixa 1063 — Rio.
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UM QUE SU SAE

D. Jayme fez-se; de don
João e está no xadrez...

O Jayme Joaquim Meirelles é carna-
valesco da velha guarda c foi um dos
qúc mais se aborreceu com a idéa do
sr. Aurelino Leal em bloquear os zonas
das casaa d: coijimodos baratas, Era
realmente um desm^ncha-prazer para
os malandros, como o Jayme, barbeiro
dífectivo do 4o batalhão da Brigada Po-
licial, c "d. 

J.uan" c.i coiumissão, pc-
los arredores do inoiro de Santa The-
reza.

Relendo a circular, elle ficou seis-
mando nus incertezas da vida, Presi-
denta do "Club Mimosos Crysanthe-
mos", situado 11 rua Monte Alegre n.
355, Jayme gozava de prestigio entre as
meninas frequctit:i'dons dos "choros",

tirando dis3o um partido que incommo-
dava os consocioá. Entre essas, acha-
va-se Ouvia da Conceição, .branca, de
tjf annos, residente á mesma rua, nu-
mero 354, que era a favorita.

Mas, Jayir.e é um homem complicado
e nas vésperas do carnaval lembrou-se
que não tinha dinheiro. Parafusou um
pouco c recordou-se que a caixa do
club tinha umas economias.

Por ahi, lia uma trova na historia,
pois não se sabe se o Jayme avançou
iils cobres da sociedade. O que se, sa-
bo, porém, é que elle avançou nus intj-
niidadesquc linha com a pequena Oli-
via e seduziil-a cm plena segunda-feira
gorda. A mãe da menor, Paula da Con-
cciçüOj deu logo queixa á policia do 13"
districto c esla começou a agir cm si-
lcnc!o.

O conquistador não cra encontrado'.
"Eslá por ahi se curanUo das

ressacas", dizia liontein, pela manhã,
lit.ii agente mandado no seu encalço.

A' noite, porém, um soldado da Bri-
gada, seu freguez de navalha, desço-
briu-o ria rua de S. Carlos, casa mune-
ro 213.

"Você por aqui, seu Jaynicr Va-
mos ali ao o" dislrieto dar 11:11:1 pala-
vra".

. 1? foram. Dessa delegacia. , vieram
elles para o 1,1", ás £1,30 da noile, onde
o íolião-scducior cxplicou-sc. Era ca-
sado e tinha nietlo que a mulher -sou
besse da maroleira. Sairá no sabbado
com a Oliviü c cairá nu pândega. A es-
luiza siippuuhti que elle fosse fazer tim
biscate, num bclcqu 111 da Avenida. No
dia s-eguiiiíe, linha perdido a ciibeça.coi-
sa comimun nõ carnaval, commctleudo o
delicio da seducção Depois, dera o íó-
ri, menos rior medo da policia, que
receando a cara-iiicl.ul'.'. Esla, sim, sa-
bendo do faclo, havia de ficar como
uma fera...

Quanto ao dinheiro dos "Mimosos

CtysiinilKiuios", o .'nyiiie indignou-se..
Não era homem para gastar o quo cra
alheio. Podia fazer unia asneira, numa
noite dc carnaval, com muita cerveja na
cabeça c o coração cm eliaiiimas, tendo
uo lado uma rppai-jga como a Olivia.
Roubar, isap nunca, e se havia algum
que ficasse furtado em toda a aventu-
ri:,, esse alguém era elle, .laynie, que.
perdera a liberdade depois de ter per-
'.lido a razão.

Autuado, foi convidado a '.descari-

sai" no xadrez. O "liromptiilão" ile
sei viço, vciido-o sair ila saln, resinün-
gou:

"l''ala liem o diabo do barbeiro.
A- menos, n Dli via terá o consolo dc
qt.'i' outra, cm s;u logar, não rcsisli-
nn",.. • ¦ '', 1 •' ¦',

O cõininissario Motta sorriu c come-
çoti a regislnir a uirl* aihaiildõ tam-
bani que o carnaval -ira uma tolice. Ho-
ie, Olivia Conceição será mandada a
c.vame niedico-legal. A directoria 

'_'dos
"Mimosos Crysantlicnios'' foi coiivi-Jado
;t fazer declarações.

CAMINHO DA VIDA

O DESTINO DE UMA MENOR ABAN-
DONADA

Maltrapilha, de olhar humilde, comi
são cm geral todas as creanças, em
attitude de incerteza, esteve cila por
longo tempo 110 largo da Piedade, ora
parando, ora a passos lentos, percor-
rendo, de um para outro lado, aquelle
largo. Um policial de ronda, vendo
aquella menina á sós, naquella attitude,
ti meia-noite, delia se approximou e
interrogou-a.

Sempre titnida, Virgínia Terra —
assim sc chama a referida menor, que
tem, apenas, 11 annos, contou sua bis-
toria.

Orphã dc pae, sua mãe, não podendo
sustentais, entregou-a a uma sua irmã,
de nome Francisca Terra de Aaevedo,
casada cora o lavrador Alberto de Aze-
vedo, residente para os lados de Pira-
quara, no Realengo. Erancisça, que
tem um gênio ruim, constantemente,
pelos mais insignificantes motivos, cs-
pancava-a. Ha quatro dias, Virgínia,
(iitando lavava . um vidro de lampeão,
descuidou-se, deixando-o cair ao solo,
partindo-o. Foi o quanto bastou para
que sua irmã, com unia vara, lhe desse
uma surra violenta, pondo-a em segui-1
da fora dc casa.

Jogada assim na via publica, pensou
Virgínia em voltar á casa de sua mãe,
Maria Francisca Ferreira, em Bangú.

Dirigindo-se á estação do Realengo,
Virgínia; depois du contar o que lhe
suecedera ao conduetor de 11111 trem,
condoído, aquelle lhe fornecera uma
passagem gratuita, tomanlo ella, então,
o comboio com destino á estação onde
reside sua progenilora, Porém, não co-
nhecendo as estaçOes, errou o destino,
indo saltar em Piedade, onde já se
achava a tres dias, perdida e passando
fome.

Após ouvir essa narrativa da infeliz
menina, o policial levou-a para a dele-
gacia do 20" districto, de onde, mais
tarde, foi Virgínia enviada pura a Cen-
trai de Polcia.

Dahi foi a pequena 
"mandada, acom-

pànhãda de um officio, para o delegado
do 23o districto.

O dr. Abelardo Luz fel-a levar, hon-
tem, á noite, á casa de sua progenitora,
cm Bangu'.

A situação internacional
Amsterdam, sa (A. H.) — Tele-

gramma recebido dc Berlim informa
que a AUcmanlia resolveu pór erriliber-
dade Os marinheiros norte-americanos
do "Yãrrowdalé".

O mesmo telegramma accresccnta que
o governo imperial tomou essa delibera-
ção depois dc receber informação offi-
ciai de que,os vaoorcs allemães anco-
rados nos Estados Unidos não haviam
sido confiscado;, nem as suas tripula"-
ções intern..da;i.

Londres, 22 (A, II.) — A nota pu-
bllcáda liontcm acerca ila modificação
do bloqueio da Aliemanha, declara que
todo e qualquer navio i.tte trarisp.irte
mercadorias procedentes on destinadas
a portos inimigos, ficará sujeito a ap-
preliensão c venda perante os tribunaes
de Presas, por trítisporte de contra-
bando. Se, porém, o navio fundear
num porto inglcz ou alliado, afim dc
se submetter á inspecção das aulorida-
des, o navio cm si não será sujeito a
npp.-chensão só pelo faclo de conduzir
mercadorias procedentes de território
inimigo 011 a este destinadas.

Madrid, 22 (A. II.- — Chegou a cs-
Ia capilal o ex-embaixador dos Esl.-.^os
Unidos cm lierlim, sr. Gérard, c a sua
comitiva. Aguardavam na eslação ii
chegada dos diplomatas americanos: o
stib-sccretario dc Estado, o embaixador
da America do Norte junto do iroverno
hcspariliol c muitas personalidades.
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Z flui) dos Democráticos
'M- AGRADECIMENTO

O nosso primeiro aEradet-imento é
dirigido ao POVO CARIOCA, que tan-
to nos applaudiu, rendondo cntlmsias-
tica homenagem á nossa INCONT-ES-
TAVEL VICTORIA, no Carnaval des-
te anno. AO POVO já entregamos o
CORAÇÃO DEMOCRÁTICO!

A segunda expressão do nosso reco-
nheciniento pertence indubitavch-icnic
ao« nosso» artistas. A Ângelo Lazza-
ry —' o artista victorioso — a nossa
iinniorredoura gratidão pela sunipíuosi-
dade do seu trabalho perfeito; a Any-
sio .Fernandes, o machinista sem par;
a Modestino Kanto, o joven c9cutptor,
cujo valor foi flagrantemente attesta-
do; á Jayme Silva, o sccnographo tan-
tas vezes festejado, e aos demais attxi-
liares devemos um agradecimento mui-
to especial e sincero.

A' Casa da Fortuna, que nos serviu
com profundo carinho e de maneira
correctissima, e k madame Jesusa, que
confeccionou o nosso guarda-roupa eom
grande proficiência, o nosso reconheci-
mento.

Ào governo da Republica, por cuja
interferência fomos de algum modo
amparados pela Secretaria dc Estado, o
CLUB DOS DEMOCRÁTICOS faz
empenho em agradecer muito reconhe-
cido o valioso auxilio, que prgeurou
corresponder com o seu prestito --a-

gnificente, que tanto foi applaudido pe-
io POVO.

Ao conceituado negociante J. dos

Santos Guimarães, cuja dedicação fo!
além de toda a espectativa, prestando»
nos um concurso valloslssimo, que ctui
tudo contribuiu para a nossa VICTO'
RIA, a nossa gratidão p.ofunda. \

Ao digno comtmudantc da Brigada'!
Policial e ao do 1° regimento de ca"*
vallaria, agradecemos tambem o presti-.
mo que nos cedeu .. disciplinada b.-.iidai
do regimento. Ao esforçado capita»
Odorico e ao seu auxiliar, que tiveram
a afanosa tarefa dc encaminhar o noi
so prestito, o nosso reconhecimento.•'••¦...

Ao sr. chefe de polícia c aos seus'
dignos representantes, 30 delegado au.-!
xiliar e delegado do n' districto, ,c ao'
sr. capitão Machado que organiz.-u oi)
Corpo de Batedores, do 13o dc cavalla\

fia, os nossos melhores ogradecinieiV

tos. *_V
Náo podemos esquecer neste agrade*

cimenlo o aderecista Joaquim Costa, i*

firma A, Gomes, que nos forneceu as

luvas; Antônio Barcellos, os fogos.jj

Francisco Gomes Caldas e D, Leone,

floristas; sr. Sá, que confeccionou to.1

do o calçado; Casa Storino e a empre-1

Ja Loureiro, uuc nos cederam as cabeV

leiras.

A todos, emfiin, que còntrlbuiraritj

para o ruidoso «uecesso do nosso pre-',
stito, ás dedicadas democráticas qui
emprestaram a ma graciosidade ás nosJ

sas allegorias; nos socio3 que uos aju-
daram, ás "praças escovadas" que de'J

fenderam as nossas crit'cas, o nossf

agradecimento sincero. •.•:¦. :-'í v

Rio, 2a de fevereiro de 1917

A comniissão dc Cariíãi/ôlS
II

CLUB DOS DEMOCRÁTICOS

Grandioso baile commemorando a estrondosa e iiraegualavel
VICTORIA do nosso glorioso pendão, no carnaval de 1917:

Acha-t em festas o lar do sr. Muno ile
,ln e ile d. Diônysia Coutinho Aze-

vedo, pelu nascimento dc Mia filhinha Iley-
diiiéa.

il: * *
Acha-se em festn i lar do conhecido nc-

gci^ttte desta capilal, sr. Ctistav Stal com
•i unscllncnto tle mua encantadora erciuea
iitio reeelieni na i>in haptismal"" o nome de
Gustavo.

VIDA 1-SCOLÀY"
Até fins ile inarç.1 vindouro eslão ahrrtas

as iii.itrieiil.is d.i Hxtcrnato Pitanga, nue;
tra Copacabana, á praça Serzcilcllo Corrêa,
funeciona soli a competente direcçãq da co-
r.litoidi professora d. Maria Piluuga.

FESTAS
Kstá sciido orgahirada cm Santa# Cruz

una focie.ltiilc recreativa uue reunirá o cs-
cil d.i sociedade santacriizense. cm variadas
tl.vcrsõcs domi liguei ras e partidas mensaes.

A idéa, s.vtii|iatliicamei]te acolhida entre
.ts f.iiiiiiiiis de maior dcstiii|Ue na localidade.
itiH déspartado vivo intefeíse entre os ra-
panes que promettem quebrar a monotonia
r,'.ic tanto cittristccfl r.s noites sem anima-
ç5o do afastado Eiilftirbio.

Os organizadores da nova soc'édadè rc-
ctr.ítv.i, que se denominará Ivliie-Çhtb, ea-
; cr;tni realizar a festa iiiattgural no próximo
...tiliatlri da Allclliia.

VIAJANTRS
l'clo paíjucte "IV.râ'*.

i?m r.o Kceife t» com
Qütlror, importante ind

mbucano, ijue aqui
lia me/cs.
ieu c-:ní»arc|tic f«)i n

:;: :;:
os hontem n pi
i alapoana \'*\\t.h.

percorre o Uratil es

pein!
seio.

Det

regrcfsòu rtnte-hon-
icl Josc Pessoa dc
'.lítriiil c capitalista
sc adiava, dc pas-

luíío concõVrtdo,

:i/er tia sua visita
dc Oliveira, Costa,

ii viagem dc exenrà

o. Luiza
; intitula

• autora de um liv.rii
;!cs "Magoas Secretas"

dc

UM SOLDADO COLHIDO POR 11
Quando honteni :i larde, nn rua Vis-

condo de lintiiiu, esquina de Carmo
Xello. procurava tomar uni l.onde li-
nha S, Luiz Durão, que sc achava cm
movimento, o soldado Lcocatlio ilenri-
que de Araujo. ll. 567 da 3" companhia
do, 

'2° 
batalhão da Brigada Policial,

caiu ao solo, sendo colhido pelo rebo-
que, que lhe esmagou uni braço.

O policial foi socrorriilo pclti Assis-
tciicip, sendo internado, com gui-j da
policia 110 Hospital da Brigitda.

TTospcdarani-se hontem no Plinnlrien.«c
lfi .tel : Antônio Bãnly e senlimi, Josí fer-
.-..íolo. JoHo Peixoto Guiiiíariicj, Francisco

UM BRUTO

Espancou brutalmente a
amante

A rapariga Conceição Eugenia da
Silva cnchcu-sc dc amores pelo em-
pregado 110 commereio João Pereira e
com elle foi residir á rua do Livra-
tnento n. 77. Succede, porem, ipie o
riipaz é viuvo e lem unia filha de oilo
iiniio=, que levou em sua companhia.

Hontein, á hora do almoço, o João
deu o desespero pela falta de sal na
comida e como a nniasia lhe dissesse.
qualquer coisa desagradável, elle a cs-'
pniicou barbaramente, fugindo cm se-
guida. Conceição deu queixa á poli-
cia do 11" dislrieto, que mandou abrir
inquérito sobre o oceorrido.

¦ *>»o»!*»
OS LADRÕES F.M ACÇÃO

Mais tres assaltos uos subúrbios
' O primeiro tenente reformado do

Exercito, Joaquim Cândido Cardoso.
queixou-se honteni. ú policia do 23"
districto do q.te os ladrões assaltaram
sua residência, á rua Domingos Lopes
n. ?o, rm Madureira, levando diversas
peças de roupas c vários objectos, t Io
no valor appro::!,. ado *Í2 3oc$ooo,

Tariibcni, o lo.tiiia contratado
da Armada, Felix dos Santos foi vi-
clima dos larápios. F.stes, cam unia
"gíuna", abriram uma das portas da
casa dc Kélíx, á tia Carlos Gòtnfcs
11. nr, cm D. Clara, e roubaram reu-
pas e trens de co'tiha.

O lesado queixou-se á policia do -t.?*
districto.

D, Maria de Almeida Mcssèder,
liontei.i. i'i noite, nroctirou as aulorida-
des policiaes do :o° districto, :i quem
se queixou de i.tie os ladrões assalta-
ram sua ca^a, íi listrada Nova da Pa-
vuna n. 367, e levaram grande quan-
tidade de roupas de iis*>

A policia vae agir.

a picjue
Aiiislcrthtii; 22 — (A. A.l — Pisei-

dore3 aqui 'chegados aiinunciain qu;:,
niiiiia dislnncia de poucas milhas daqui,
presenciaram o ataque dc uni sub-
marino alemão e dois vapores mercan-
les, cuja nacionalidade uão puderam
reconhecer, iifl'iniiaiit|o que utn dos
vapores foi tt pique, rompendo o entro
forti fuzilaria fobrtt aquella machina
dc guerra, que submergiu etn poucos
instantes.

O que informa o commimicada fran-
cez às 15 horas

Pnri.t, 22 — (A, II.) — Communi-
cado dali 15 horas:" A noite decorreu calma no con-
junto da frente franceza. Apenas na
margem esquerda ilo Mosa, 11 nossa
artilheria visou, com exito, um (lesta-
camento nlleiitfio que saia dc ficthin-
com l", •

.,'¦

O que informa um coramunisDiia
russo

Pelrigrado, 22 — '\, II.) — Com-
municado do eslado maior:'^Reconhecimentos c fuzilaria tin
frente oeste. Depois de viva prepara-
Cão dc arlilheria, õ miiniiío, em for-
inações cerradas, atacou as nossas po-
sições :i noroeste de Dorna Vàlfa, na

I fronteira da Rumania. Foi, porem, de-
; tido a 

'trezentos 
metros das nostias

| trincheiras c ao cair da noite retirou-
se para as suas posições. Na região de
Eraila, reconhecimentos feliaes para
as nossas Iropas.

No Caucaso, encontros entre ptitrtt-
lhas".

üm ímgo de pesca irrü-
mado a parar por

üm submarino alléiio
Londres, 22 (A. II. 1 — Xo din 1.1

do correnie. 4 potteo mais de quarenta
e seis milhas da ferra mais próxima,
uin submarino allemão mandou parar
o Jiarco de pesca 

"Zircon", de Lov.es-
toli, c ordenou á sua tripulação, com-
porta do palrão c quairo marinheiros,
que acostassem üo submarino, ordem
esta a que os tripulantes do "Zircon'
obedeceram inimCdiatanienlc. Momen-
tos depois o slibinersivèl afasíoü-sc do
barco de pesca que ficou sem governo
e á mercê das ondas.

O coiiimanrliitiíe do submarino releu-
tio a bordo o patrão do barco o mais
dois marinheiros, mandou os outros
dois, aconi|)'i.liados de um marinheiro
alleiuão, a bordo ilo "7-ircon'', onde o
alleiuão collocou algumas bombas de
dynamite, depois ile fazer descer nata
o esciiler todas as provisões que havia
uo "Zircon". Em seguida o escaler
afiistotisc- em direcção ao submarino,
para onde, foram trajiisferidns as p.*o-
visões. Depois de feito esle trabalho,
o .conir.iantliinle do submarino ínantloit
que o patrão do barco e scus campar
nliciros se nieliesse.111 no escaler e eni
seguida o submarino mergulhou, des-
apparècendoi O c?ca1cr afastou-se â
força dc remos, ficando os seus tripu-
laiiles abandonados, sem ngua, nem
mantiuieritos, debaixo de nm violento
iciiiponil e sòffrendo um frio úitvn-
siâsmio c assim permaneceram até que.
scsscniii c oito horas depois foram ie-
colhidos por um barco piloto.

K' a primeira viz oue na historia mo-
dernii sc vêem representantes de uma
potência européa descer ate ao ponto
dc roubarem simples ^c.-cadorc-s des-
armados. INte feito (V*s marinheiros
allemães conslilue 11111 Vu inais rcvol-
lantes casos de brutalidade que já fo-
ruiu propor.jialnicnte praticados pelos
militares dns impérios centraes llü de-

• correr Ua presente guerra,

cansione-ira portugueza te
explode no Zambeze

LISBOA, ci — (A. H.) -- Tele-
prtinunas dc Lourenço Marques ailliun-
címu que :i liiiiclia-caiihouuira "Tcíi:",

qu andava cm scr.uço dc fiscalização
iu rio Zaiiibezc fui desfiuiida por uma
explosão ibi caldeira morrendo no Vle-
snstre quatro honicii.1, inclusive o coin-
máiidántc, c ficando feridos liiais sete.

Ha lambem um dcsapDarecitlu.
LISBOA, 22 — (A. II.) — Na ses-

sao de boje da Camará dos Deputados
o preslUçhic do Gonselho propoz um
vo'o-*de pesar peio decaslre da canho-
neira "Tele" e exaltoti o patriotismo e
lealdade dos pprtiiguczeo que etu lon-
gif.qúás terras dão a vida pelo hein-cs-
lar (ia pátria.

A proposta do clníe do governo foi
approvailn por unaniiiiiUatlc.

 ¦aBfrÇ-tSBXMgü

Um ouiro caso paia o sr. ilgciar
Moreira resolver

Recebemos o seguinte telegramma:" Sele Lagõàs, 22 — Os empregados
da Central receberam o pagamento dos
vencimentos dc jrineiro, descontados os
domingos, tendo ainda ;i receber- os dc
novembro e dezembro.

Appcllumos para os poderes publi-
cos, solicitando o vosso apoio cm be-
nefioio dessa classe — 5'otiil Cluir
Costa, presideute da Liga Operaria dc
Sete Lagoas ".

'BARATINHA" PENSOU QUE
LYSOL ERA GAZOLINA...

'Baratinha!'; como é tratada fami-
liárniénte a menor líniiliit Silva,- dc ifí
iinnòs, hontem, ;i noite, brigou com o
seu nariiorado, o " Torinhò", c resol-
vcu " mntar-sê ".

Para levar a "effeito esse trágico ín-
teilto", "Baratinha" molhou os lábios
com lysol e pôz a boca no mundo,
ntun berreiro infernal.

Um parente da joven, alarmado com
a gritaria, correu á delegacia do 23"
districto, coiumunicando o. facto ao
coiiiiiiissario llraga. que se achava de
serviço, e pedindo os soecorros da As-
sistencia.

Momentos depois, chegava á casa
de "Baratinha", á rua Soares Cuidei-
ra n, qo. cm Madureira, um auto-am-
biiliincia daquella instituição, com um
facultativo,

Ao avistar o medico, " Baratinha "
recusou ou soecorros, pois, já sc acha-
va completamente sã.

RHÜM

DE-
BmBstoJSouza

Com lodo,
Glyceritia e Hypo-
phospnitosdeCal-

cio o Sódio
BR0NCH1TES,

Astltma. Tubcr
culnse pulmonar,

Racliifismo
TÔNICO PODEROSO •

03SHADO 8 C.-1.* de Marco. J«

ÂO MÉRITO DOS ÜÕMS «mi
DES ARTISTA!

fíomenaiícm ás gentis e graciosas democráticas pelo valioso,
concurso que nos prestaram.

»l«B"P-«?»W

FERIDO POR UM MARINHEIRO NA
RUA LUIZ DE CAMÕES

O conhecido desordeiro José Bòrelti,
residente á rua General Pedra n. 11 o,
passava; hontein, á noite, pela rua Luiz
dc Camões, quando sentiu que um nia-
riiiheiio o empurrou com certa vio-
lcncia.

Borelli não ligou importância, k
suppol-o embriagado.

Mais tarde começou cllc a sentir
dores nas costas c, correndo a uma
pharmacia próxima, verificou estar íe-
lido a faca. A Assislencia medicou-o
1: l'el-o recolher á Santa Casa. Acre-
dita elle que o autor do seu ferimento
lenha sido o marinheiro.

A policia do 4" dislriito tomou co-
itlicciiueiito do facto'.

Gratidão a todos os nossos amigos e consocios pela dedicação,
com que nos auxiliaram

AO BAILEM!
A* GLORIFICAÇÃO DA NOSSA1' INDISCUTÍVEL

VICTORIA!!!!
Vinde gentis "carapieuas",,

Nosso peito inebriar!
Vinde consagrar a Vsciovia!!!
Vinde cantar, rir e daasar.

ARLEQU1,
.SECRETARIO

fia porta, a passagem é com o
TRINCA-ESPINHAS, ,

THESOUREIRO

DOEHiU E DEIXOU O PRESO FUGIR
O soldatlo .|4;, da ,1a companhia Jo

3° batalhão estava- ti-, "promptidão"
ua delegacia do 2,1" dislrieto, toman-
do conta do individuo Francisco Joa-
quim da Silva, que ali se achava de-
lido por suspeita tlt furto.

Lá - pelas, tantas, o 445 adormeceu.
Dormiu muito; quasi toda noiie.

Pela manha, ao despertar, ainda
somnoletilo, o " 

promptidão" procurou
o detido e não o encontrou; havia elle
balido azas.

O commissario Bento Braga, «ciente
do occorriJo. mandou o 445 escoltado
c preso para o qfartel, onde ficou
"dormindo" 110 xadrez.*""ÚLTMÃiiÕiÃ"

Eduardo Araujo GpEçaiyes

fllereilia 

r,aa..i de. Araujo Gon-
çalves, seus filhos, genros, nora,
nelos, irmãos, cunhada e sobri-
¦ hos participam a iodos os pa
rentes e amigo;

Aluianos do Colleolo Mili-
tar aggridem dois

rapazes
Diz-se que foi tuna questão de na-

moro, isto aífirmaràm á policia e
quasi cerlo que este tivesse sido o 1111-
tivo do caso.,

Mas o que ha de verdade mais que
tiiilo é que. homem á noite, conto se
cotiiineiitava 110 ajuntamento que de.
pois se formou na rua Lopes da Cruz,
onde o faclo se passou, José de Bar-
ros, de 19 annos, morador á rua Man-
gueira 11. 0. c Camillo José Gomes, de
20 annoa c residente á rua Claiflina
11, 43 foram aggrcdidos a encete por
um numeroso grupo de rap...es.

Os aggressores chãhiàm-se: Alfredo
Monteiro Quintella. Oclavio Monteiro
Quintella. moradores á rua Imperial
n. 157; lloracio Maranhão, á rua An-
gelica 11, 78; Raul Pereira Leite, resi-
dente á rua -Uva Rabello n. 143; Pau-
lino Pereira Lemos Jv. -ior, morador á
rua Duque listrada Meyer iS, e lira-
thetior Frazão, residente ii Fazenda da
Bica ti, i".

Esses moços heroes, que aggrediram
ftiriosaiitciiie os dois rapazes, são •'.!-

ninos dos collegios militares desta ca-
pitai e de Barbacena.

O3 tlois rapazes aggrcdidos " arrasta-
vam a aza'' a duas jovens moradoras
á rua ..ias da Cruz. iíõb dos aggrés-
sores, que a poliei.. não sabe ainda
quaes são, pretendiam bnibem a mes-
ma coísn. Como não o conseguissem,
poré.n. resolveram tirar um destorço
dos dois rivaes mas, como não con-
fiassem nas suas próprias fo.ças, com-
binàrani a "façanha" com outros col-
legas, que não tiveram escrúpulo etn
acceder.

Assim hontem elles realizaram o
ataque eni massa, malhando a vontade
os dois rapazes, que mal se podia
defender.

Juntou logo no local uma porção
de srenle curiosa a comnicntar o facto
e logo depois, chegavam os soecorros
da Assistência pr.ra os oggíçdidos, que
ficaram imito machucados; sobretudo
Ciiiiiillo, que recebeu tres ferimentos
na cabeça.

Os aggressores, praticada a façanha,
tentaram uma retirada estratégica e
foram até á eslação do Mcycr; dispôs-
los naturalmente, a tomar um trem,
escapando assim á acção da policia do

districto.

ESTAÇÃO BALNEARIA
K*e»,7Roupas de banhos para ambos os sexos e todas ns edades, camisas, CàTvie.v

sapatos e costumes completos, cintos de salvação modelo Sporttnan. Rua dor
Ourives n. 23. Avenida n. 52. Oasa Sportman. •• ¦-)
MHMi^iBctnaw««iawiM^MwaB«acwM«ra^pwMigM»i,iir!i,i iwiwti.njjLHiumgwaa^——b

Sports
TURF

UEnBY PETROPOLITANO

C!ll
A CORRIDA DIS DOMINGO

O programma para a próxima rcun;
Cõrrêas, está deveras attrahente.

Ncllc se destaca o parco "Üerliy Pctrò-
lusitano*', em gue vão disputar vietoria uj
animaes Atlas, JícUe Angevine c Hattcry.

#¦-.** is
VARIAS NOTICIAS

Acompanhados do "cntrnincur" Trajano
tle ti Carvalho, seguiram hontem, para Petro-
po'Ís, 03 animaes Palhaço e Jacobino, üc
propriedade dos irmãos Antunes Pereira.

lím virtude da lerininução da pena dc
que estava sujeito, poderá tomar parte na
próxima corrida o jockey llarry Znmith.

Hcrodes, cujas condições são cxccl-
lentes, terá a direcção do jockey aprendi/-
Augusto Vaz.

Calepino e líattcry terão, novamente,
u íialiil direèção do jockcy Alexandre l:cr-
nandez.

_ K' quasi certa a ausência da egita
Vanguarda, na corrida de domingo.

F,ni nutro logar vem publicado, hoje,
ii programma official, da corrida de do*
ir 1 ngo.
ção,doã

para o qual
iisos leitores.

chamamos a ntlcn-

A CRISE NOS SPORTS
RESTRES

TER-

\

rem-se em assembléa geral exiraordw
naria na sede social, ás 20 lioras, nY
dia 24 do corrente, com qualquer ar
mero, afim de: ,,

i° — Eleição do cargo vago; '¦>
2" —. Eliminação de diversos sócio/

cm atrazo; )t
3° — Apresentação do balancete!
4" — Interesses sociaes.

FLUMINENSE5' FOOTBALL CLUB
São convidados a comparecer nu sc-j

de deste Club, boje, ás 5 horas, lodo»
or, sócios inscriptos como reservistas./. . r__ . . r ..j. - ¦J|| J

0 DIRECTOR DA INSTRU*.
CÇÃO DESIGNA ADJUNTAS\
1'iroin designadas, pelo direclor ge«'

ra! Ue Instruccão Publica, as substiltt-
tns de có-adjuvantes do. ensino, Maria,
dè I.otinles Façanha, para a 1* escol*'
do 2" dislrieto, c America Passeado,
para a 2" do 11" districto, ambas fenib
ninas nocturnas.

XO TRIBUNAL DO JURY
_____ *A.

ativa de hotnícL'na

(m a ferimentos gravei
lavrador cm Canip»

1 iiiuito tempo já,.

Üm policial, poreún, havia presen-
ciado a ageressão e acompanhou o

grupo de valente) até á "filtre",, onde,

fallecimcnto logo que elles ciict-.iram, os intimou

do seu íiUio, irmão, cunhado, tio, so-
b.-inVo e primo EDUARDO DK
ARAUJO GOaÇAI.Y..... e 03 eonvi-
dam para acompan' -.• o se-i enterra-
mento. que será no cemitério de São
loão llaptista, saindo da rua fiencrr.I ,
Scvcriano 160, ás 5 lioras du. tarde. I hoje, á 1 h: a da tarde.

a que o acompanl -.f.sem até á delc-a-
cia. no que foi attcnditlo.

Os moços aggressores deixaram scus
nomes e suas rc-iitbncias no livro de

parte e foram intimados a depor cm
nreseriça do delegado, o que s« dará

Lima rcuniüo dos delegados da
minoria

Realizou-se. hontem, ás 5 boras da
larde, 110 cscriplorio do <!r. Amorim ¦
Ciirrão, uma reunião dos delegados di fl°i desattendido. Dohtinado
"minoria" Jos clubs filiados á Liga
Metropolitana, afim de escolherem dois
membros para fazerem parle da sub-
comniissão, creada na ultima reunião,
presidida pelo dr. Sylvio Romero.

Estiveram presentes os srs. Octavio
Carrão', Souza Ribeiro, Couto e Souz.i,
Mario <le Castro c Mario Pollo.

Por proposta do ultimo destes senho-
rcs, foram escolhijos paru a sub-com-
missão os srs. Oclavio Carrão (Ame-
rica) e Couto e Souza (Flamengo);

Depois de assentadas varias medidas
sobre a próxima reunião dos sub-eotn-
mtssionados, foi encerrada a reuntfo.

Hoje mesmo deve effectiiar-sc a pri-
meira sessão dos quatro delegados,
juntando-se os da "minoria" com ns
da "maioria", srs. Antônio Miranda
(Ahdarahy) e Antunes Figueiredo
(Icarahy).

j», ,*. .'.

ASSOCIAÇÃO 
"aTHLF.TICA 

DE S.
CHRISTOVÃO

Uma assembléa geral
Comniunicant*nos:
" Convido (le ordem do sr. vice-pr.--

sidente s todos os sócios para reuni-

Manoel Esteve),
Grande, vivia, li
omancebado com a nacional Aurora')
Pereira. Um dia o casal, que vivia 

"etn

harmonia, desharmonizott-se, e Aiiroraj
Pereira abandonou o companheiro para!'
ir morar com José Soares de Oliveira',-*!
ii, rua Corisciheirq Zacharias. Manoel!
Esteies, tomado ile profundas saúda-
des. não concordou cm viver sem ij
companhia de Aurora. Procurou-a, en-t
lão. Defrontou-se com ella. Rogou, im.'
piorou a sua volta ao modesto ninho.1

isa a!-'
tura, pelos ciúmes, entrou a fazer
ameaças) Aurora procurou a delegacia
do 2" districlo. Queixotise an dr. Jorgs
Mendonça, então delegado. Este, para'
evitar possíveis scenas de sangue man*
dou vir á sua presença, nâo Bumcnia
a queixosa como tambem os dois ho.
nieiis: .Manoel Esteies e José Soares,
Admoestou-os. Depois e c:irinho.;amcti-
te, acoiiselhoii-r.s a praticar uma vida!
pacifica, Retiraram-se todos. Em meio
do corredor, porém, inesperadamente;
Manoel Estcvcs, deparando com Au..
rora, sacou de Um canivete e golpeoti
a rapariga, ftao foi a 11 de jiineiro
dc ítnO. Flagrante. Processo. E o juiü
summariante pronunciou o Manoel Es<
teves cnmo incurso nas penas de !en.\
(ativa de homicídio. *

Honlem, foi o tiélinqiicnte á l.-arra dà
tribunal do ,lury. Lei {ira do ptoózísot
discurso de aceusação, pronunciamento
da ilelesa e os jurados se recolheram'
á sala secreta. Voltando, dez minuto!
depois, ao plenário, trouxeram a con^
tlorcnação de Manoel Estevcs a uni
anno de prisão celluiar, desclassifiçarw
do o crime de tentativa dc lwmiCidi»
para ferimentos graves,

,4
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PRIMEIRAS
'tOS 

FILMS DE HONTEM
' 

o elegante cincm.itograplio da Compa-

.tói:lCinei,ia.ographieaBrasilei«^«^

dili-ípro-Bianimas de arte pura. Assim .6 que,
liudotttlcori, eslá sendo «sAIbldu o

flfe romance - "No turbilhão do pecea-

t,,« cm que 6 protagonista a »>«'» • ?'
iptivante Lydia Qt.iranta, a magistral La-

«iria", de incsqucciiC. memória. A d.s-

artista tem «essa pe;a de seeias •«*

:ioíi'at.tes, um magnífico trabalho,
máximo partido.. &Ç-

'O Etrypío pittoresco"

(.liontem, do uu» uo» Fulano*'< u exéquias

Ide Oswaldo Cruz.
"I,éa", a obra-prima que Immortalizou o

nom» glorioso de -1'cUcc Clvsllotti', fôrma

o arrebatador prograníni? que se exulte

nos "ebies" salões >K Cine Pulais. São «etc

acloi poderosamente concebidos, primorosa-
mente enecenados c inVxcedivcimeíite . re-

prcsentailos, t;uc encontram uma iiitrprctc

digna dos mais calorosos applàusçs em Dia-

na Karrcnne, a ort:sla que de lia muito

conquistou a posse da 
'miiu-Ya mais completa

i brilhante no theatro sem palavras.
E' deslumbrante e surpitlcmLiitc o pro-

orm uo "é..ran" do conforta-

tii-.cta
mais craocii
'de i|iie sabe lirar o
•kniir-scflOi na tela: - ,

^ressante film -Io n.turrt remando

.frassagens c costumes daqueüe pote. e U u-

B Actualidadcs" eou, a resenha dos

acoi.leciuiei.tos mu.idir.es de 
^'^-•No luxuoso Palhé operou-se homem a ha-

ultuai mudança de programira _
mais uma maravilho:: prpdiiçcap

iljuomiiiMla — "Sob

haniieifás!', era seis portentosos acto, cheios
altamente emociu-

admirável

fie
'J-'ox Vilm,

Consta elle

duas

gramma que
ce'. cinema Avenida. l'oi elle verá o pu-

t-íico passar os extraordinários (ilms que

se seguem: "O cástellc ilnlstro", empolgante

1 istoria, cm cinco longos actos. repletos de

ivcnlura» inesp":rada>, feitos de heroísmo,

estupendo trabalho ili Pnraiiiount Pictiires

Corporation, que apresenta uma obrapr.ina,

com unia interpretação 
"horr. lifjnc , film

ri, deixar a mais impcrçcivel recordação,

j mormente' oaqnellçs c.uc aproiiam uma

' forte unoção
I O querido cinema Ideal annuncia um
1 

programam ..ovo. tetinr-do a »«'»°'.fe>

lista elle assim constituído; "Sof-

boletins di guerra e vistas dá entrada e da
salda do "Dei.tschlar.d", no porto de Nova
York. ,

U' dos mais encantadores e dos mais
i.ttraentcs o espectaculo ri.e' otferece &os
seus "habitues" o popular cinema Paris. A
sua constituição é a que sc segue: "Feripo-

cias Ao f.tnòr", drain; ei.i 3 f.eio-J, de scenas
as reais empolgantes, jogadas por artistas de
.aro merecimento; "O aercpl.mo vencedor'',
«rojado drama em 3 actos; com episódios
os mais sensacionaes: "Sorte ilo acaso", de-
liciosa comedia ila Nordísk; "lis.rada de
Ferro de Terankjen", lindo film instru-
ctivo.

No conceituado eiucma íris temos um
atrebatador- prograuímá; organizado' a ca-

pricliò. Eis o admiiavel conjunto de films

que ali são exhibidos: "Herança falai", 17°
c iS> episódio sdesse inonumental drama de
;.venlur.-.s policiacs. cujas primeiras séries
tão iunduiitcntt têm cmocicna-Jo o especia-
ilóri "Zog.it" drama do -declrizatitcs epi-

sodios, com a3 mais violentas liccnasj "O

hotel de liillic", impigavol coiiiciiiií, cm que
Icm i-.m impagável trabalho, cômico o c|>-

piáiidid» actor Ilillle IJtchle.

'cU lances vigorosos
nantes. Como protagonista desse a

distincla artista de lama

liara Completa j. pro-
numero do "IMiímiuense

entre outros ÓBSiimptos
1- auif

film figur;i
n-ittieli.il Theda
rgraiitmà o, ul*vul,°
Jornal", trazendo,

ciai, de
lirantcs

les du gn

soberlia obra so-

lo-:. aWrtaiH-ia o prcslil"acs UK .^m**..

suecesso
íriinciito de u meomão

B'ran;!icía ciiscei-.ac.ão, em cinco vi-

actoa. pela fascinante artista

yankee Valéita Sunatl; 
"A ambição do

avarento", poVteilfosd drama ine.Lio, da

laureada fabrica Uu'vcrr,-tl, em cinco par-

rande ll.eal.-ididade. Teremos a,n-

LFiiivçrsal .WniaÜ'. com oj últimos

CARTAZ DÓ DIA

rhoatros
?. J6.SE' — "Estcjc preso"! (revi-ta);

ás 7. it .ni e io iU.
TRIANON  "Amor trambolho (vau-

dcvir.cl; ;'r, S o lo lio.-as.

Uinemas
AVENIDA _ "O castcllo siuislro" (dra-,

K°i-.1NE 
PALAIS — "Léa" (-Jratáal.

IDliAL — "Sòffrimeutos de um cora-
-\sc" e "A nmliiçüo. do avarento* (dra-
a.úsl: "Universal Jornal" (da natural).

IIÍIS — "Herança talaP c ."Zogar"
tiranias):;'.'O hotel de Dillie" (comedia).

OUliON — "No turbilhão ,tb neccado"!
"O ,ICpvjito pittoresco* c "Caumont Actua-
!i.l.-.!.i<" (do natural).

PARIS — "As peripécias do amor" e "O
¦>eiQ|.:a: . vencedor" (dramas): "Sorlc do
a. aso" (conielia): "l-.slr.ida de 1'erro de

1 L-aiiltr-eri" (do natural).
PATIMC — "Sob duas bandeiras" (dra-

-ai): "Fliimiutns.- lonial" (do ualurall
•ii :k :1: '

Varias
UMA NOVA PEÇA NO S. JOSÉ'

li' hoje, iaipretcrivílinenlf, • que' tcrA lo-
Kr.r a prciniárc tí.i revista nacional—• listeje
preso!.... no popuh.r theatro ti. José.

A nova peça-tios irmãos Uiiituihano, mu-
sicilia pelo «pulado maestro Dòndngos Ru-
qiie, íoi raonia.lu e enscenada com todo o
hrilliu e capricho', lendo lu-dus reenario» de
liiyn-.c Silva, c custoso ai-.,irdii-roup.i, con-
fcccionailo c-jIi ligui-ino: de Raul l'e-dcrncr
!.:.:. nu àtelier tía cmnresti l cob a direcçüo
da lialiii cáMiurUrt. 1'aiiliiia Azevedo. .

A rcvisla Esteja Presa! ... que »- divi-
dida tini i prólogo, .: tictos, •? auàdros c
duas hèlIisiSin-^s opõtlcoscs, tem bailados
ailiiliravcis, oue serão dansados ueb-s in-
riglica :-.ri:c::-..-c A;',-.ia Kr:ni!cr, Scr.u.i JIo-

j:.-:ic c C. Mola:::.'.
A iõiiipfrtge ti'.á cn^feune a Alfredo .Sil-

vn (Cabo Onoírc) o a Cnrioj f-.irrci (Ciibo
lílysio), o hcrõií ch fa:ii"£- revisa porlu-

íiv.cku  Pc ecttoio e Lute

BORATADA \

0mkiVV eu-..-'. ..-:¦- - -'-.-'.'¦?.' I

\
A ..;¦,,',•'.,,• CWtriitgli'' BiratMift
iVruiliJi, quando :-c nçcçssUc de um unguento qvici.cicMi:
aciliiic' Insisí.imcin receber a '•1'aultne .. 

,l„u.r, .-condicionada e vejam que tem o nome tia.

i deve ser u:sda por todjs a'
que dcatiize c

¦ Chcstòroti£li" BirilMilJj

como ongiii

i>i'<i\"!inr.;i

.'.'.j-V1*'.'^—'C-^V-i' ¦

CTOA EM TODAS A3 B^CCIARIAS E

CilSESilOUGi! íà'G. CO.
tCoMoÚfl**»^

IIEWVOS. LOilDSB MOlilHEAL
"iúvCÍAS

^jmuaiEa-zzx- KJtrJ

' • ¦ ! 
'•'• 

i I t '\ <' • '

llojii

I!

t&m^t^«?3Siir^.^«>2mrtrm»^
'iJll SKíaS Íi7.1íí"? ' *-" "™

üntrr.rhm í.csde o dia í de julho
até liontL-ni i.756.;8o taceas/c embar-
earaiu cm cgual período i.r^p.o.|3
ditas. .

liontem, este mercado abriu sus.en
lado. com regulai' pr-jcnia c, regular
quantidade de caie e::po.=;o a venda,
tendo sido i-ífcwr. .'.:¦. de nmiiba ope.
rações ile 1.9=3 E.içcas, nas bases de
9?-oa c o$8óo, ii ctvolist, pelo typo ;'•

A' lardc, io:n:-.i rcallsadns Iràns-
acçócii do cerca, de

!¦;.','.• o de 1017.

NÓ't>'S DO DIA
i os juros d:is apo-

Pelado do Hio àc

d.i i;:r dcveruo
Soclcda-

o ila
Andara.

icali.::iv-sc as !.53»lllb!c,is .d'i
c'o Aiionyma, lusa Wcllisch
CompanUirt 1'itv.r.u. a 'ifçiu >á
lij, cs-llotafoun.

Ma Inspt-ciòr.u i-c.!jí.-al de listradas,
liirmiiia hdje, io nicio-iii.i, u prazo
j.iia o tcéchiincuta de propostas para
c iornei.-inre-.ito d:: uecessorios de eia .
liiiriiiaiUinte.e ií Intendemiia da Guer- j
in,' ás 1111-311103 I orr.-i. paro o forneci; i
iiíonto de calçado nr.a corpos do li:--er- .

mcsiuo.1 |ircçps
n mcTeadó c:u

1'nssirani i-

;".\f.c jiotiyé
:t. . . •

dá abertura, fechando

auasi
jeSSoO í.qSüôo
.''lí.íou io$4Ú'*)
inStoo *. ipSJòo.

ojOiio ii-S'.-oo
oi-eo tiSSob
OÍÍ'

ÍSslnttiiís :te Ferro;
li. S Jevonyxo .
Norocue. ....
Itcde Mineira. • .
.,urte tio Uruü , -j;
J. lloiainco. . .
Itorüflut Unirão • .

C-. ue Vccicío":
Al)i;t!)V.'i
Còrcovàriò ....
S. I*. tlg AÍÇiintara
Aligeensí. ..*. .
M( kluin.iic^nsc.
(;. Iridúsiriaí, . ,
fro^ieiâÇ lti-.l.
CovÜlii.. ". . . .
lt. Industrial . . -
Dòcâs da Boina .

í., fjivefsus;
i.oteria.s
I). de Santos, 1:0111.
Ditas ao liõrt; . .'i. c Coloulzr.vr.o.
centros l\tsipriá .
Mclh. do Mai-i.i.hão
ISIclh. 110 Urasil .

IJroh.in., .
llanseatica, . . .
T. c Çifirüagctis .

Dcbcnturey.
Docas de Santos .
líi-.isll Indtislrlal .'l"eçidoâ Cavioc:i. .
,\krr. Mmúcii>al. .
Aninitici 1'ar.l . .'iir.iílt-r, Alliaina .
IÍ. U. S. Picilo'fçciUos l.lotafògii.
.'.i iriúininuis
Ti Uorcovttdo. , .••¦'atila Helena. . .
C, Indtisirial. . .
L. Sãpupcutba. «
America fabril, ,

!>: Cus-cira . . ,,
Uansealicii. . , .
I.uz Sicarièa, . .
Ind, Canipista . .
A. de Caxambu' .
1'ntlima
S 1'i'llx
Si 1'. Alcântara.

30Ç000 ::jr-.oo
IIÍ5J0

ijoj.ioi-

1701,3.0.0
l fjuÇtiü J

14 "ítjuo
ÍoOSqúl

dí)$uoop
lOiíjo

r30 ;(jo:j

ÍjjÇoãb

8òÇob.o
l/.i^UijU
19Í50°

.H9S.-.i,o
,(jo5ooo

i/Sooo"405000
üujooo

ir.ciü-tlia,

. Ornada ele musica come.:» sabe fazer; Do-
mingo» Koque, a paniiiiía, tem numeras, de;
suecesso • garantido, comoí a cançoneta da
"Menina hystirica", .1 cartnosdo "Pierrot',,
o "Fado".-a "Uargalhadal. ay",Serenata*- e.
muitos oulros, além ,do sobeibo concerlattte
final. 

' ' ' ¦' . T> . .',-' ¦ ie * *.
A PEÇA DE HOJE 1*10 TRIANON

A conininhia Leopoldo Frucs dar-noi-i
hoje, 110 Trianon, a primeira representação
ilo "vaudcvillc" de Ecydeau — "Amor
trambolho".

IVr ter .-.doecido repculiiiimenle. nao ta-
inara parte no csptSitÃeulo,; como fôrn an-
iifiicíado, a ãpfcciadjt actriz Maria Lina.
que fevá sulistiUlIda pela conhecida artista
l.aur.1 Ecni.-.n-.lcs, que o nosso povo já tanto
tcni.nPpUtndldo. .. *

Ni p.cçã cuja i*prcnitcrc, se annuncia no
Trianon, Leopoldo lrriSc.i tom um excsl.
lente o so'rrrl-5. trabalho,, ijuc muito deve
agradar, nos [rcquchtadorjs do ¦ c'.cgati:c
líicatrinho tía avenida Rit» Branco.

"Amor trambolho" é uma peça engra'ç:i-
díshna. do scenas conr.cas irrciisliveis, c
certo fará suecesso.

DORA MIRAMAR
Apparcccrá brevemente,, na t;'la (lí Ura-

üíI-HIbi; Uora Miram.-.:', iiríista mtúto ai
plãudido 110 no:le do V.r-sil, onde c.-n-.iiii
toit tnnuíncrã*â sympatliia:-. como ''ealrcüa

de àivcfpas coiiípàtihifts ri-c iipereías.
Achando-se uíatlada da sccnã; :ip;,are:

agora 111 cii:cinato:rr.ipl-.i:i, exhibiudo <i ilta
encantadora arte nos íiln-.s da liv.isil-l-i.m
e Mi-x.t-'i!iii. .-''.

O publicn vi':,ler assim opporluiiidoSIç de
admirar o scu;; valor c sua bcllcza, com á
revelação de liiiC aríc cm vf.i f;et.e."o novo
_. a cquitsção.-icm cçtic aiii-eüa artista ..e
lamliíiii eximia. Dora JVI.ra.mar cbnuuis.
tara certamente imtuiuctos itppluisbs no
ramo ü fi»-* «'•'¦1 •>*• tictíicoitji rcy.cJaruo^e
Ü--T3¦ i:ma vc; a 'graciosa **çaífella* u''c com

o Paravicici talitò egradou cia Buenos
Aires.

*r %, # . .
.O circo Spinctli realisa hoje mais uma

attraente íuneção.
Alciu dos números de mais suecesso oa

"trotipc" que cor.sitiluem o prograinma, te-
remos hoje. rio' poptihr circo, tt primeira
reprèsenlaçüo da revista —' "Abi é «ue
está".

*
A REABERTURA DA MAISON

MODEilNE
Já está annur.ciad.i para o dia i* de mar-

co proíiimo. a reabertura do thcalro Maison
Modcrne, mie a Empresa Paídioat Secreto
acaba do la-er passar por grandes e im-
portantea rcíorma*, tornando-o uma1 das
mais confortáveis e aiejado.* casas de es.
pcctacülos da nossa capital. O theatro
Maison Modcrr.e toruoti-ae Km verdadeiro
theatro de verão. ; \

A eslréa será cóm o celebre ithtsionista
df. Klchards, qr.c trabalhará coiiiunota-
-nieiite com a "troupe" de bailes U. .Mo-
'.3ÜS0. ¦

S-erüu eapectíioülòs nilerc3sahtea e artiv
ticos. O dr. liielicriis i um nome feito nos
trabalhos di masia e do ÍUtitítüiiismo.t E-
sobeja ni ente canltecido do riojlso publico.
Agora, porem, aprcseiitar-sc-ií com nume-
ros completamente novos, como o sensa*
cional "O m.vstcrin da Guanabara", otio li.
curara no programa de estréa. Giòvãhi
MolasóÒ, Av.na Krcinicr e Serina Molaseo
eriiu as priiiclpac-. íisuras dn grande com-
pauhia que trabalhou nos ile-Hics Itepuldi-
ca c S. .losc. SJo tres arliít.K de verdade.
Os fpl;3* baihulnr. interessam não só nela
sua foiniá artsltícri como clcftante.

Oi espectaculo^ da M.iiiou Mòdeíné serão
po: sessões", íjio v, ús r. S ;,U c io ifj, o
quê licrmillc ao espectador que ilçscie_ tam-
heui fissi^tir a funcçüo do S. José, não ter'leinpn de dcn:nr:i, poii que as Ecásõcs' da
Maisoii serão ás mesmas lioras das uaauclle
theatro.

ESTRE'A DA COMPANfttA, DO
RECREIO

O operoso emnresari» sr. Jnsi Loureiro
mafoou o dia 1? de manjo proxia-.o uará «
cstré.t da nova companhia de operelos e
revistas á (rente da qual está a intelliacnte
o galante actriz cantora Adriana de Noro-
nhn, que tara a parle de protagonista. A
peçd t!e estreia i -a opci cta, cm .% actos —
"Margn'.". «le J, PraxéSej, som musica
do maestro Felippe Duarte.

A tHrecçSo ua companhia e do actor
Henrique Alve», nue, segundo estamos In-
lormr.do.1, icm sido iiicaucavel «os ensaios
da nova opereta com que o Recreio vac
reabrir as suas portas, depois de comute-
lamente remodelado.

A empresa José Loureiro vao dar a
"Margcl", cuja ncçiSo sc desenvolve na
Kussitt, uma bcllissinu ruòntagero.

<i
CANÇÃO REGIONAL

Tor iniciativa do sr. Reno llorros. Co-
tiliecido escriptor theatra!, e com n colla-
boraçâú artística do popularlssiino lieraldo,
vamos ter brcvemcnlo. nuift dos nossos
theatros, como ji nntei-ipanuis, a festa da
"Canção Regional". Nessa noite, serão
cxhibidas ao publico canções de quasi
todos os nossos Estados, dos nicis intelti-
genlc luatsiros c celebres poetas patrícios.
Os organiaodofès da festa da Cancilct Kc-
gioual já têm em s;c-.i poder lindíssimas
canç,Ec3 caractcrisücnlii tanto do sul, como
do líòrtô do Urasil. l*m doa nossos mais
festejado* homens de lettris fará uma con-
iètencia sobre a Caução regional i

*
CINEMA MAISON M0DERNE

1 Tres iiíms, de assümpto complet.imeníe
ilifícrentes, constituem o. magnifico c arlis-
tico prògramnía novo que será boje i-.ire-
sentado aos frcquctUadòrci >lb confortável
Cineiiiá ajalson Mod-erne.' S-io clica: *'A

Ídcttt|dndu da orphul', Kch&aciohnl drama,
cm 3 parles; 

'*.\os bastidores' comi-;

1 •joçqpo
itjò$0pò
Oíijõòo

iipÔÇõòo
1 go?óoó

io'|i%ôbt>

2Í)Ü$OÓO
Sj')OO0
.j:::-'.ioo

1 ívTrfiii

apâSoóo
18,-;?oòo
ly.íáotKi

i(jí)*-'0(in
809O.0Ò

l5Ó$ÒO0
195^600
i.oôçboü

SANT.Oi
00 c

0S.100. e
ÒS6OO
f)$.'.00

KJIVUOO —
2T»3*j»"3ÓO

I'QO$'OI>0 —
iiji.Jjoo

-íooS.iao

205ÍPÓ0
jtjo.ÇÒoo
200^000

iSoSood

impressos 'ntO: ao incio-il:a, car.as
uara o Interior até â» '- i!-'_ila tar-
».!e, idem com porte duplo etc á i e
objectos para 

'-i-gisirar 
até ás 1,1 ila

lUiUlllÜ.
Cahr.ovieiras. pira IlhOos.. Bahia,

Hiiíuücis, Aractrjti. Pcticdo, M?çcit> c
Uccifci rescbsado impressos titõ no
méio-dio, cartas para o inlciicr alé
:is 12 ii-: da lardc idem com porte
oiipio i.té á 1 c obiectos para ics-s
irar atC- á su da inr.nhã.

Cubalilo, pari Parahr.Kiiá, Antonina,
ri. Waifcisêu o Hio ei:: Protei reçe-
írehdo impressos alé Ú3 rtt lioras. da
;i;;:iilú, itrlua pira o interior ate »s
r* i\st Mem eom perte duplo tiié ns
ij horr.s. . .

AmazQV.hs\ pera Victoria, Bania.
Mricció, Hcclfc. Natal. Macau, Mòsso;
ro c Ceará, rcccbeiiíto impressos ate
ao meio-dia, ' cartas oura o iiiK-rior
até ás ii ii--. ideai com porte duplo
aíc á 1 c objeoíos para registrír ate
á-5 11 da manhã.

riiiladclpiiia, para Cabo I-rio, por-
los do líspirito Santo, Caiavellas c
llUéòs, recebendo impressos até ao
n.cio-dia, cartas para 11 interior ate
iis 12 11 r. dn .arde idem com porlç
duplo ale á 1 o oliicclos jiara iegis-
tr;.r níé á:i 11 da mitnhã.

Amanhã:
Itaquêri, r-ara Victoria, üahia, Ma-

..-.-.i.'i c ltecii.-. recebendo impressos
lííé íig =; Itora.i da aninha, cartas par:',
o interior ct-j ás "- i|:, idem com
nfjría duplo utú ás li e objectos para
•.•^¦"••íri-.i* ate ás V. da hiíte d,* hoje.'.Uantioiieira. 

para Santos, rnraniii
:;. l;r;'.i:ci£co, .''ioriacotioüs, Rio t»ran:
lit e Hio dn 1'iT.ía, recebendo itnnrcs;
sur, até ás io hot:r- da iiiánliã, car-
tas para o imiirioi* ate ás i" ti-*-
idem com p'-rlí dui-lr. a para o cxlc-
rior até ás 11 e niiicclos para rcg.s-
trar 11!"': ás 10. . ,

,V. í'iia.'o, i,ara S.n-.los, reccbeniu)
impreicos ale ás 8 horas da. manhã,
ci.rta.s liara o interior atú á» S i!-*,
iilem coiii porlc duplo até ás o e
ohiecies para rcsUt-ar r.tc üs t da
1 olie de lioie.

DR. A. MAC D0WK1.L. - (Doe; da
l-"a-.-. de Medicinai. Moléstias n.lcr-
nas.—Appl. dos raios X, ' para o
dingndsiico. Cons.: r. Uóspa-io «.1.
das 3 ás 5 — fies,: S. Cleiuciitc 1S7.
Tel. irio,' Sul.

CR. DANDEIKA RODRI-iUES -
Medicina e cirurgia- cm geral, do-
ehças d.is senhónts, ctéaiicjás e sy-
philiá. lies.: r. Crimes Scrpa ^3
(fiedá-le): Cons.: r, ri. Jo.-é 39,

• (.Pliartriáciá)i A's 12 i\2.
I)K. tABTAKQ OA SILVA — Rsp.

moléstias pulmonares.. Cons. rua
Ufiistiiiyaiii ,ij, dis .1 ás
.as, quihtaí é sabbado:
l'{ 2,| de Maio, 1 SI -

rx r.» • — SVnliilísi vias ifrlnarlas
Df. llVtS - K.:a..'.er. de púi, cc.i:-

Uc:id.

roa, urina, etc. <v:
Co::;:.: c rcstti.: i*.
{•obrado, Tcl. aiu

DR; FtAVIO I1B MOURA

DP. JOAQUIM MATTOS — Po
Hbstlifaj da Saúde; Moléstias di
.-oiil'."i.ii, vil., urinadas.. hérnias,
hyrirqccles, tumores dos Feioà e do
v.-:tfe. ' R.m Uodíiso Silva n. 5.

DR. HEtüON MARCOS CAVAL-
CA.Mi — Doa Hosii.i Misericot-
dia e IK-ncI. Port. Cirurgia, mol.
das açn!ior1S;C vi.is tuinarias. Coi-.s.
30, .purives, 3 ás ç hs. lies.
1'asáOS Manoel 31. . I'. 319: C.

Dia ai
liiitrad:
Desde
Desde

1 r .070 saçci
r.t 1 ,,uS s»e

lc iúllii n.oío.o^j sac-

Hoje. i
cãllaarjrt
ccariica'v'

3 liorns
iiblé.l d'

le. devera j•A Trans-

ASSK.VlIl.iiij.AS CONVOCADAS
Companliia Navegação ri. loão da

ílarra e Campos, dia 2;. ao meio-

Cninpatliia 1'iiucr: dia sC. às *
horas f

Cçn.pa..Ma to.ço i- l.uz
1'luininíaiic, ú',;'. iô. ;¦- 1 hora. . ,, ...

Companliia d? Seguros Integridade., I 1UiK'1

dia rá. á 1 hora.

Saldas: 32.ii: saccas.
Existência: 2.634*589 saccas
Preço i'Or 10 Iíüos: S*í5f».o.
IVjçãv do uieroa-.'»". c-nio.

;

ASSUCAR
tiiitradas cm ai: 1.00.1 s:'«
Uesde 1": S^.ãjo ditos.
Saídas cm 211 4-.13.1 cieoos
Desde 1": ni.sr!) ditos. ^
Rxislcncia em --*, de. tardo:

IIKNUAS ClJUMCAS
AI,l;A.Ni.li:C/. DÜ líljj

2iid.i dn fioi.tem
uuro ..... 7C:C-ir5si.-,
papel  i ia:/tlííio\
Total. . .' . . i38,:oi"3?7r!>

1 a .-• • =./i;':-lj"í/'-ll
i'C',;n pèrictU di •
16 3M.lJ'"145$.o<ii

üiictirciça a matoi
igifi 53'i

..-o uras lMÒpanojVolis,
.celiéiulo iuipvcttios até As n lioras da
anhã, c:-.-.'t.-:3 pára 1: iulcrior até as
ii.-. idc-.ii com poilc, duplo ato as
l:: nhjçcíqs ijaiii registrar aló ás 7

¦1 imite ilo lioje

Norte
i saccos,

do me . Aa. drtn
COTAÇÕES

.Jranco íysta-. . . .

GONCOnUK.VCIAS m^vo^^' 
' 

\ 
''

A.N.VIIWniAWASl BnuTV si,ie 
', 

. .
Rcoarticão de Águas c Obras Pu- j Vascavo

(iHcas. pina o fornecimento, de i.uoo
toticladftv de carvão CanltfE. dia 26 ao 1
n:rio-db.

Imprensa N-. iouul, pira o [orne-
cimento d.- m-ilcrial destinado- aos
ualíallios dr.s olílçii-as, diu 28. us
: horas.

listrada de herro Central do lira-
iü, para o forriecinientò de solircsa*
.,mcs pina loioaiotivas, diu :¥, uo
nicio-diti.

.1JI-3I?

UiaiXIõKS UM CHKU0.KES
Vallcncia de Éiieh>rlo Rodrigues, dia

i- a ho-n=
aada &. C, dia 27.Saliência tle

;. 1 liora.
Valteiicia de

sü, .i t hira.
Corrêa Sampaio, dia

tiSe, a íüou
ÍIPO a íj!0
1.1'io .1 $400
$;<!.. a Sãdu
Sl/f 1 $500

ALCODaO
Eiitradas cm .-i: ,',,,1=^ fardos.
.L>ctdc i": 13*540 dttos.
Saldas cm ai: r.lã fardos.
Desde 1°: i.l-'!-!l diiu-.
Kxistcucia cm -*, de taruc: iõ-í-'!/

fardos,
1'osiçãj do iiltraauo.i calmo.

CU'1'.'.l.ul'.í,
. afifoou ;i',íoo-j

sorl.-s .' ¦ i;í3<io-a a3$oOO
I.CllõfS. ,
l'i!nici'.'..J

C.AMIÜO
liontem ecto inercadti ,iL-riu imlcci-

fo, correndo, p( i ;i oí saques, aa taxas
<tr 11 27\32 1: 11 r|tl d., c liara a
couipra das h:::.s d.- coberturai a de
1: 15!16 d.

Durante o di.i o mercado passou a
¦funecionar em posição estável, vigo-
:*: mio, para " fornecimento tle cam-
biuòs, ns laxr.;:". de 1. 7Í8 o 11 --nl.l-
d„ e para :i ac(|iiisiçãa do liap.al par-
iiular, a de u .iii.u d, asaini se
conservando alé o fechamento.

Para oa vales ouro, o Banco' do
Ur;'iil conservai a taxa de 
ii ii|íO li.

Os negócios do diá foram dç pouca
1: onta.

Foram afüxadas nas tabcÜas doj
bancos:

11,0 13 1
Uònteiu, a Holsa íitnccipnou pouco

animada, ficando as apólices g.-racs. "

ás do Ci di- 11. de 1'Cii'O,
do C. do Thcsouro e :i
frouxas; as Municipaei d
1'ederal, ss de Nictheroy 1
do llanco do Brasil, s;:ii>

Jerony

CHROMIÚA DE DIVERSOS
MERCADOS

AR.RÜZ
Mercado froiixó, divido ás graridc3

entradas da norte, cótaudo:5e os c?pe-
claca de aíJSoo a 35$3oo, cs bens de
j.i^üoo a 25Ç000 c r.\i baixes de io?o'ò-3
a joSouo, i'oi* saced.

FEIJÃO
Mercado froiúo e com grande

!*slocl;" ãnnaseaadbj correndo os pre-
ços (|c i6?r,o;> a ttíÇüòo para o de
1'orti Alegre, os de i;?ooo a i-?ooo
para o ínuhtinho 03 de laÇuso n
¦s;.:y.vj'i para os etc còrcs diversas, per

BANHA
Mercado muito íirme, com tciidcn-

cias para a alta, devido acs '.negócios.
realizados para a Europa; vigorando
as bases de i?5ou a i?53o para as la-
t;:s de 2 kilos c as de i?5-|o_ a i$66o
para as de -o litlos, por líí-ú.

1IAT.ATAS
Merendo estável, aos preços de 1S0

á 220 rúu por líilo.
TOUCIXUU

Merendo firme. \\r<a bases d-*: 1^51
i^-uo, por kilo; *:

CARNE Dfi PORCO
Merendo estável; aos preces dtí 000

ijiá para a portalcgrcnsc c aos de
?350 para as mineiras

^tlfllli
Capital Federal

íiésúmb dos prêmios da lolo-

p. o (joGt t* ,914.
Constituição 13,
Central .

Cli
iri-a medica, tisp.i mol. do çslc-
mago e do l'i';^'.li>. Res-: roa Uin-
pi.av. .'Í.S- Tcl. 1050. Villa.

D't: C^RF!1:;LD DE AU.IEIDA-
líirector do Uns;'. S. Sebastião,
'.o^ci.ie da lv.e., chefe do servi-
.-o da Liga C. a Tuberculose,
jie..: S. Salvador =-•. Cons.: ?
d. Setembro i;6. Tcl. 607. Sul.

r-R. GUILHERMU EISENLüllR,
trata d.i tuberculose par processo
i-i.nxi.il lendo conseguido a curo
ra-liou) cm ceiitcnai de. doentes.
Pratica o processo do "borlámni .
Ci.n:.: r. tleneral Cantara si).

IR. HENRIQUE DUQUE — Con-
stiUçrio*: rua da Asscniblea; t.j, rc
fcicicfcoin: lt. Iliacl.uclo, 3J--,

Di;. l.UIJf RAMO.V — Consultas:
R O.uivcs in Tcl. N. 3.S--5. Das
3 i|a ás 3 {2.H, 4.'s c fi.»s5. lt.
Ai-íiliáa Cordeiro n. 212 (.Meycr).
Tcl. V. i.|Oj. A's 3'1,I= 0.,'j 5.M
u sabõadòs), Res:: R. Conde de
JJoi:-(i:-.i 6S51 (Tel- V. i6.;oJ

DR. MARIO UE GOUVEA -- Ch-
lica medica, pirtoa c mol. c.e sc-
11-oras. Cons.: R. ei de Mato 04,
Polir. (5 ús 6), ás sc-vimda:;, miai-tar.
e ccstiis-Ieiras. lixa.: r. Dellit Vis-
..- 2,1 (E. Kovo)'. Tel>:i6ii; V.

UR PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (excepto as .ias.
í.iras). Ourives, s; us 3 horas,
l'e.3.: Aííonso Pcnr.a n. 40.

DR. EAMIUO I.IAQALHAEá —Da
Siri: Usa de Misericórdia: Doan
nas do pulmão, do coraçio e do3
rins. Cons.: rua José dos Reis .13.
ás 11 hs., o rua Uruguayana 105,
(>."5, 5.*s o sabbados, 3 lis.)'.'•{'es.- rua F.n-.cnlio de Dentro iSí.

CLINICA IIEDICO-CIRURGICA-
\7, Gonçalves Dias, 17. (sobrado),
Dr Itaslos rt'Ávila, tias .1 ás 5 hs,
Dr. Fróes da Fonseca, docente da
Faculdade, de I áa 3. hs.

VIAS WliXAÍíTAS; LIOIiES-
TIAS DAS S13NU0IIAS li
fAÍITOS

Dr. Rodolpho Josetti --
Ex-assist. d" Urbaii-ICtóiiVcninus,
de Uri-tim. Ex-assisf. da Matcrnidá.
de de Laranjeiras. Aítist.' de cüni-
ca cintrff. o çynccòlógica- do Hoí-
rtitãlj.da' l.i.imlma. Cons.: Assem-

. lilé.i jS. Tel. Cent. 1.000. Res.:
Aiiiisduèto rS'J- Tel, V. 1155.

cittOlíÔÍÃ""GKlJÃ*lT[ MÒiiES.
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS UltlNAltlAS

E' hoje no Circo Spinelíi, qü3
subirá á sesna pala 1" vez,

a espírnuesa revista

•. fit

¦;.:wr.&vi.,.--, ..•¦ .:¦:•¦ .¦„:;

ca, cm dua» partes. « o scjriuidcr numeta 4f
bem iiiformau» "Revista Universal".

BAILKS IP0)?ULÂRES
A empresa' FaKhoa.1 Segreto já atiniincl».

para amanha - e - domingo,. dois ! ma»nlfica|
baile» popul.tej, no theatro Carlos tlomcs.,

A concorrência- e a animação que- ohti-
veram. no' período carnavalesco, os baile*
daquelle theatro, hzem crer que o incMn»
acontecerá, cm as noites de amanhã * da.
domingo.

O theatro Carlos Gomes, que ainda apreJ
senta a sua artiatica decoração e feérica
¦Iluminação, scra pequeno pira conter todo*
aqucllcs que desejem passar algumas hora.*
agradáveis entregues ao prazer da dama,

«MA* AMERICANO
Copacabana

HOJE, sensacional programe
ma novo, constituído por 9
films maravilhosos :"O PREÇO DE UMA HONRA"

e "FERREOL"
segundo o romance de Vicio»
rien Sardou,, tendo como pro*
tagonista o grande artista

MARIO BONARD,
com 11 actos sublimes.

A M A°N H A
Dia ehk, dedicado ao mundo

elegante de Copacabana

Dr. Bonifácio da Costa
BsliV rua do Rciende BS. Tcl.

C. 4293.-,Cons.: rua 7 de Selem-
hro 113 (das 3 ás li). Tcl. 1P0C C.

DR. MABUCO DE GOI'VÊA —
!-rjíc;sor di Fàc. de. Medicina^
Cheia do serviço cirúrgico do Hosp;
da Saiule. R. 1" de Março, 10,
-1,-s 4 ás 6. Tel. Si6 Central;

DP. OT0K1O MASCAREHHAS —,
Formado o laureado pelo Faculdi-
do -if Med:' Ao Paris. ex-Interno
ilns liosp. de Paris. Cons.: Av.
Rio Uionco =5". a», 3 ás 5, Tcl,
.110. lies. V. da IMU-la 11. J--ç.

DR LEÃO DE AQUINO — Da
cad de Mcd. do ÍIosp. da Gam-

boa. ltcs.: Costa llaslos Aí. T.
056, C. Cons.: (lcn. Câmara iiti,
do 1 Ss 3 (excepto nas ,|.as (ci-
r;:s); e nos fi.ibbadoa das 3 íis 5*

do DH. J. OSÓRIO, c accoimiiódada
au picadeirò por IIEXJAJUN, que se
encarregou do importante papel de
JUGA EUISSURA (cbmpére), acom-
i,atilí*iu;i da bahiaua que está an car-
go dc VICTORIA DE OLIVEIRA,
(comadre).

Suecesso da rainha do tapete:

Me. CARMÊN GOMES
Bcliiuinios niinicror, de musica, de

díversba professores.
Clalçados, íorneciilos pela acredita-

da casa -- UIJOU UK LA MODL,
j;'i muito conhecida.

Uicos scenririosi

¦m

EIM BOEAL
PS HOJE-Estnpcado o mui artístico nrograiiiiua - HOJE
pSíl Segundo dia de cucccsso incontestável !,..

Toács 110 Circo Spinelli
Brevemente — Novas

¦>i»
cslréas,

rà^nfísssxoJBsitãsfíUaíitíffXíaea ttCXffBStiSfSOOXbi

srOíiKSTIAS DAS SEKHORASi
OIT.RAÇOlíS, PAUTOS

f -BORATORIO SANTOS LIMA—
Riolosia clinica — Exames de san-
guo urina, escarro, clc. 17, Goti-
raives Dias, 17 dobrado).

Exames de sangue,^™;
de 10? « 30?: DR; RAUL RO-

U1IA. Ouvidor, po. Tel. N. 6,|i.

Scrvli;òs iiK-dico.i, [íliiirniaccu-
ticos, (ltMitupios c visitas n
dòniicillò

ia da Cn.pil.ol Kctlornl ext.r:»hi-
lo em 22 tio feveroiro (le 10171

r
do 
PUKMIOS D'H 10:0003 A KOOJOOO
4S3?5 venci. Capital itiiüOOSOOO
35Í77 3:01)08000
MB 2:OOÕSO0O
1743!i l:O3i'gO0J
211-13 1:0003000
SOOTti 5003 1-0
õiiWi ÍÍOD3000
tsau íioosooo
460S4 liOüSOOO

PURMIO-S Dli 2005000

CIilMOA MEDIOAi MOLES-
'XIAS DAS 3EXIIORAI3,

SYPHlIilS

rmci
. Mineira:-,
j llls-.ncto

as acc-Jcs
ntftdas; a.í

as Ml:
1 lt,

A 0. dias:
I oiíiires, . .
!*anihurgo, .
1'ãiis. . . -

A' vista 1
I oiulres. . .
l'ar!s. . . .
Hamburgo . ,
Itália. . . .
i ortusal. . ,
Kóya Vork. .
Líõritçvidco. .
!tespa"nhti. .
Vticnos Aiic
Sutssa '. . ¦
Vales do cate
Vales miro, .

I-.-7M-: c
$755 t*
$730 a

S;SS n
.-íüSo a
4S.MÜ a
iS-So a

Soao a

Ri 72 a

da Hiihia, ftrmc.--.
VÜXDAS

Apólices :
Genes de ioo$, -•, a. . ;
Ditas do 1:000$, 1, 2, 3, ;
Dilas idem, .1, (i, 2, 5, 7, 1'

10, 10. 20, 20 a. . . * ¦
i>. Judiciarias i, 
C. de 15. dc Ferro, 2, b

S, 1, 1, 
Dilas idem, 10, 

I Pitas ideni, 2, 10, a. . *
i'. do Tliesòurq, de 200?
Sj-a

Ditas dc 500?, 2, u. . . .
Dilas de i:ooo$, i, i, i, :
Miínicjpacs dc ,ipt-|( port,

iu, 
i Ditas idem. 30, 30, a. . .

Ditas dc JSietheroy, ;¦, 5, --;,
11 7Í8 33, fi.i, 50. 

$;(ío ; Ditas idem, 12, .15, a. . •
$,"J- 1 . Uiuii-cu :

j Cotumcreio, 4. 
ii|id ] i',r:-.sil, 2, 15. 50, a. , .
•$7*1- j Companhias :
S7I15 Docas d.i Uiillia, aoó, a. .
St5=.l 1 Minas s. Jcronynio, ?". n.

Docas úc Santo.;, onm
30,  .
Uebciititrcj :

?. Pedro de Alcântara, 50,
Docas dc Santos, 3', ioo,

Mer

'IKIS

J=i

aSUòü
4s.p3
4$8oo

S<J4(i
1S0-0
SS;S
$740

a*3io

7705300
Si Sçooo

S-o$000

-¦S55000
786'ápop
7S7Ç00Ó

770S0116
770$poq
;S;.;ooj

iS,i:'..loo
i9ü$boq

8i$soa
Sj$ouo

1503000
201$000

.|5ü?ooo

I95ÇOOO
abOSOÓÒ

MURAS
Os soberanos foram cotado.* a réis

2t$250 c 21Í-200, ficando com vende-
f.crcs a a:?^.U'. e coiii|ir:darcs a
T!$tOO.

l.F.TRAS DO THESOUUO
As letras pape! foram coladas no

rebate de 5 oor cento, ficando com
rendedores, conforme a data dc cinis-
(Tio, nos c:.trrinos dc ^ 112 n ¦! '1-
jor cento, i> comprado* cs aos de
( 1I2 a 5 i|2 por cento. 

PIXTO, IiÒPEH li C.
Rua Ma recital lr-or:aiio, 174.

Sommissariot Je café. manteiga e
•creãesi

. àpollui
Ccraci t'e

ex-ji

OFKEUTAS
Vcnd,

lioooS,

dc

Geraes
Santo

0.\1?F,'
MOVIMENTO DO M FUÇADO

r-.xiítencia cm 20
dc tarde. . .
entradas cm 21:

ti. V. Central.
.:. v. l.copoi.iin
Cabotagem. . .

¦ Total. . .
Kiubarqnes c:u ;

l*. Unidos, . .
Fliròpa. . . .
Cabotagem. . .

1'xistencin cm 21,

Kilos Saccas

99.360 I • •¦\9A

7.I97
7.292

j.10

tardo
14,030

a 18.78(1

1'orio. . .
E. de Ferro

L\ do Tliesou.*Q .
Dito, ao port-idu:.
S- da Baixada . .
F. do Rio (4 "|").
h. ii>i Uip. oc 500$,

nom.
Dilo d
li. do

6 
K,.de Alagoas, Cl»
ifuuicip. dc JijoO.
Ditas uoin. . . .
Ditas ifjo-,. port.
Ditas noni. . , ,
Ditas 1914, port.
Ditai 1914. nom,

pitrís oe Rcí.-jÜo.
rizonte

Dilas de Nictheroy
Ernsil

bancos;
Cõnímcrcial • , .
Mercantil . . . .
Commercio, . , ,
l,avoura

( nc Seguros;
Brasil
Minerva. • . * .
tíarantia. .-,."....
Integridade. . .
Varejistas . . . .
Ctinfianín , . i .
Trcvidentc. t .
U. dos Propriet

SaoSooo
OOUÍUO-J
7Óo$oõÒ
y84$oob
Syo?ooo

S;Ç'.oo

Comp,

ij.ipÇbo.o

78£fc?OÒÒ
781$000
?8a$òoo
78i$ooo

86$ooo

430$ooo
775S00Ò

XIANTKIGA
;tdo firme, sctulo cótr.dn

;$36o :•- 3$3oo, por kilo.
FARINHA D15 MAXDIOCA

Mercado r-stavel. cotindò-só n'-
pecines dc 16^500 u i/Çopo, as
dc is?oo a t5?jOó* c as peneirada

1 í$suo a HÇooo, per cacco;
VINHO DO RIO C.RAXDE

Mercado cila vel, nus basca de
,1 í-.$fVJ. por quinto.

CEIIOLAS
Mercado fròtuco, correndo os preços

dc jSõoo a íSSbo: por cento;
AI.FAFA

Mercada muito fii;nu\ aoá preços dc
270 n ,10o, rei;; a nacional c aos de
200 a 2~So reis per IíÍIu.

MILHO
Mercada frouxo, nas bases dc 4ÍÍS0,,

a 5$5iio para o vermolho o nas dc 4?
a 4$JÓo para o mesclado.

i;:ci'i-:d[i-;nti-; da iVI.famdf.ga
O commaudaiiie do vapor "Ameri*

cr;n", entrado em dezembro viltimo
fei rç3ponsablttz3ifc) pelo pagamento
dos direitos de iuèrcailorias extravia-
das de volumes feni^ortados por Alva-
dia Novaes Si C.

i''oi indeferido um rc.*iuerí:r.en-
to d-e P. S. Micolson í^ C„ pediu-
do restituição dc direitos pagos pífia
nota n. 24ti de março do anifo pas-
KltlO.

l'Vi dada a baixa do termo de
responsabilidade nssigtiado por Carlos
Augusto dc figueiredo per falta do
factura consular rela tira a -19 volu-
nus da marca C. ,S. Jí., uf. ,{5 n
S.i, dcaiile da certidão dn mesma fa-
cturn fornecida pela lístntistíeo.

Forain deferidos' cü requerimen*
tos dc Carlos Xoronha c da l.iyhi
nnd Power, pedindo prorognçípQ dc
prazo, por 60 dias áqúellc c jior 90,
esta, para apresentação das factúi-as
consulares relativas ;i3 mercadorias
qtie importaram pelos vapores "Kcn-
merland', entrado cm janeiro do anuo
passiido, e '-JloracL'", cm sctcmhro de
"114-

2i!)!)Ó
38003
VTfOl

Í83UÍ:ki;o
50027

48321
3,'i?7l
50UU

4S',Í0I
:t.'.'01
;i!;|lOl

4I60.Í
1377S 56i-o 1

MOL 4111'!
460S2 3Í361

5113 110-11.
APPllOXIM.M.OKS

4S336 -..,.-
S5'.I7,S......
riu.e.i

DEZENAS
1 4SMÚ
, :i32so
1 40030

C.HNTli.NAS
l -'c'i)i) ,
l :1330o
1 ãlOOO

SG200
46S97
Õ07Ó2

IJ
200'3(JOO
1005003

50J0C0

605009
408600
3OSO00

205000
10SU'.iO

«SOOU

DR. ANN1BAL VARÕES — Mol.
das senhoras, pclie e trat. espeç.
da sypliilis. App. tlcctr. iia-s mol.
nervosas, do nariz, g.irjanla e ou-
vidos. Cons.: Av. Gomes 1-rcitc
00, das 3 Ss 6 hs- Tcl. 1203 C.

Oi;. JÚLIO ItAVIER — Clinica me-
dica c dc molcsliás clc senhoras.
Re?..- R. -Ftlis da Cunha, 4.1- Tçl.
Villa 935. 

"õiisultas.: de 2 ás 4 c
ciai 7 ás o tia. da noite, na R.
ilari-') du Jlêsi.uila ML

DOENÇAS IUESTAES I!
NSOUVOSAS

Tortos os números terminadoO
em íi lôin 4$i!0t)

Todos os nnmeros {.érmihaüibs
etn u tOni "4 Òxoêptuaiido-so os
tonninailos ein í'j.

O fiscal dc governei, Manoel Cos-
ms Pinto.

C ilircctor-prcEiJciilç, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O direclòr-âsíisiêiite, Jc-ão Car-
los de Oliveira Rosário, secre-
tario.

O escrivão, Finiiino dc Canina-
'ia.

Oh. HENRIQUE ROSO — Pro;.
di clinica da Fac. com Ireipcncia
dos principaès hosp., duropçus.
Com.: r. da Asscniblea, y8, das 4
áa .6, cas., 4as. e 6u. Res. V.

Tcl. -M.

;.t, (das
S.uide Ur. Kl-
sabha.loi (das

Uanibina 40. Tcl,

\ fl P F %

1:1 1'atiia 353- »ci. Sul
DR. V;. SCII1LER — Co:;;

4:-.s. c 0,13., r. Ilo.ipicio
4 ás 5) e Casa d'
ras, ás ,-jas. 5
a ás .1). Kes.
I'43-.S.

iVUo e sypliilis — Curas l>b1o"nnuiiun" o 014—Hsíoma-
go, [lü.lmSçs u doenças ner-
rosas. . ,

DR. L'D. MAGALHÃES — Mol; da
pelle e r.iticosrn, ulceras canecro-
- -, tumores (ihrnso3| orlhritUmo,
s-.-p'i''is o morphéaj íieurast.liciiia,
doencad do pcilo a djíspcpsiai 7
Setembro, 36, 9 i|i c os 14 »»¦
T. 400, C.

ARA. ANTONIETTA MORPURCO
-- Da Soe. clc Mcd. c Cirurgia,
com prati-.-a du.i hosp; da Europa,
Res. o eou..: R. Senador Danlas,
7,~. Consultas ás í."s. .|."s c 0."s,
du 1 ás 3 lis. Tcl. 318, C.

Dr. Castro Pcixotoi^
scrvi.;o de partis da Polycliiilc.i
de Creanças ela Santa Casa. Tcl.
V. 22(19. Re;.: li. A!ir,::so Temia
r. j(i. Cons.: rua Uruguaj-aria. 3S.
.i is a ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
tos o moléstias de sciihdras; Rua
Conde dc Uordim J77. Tel. 1171,

DR. 
''ÒACIANO 

GOULART — Da
l'olveliuica de Crcf.ni,MS. Cons.: r.
Urugünyáiia ss.Sdas 4 *s ,», ns. 1.
uOa. C. Res. Rua Hadd. Loba
.'o. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul-
lorio: rua do Hospício 11. CS. Re-
sideueia: rua Palmeiras 59 (Doto-

ÜR.Bt>HERCULAtIO PIMHEIUO -
Partos, moléstias da* senhoras c
crcar.ças. Consultas das 16 a» 17
horas; Uruguayani 105; Res.: rua
do Loira 151, (Miuiireira):.;^

DK. LIHCOLN DE ARAÚJO -
JJ.i Acad. dc, Mcd. c do Hosp.
da Misericórdia^ Cons.: rua Gal.
C-".nia:,i 116, (a Ss 4). lei. l\.
oflu. Res.: Haddocl: Looo 410.

•ICTÓl V.ll.i ,3;i3).
DR. MASSON DA FONSECA -

Docciite di lV.c. de Med. e medi-
co ailj. do Hosp. da Misericórdia;
Cens. rua Uniguàyaha 37. das 3
ns s. Tel. n>l3, 0. Res.: L-aran-
jeirãs 354. Tel. 5858. C.

DR. MIGUEL FKITOSA -Do
r-h-lçõ de cvnccolosia da Sn-.CMa
da Misericórdia. Cons.: UrUãuaya-
na 35. dai 3 ás s. Res.: Gal. Ca-
marii 3-1». »nb. Tcl. 3067. Norte.

DR. J. PEDRO DE ARAÚJO—(li-
nica n:i"il. Doeiiças das senhoras c
partoa. Res. 7 dc Setembro 211, de
1 ás 5. Tcl. C. 180.

CÉlTnÒ IiIEÍlICO — Dez clínicos,
a*,» opa th as c hoinaepátlías de re*
spèitablliilàde moral. Mensalidade,
ajoon. Dircctorca drs. llraule Pin-
to c Ernesto I'os:ms. R. Frei Ca-
uccj n. íoi, sob. Tcl. C. S958-

MÒÍ/USTlAS DAS SENHORAS.;
PARTOS o VIAS ÜIUNARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura hcmorrli. ttterinas, corriinen-
tos, suspensão, etc, sem operação,
Noa casos indicados, evita a gra'

^.vides. Cons.: R. 7 de Setembro
t86, das o ás 11 e da 1 is 4. Tel.

DR.5'"'JOSÉ' ' FELICIANO DE
ARAÚJO — Trat. especial da tu-
bcrculose, sypliilis e lepra. Vias
urinarias, operações o partos, inols,
ulcrinas, regulando a mciistruação,
da bexiga e urctlira, por processo
rápido -. sem dor. Carioca 29 (a
ás «. Tcl. C. SoC.

DR. LEMOS DUARTE — Cirg.
•- Asaist. do II. S. João B-.t-tis-
ta o da Associação dos li. do
Com. Cons.: Asscniblea, 43. A.«
terras, quintas c sal>„ das 3 as
3 [\2. Tcl. S\2, Cent.

Scgu
DUAS MARAVILHAS DE ARTE QUE NÃO EN-

CONTRAM PARALLELO!
Espectacutos sensacionaes organizados somente com (Uma de

grande êxito das principaca fab rlcR3 americanas... Só fabricas ame-
ricanas, porque são as produes ões da moda e do agrado do nosso
publico.

Apontamos como um trabàllib dc varo valor, o delicado e con*
ortatii-o drama rclisioso, da l.ibrica UNIVERSAL-FILM :

Ã Ambição do Avarento
5 PARTES ternas e profundamente sentimen*

taes, que dedicamos ás almas contemplativas e|
propensas á devoção divina.

No liiésmo progràiníua a prodigiosa fabrica FGX FILM COR-
PORATION fará bailar nos vossos olhos lagrimas de auciedade c
saüslíúj&o com ò pomposo drama Bocíal :

Soflrimentos de um Coração!
â LUXUOS1SSIMOS ACTOS que constituem |

um poema dc amor, vingança e arrependimento...
Uma hora de devaneios d'alma& proporcionado-; pela cstrella americana [

Abrirá este arrebatactor programma as ultimas
novidades trazidas pela revista americana

UNIVERSAL JORNAL
3e exclusividade do Cinema Ideal. Asíinriptoa palpitantes isobrc n guerra

Como extra na m atince Aventuras do Chico Pan"
ça —Um acto co mico de grande hilaridade.
SEGUNDA-FEIRA — A BELLA MEXICANA —. Tragédia

tiventurosa dc amor passional, cm 5 partes da Universal-Film.
O CASTELLO SINISTRO—D rama policial cm s actos da D'LUXO

QUINTA-FEIRA -- A satânica plástica dc THEDA RARA,
no impetuoso drama SOB DU AS BANDEIRAS, 6 acto» por 1'0\
FILM CORPORATION.

No mesmo nroitraiuma SE DUCTOR INVISÍVEL — Emncio-
nante drama social, moldado so bre n perversidade htuiiana, em 5
loncios uctos da UNIVERSAL 1T1.M.

A ESGUIR: O maior assombro da ciuematograpsia A PAPOI-
LA DA MORTE — Aventuras de amor e intensa paixão, em 6
partes da Universal Film, — Grande- suecesso O 3".l""

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VEÍÍlKig

SiÒÍBSXIÀS DE ADULTOS,
1)10 CREAKÇAS lí SITHIIiIS

Fe. CÃRVÃÍ.HO CARDOSO —Do
llor.p. de Mllcriordia o do lust.
de Assii.tcr.cla á luicncii. Cons.:
Assembléa oS (4 ás 6 h^. »"••
Marque?, de Abranics 1S9. lei.
Sul 176.1.

t :oooS
20O$0Òb

330ÇOOO

Í90$50o
so.2$ooa

152$000
S;Sooo

202*?U00

i5íj$ooo
aioSoòo

lygÇooo
co3?i)oo
jcoíooo
3i'7$oco
iSoSsOo

20;)ÇOOO
I5O$OO0
iíSSÕÕO

H' quem dá a fortuna mais ra-
piJ.i nus loterias .e oíEercçe mais
vanlagéns ao publico.
MATRIZ: Rua do Ouvidor, 151

tILIAES
Rua da Quitanda 11. 79.
Rua General C-jrnarrt 11, 36J.
Rua Primeiro dc Março n. 5,3.
Largo do lís!;icio de Sá n, íio.

MOS ESTADOS
S. PAUI.0 — Una Quinze dc

Novembro n. 50.
E. DO RIO—Campos: rua Treze

de M.-iio 11. ;i.
PETROPOLIS—Av. Quinze dc

Novembro n. S.;S.

MOiiÊSTÍAS DO ESTÔMAGO,
FIO A DO, IKTESTIXOS E

NEIIVOSAS

Dr. Cunha Cruz _ Cura o
nauilo da

cnibri-ri-.cz. R. Cario:a 11. 31.. 3
ás 5. Tcl. Ccalral sÇi.í. ltes
Paiilii Frcila:

3'J?00 —
—• 330S0Ò0

sy?ooc
è^oÇboo —

100)000
550^000

i5o,;ijoo —

CÃES DO PORTO
Rclac.no

. .11 l',',r
do feverci

do! vapores c embarca ç&ca onc r< achavam atracados
m 'no trecho entregue à Coaipafluie du A'oit) uo

lc 1017, ás :o horas d,i manhã.

ÉMUÀItCÂCAÒ I

no
dia

í. ... .
..INácChatas.
! . , , .

;i iVapor.,...|Nacional.
4 !- - . .

-? IClialas....! Nacionacs
--IVai,.-.' liugle .

? I. ¦'. • .

|Diversas
l.Ca tina vieiras'

Diversas...."Camocos".

..IVago.
...ilOesc,
..IVago
..(Cabotagem
..IViigo.

.... C c. do

dc carvão

51AKIT1MAS
V-.t'(ll(l-> 1W1MÍRADOS

Portos :<.o sul, "Assti"1 . . . .
Nova York o escs.. "Viis.ui", ,
i*ortos do norte. "'t-ÍranKY,\ . .
Lngütio c escs., -'Ai.ua", . , .
Portos do s,ul "Ayiiiori;". . . .
I\:o da Prata. "Tilucii"
Laguna l- escs;, *fr.a'/ima". . , .
1'ordcos e c.^cs.. "Ccvlan"', , , ,
Portos do Ncrte. "Bahia", . . ,

Março:
Rio da Prata, "Byron" . . . .
Vigo e escs.; ''I.-.v.i. Xlll". . .
.nfílaterra t* escs, ••An.guaya" . ,
Cardiif, "Tm"-'' ,

1 ortes 'Io sul, "fíuv 13ar".c.-*nr'. .
Inglaterra e "ses-, "Dcscado", .
Stôkolmo c escs.. "Kasr.to Ma.ruw

VAPORES •, SAC;
Ceará o c.-i»:s.. ''Amazonas1'. .
'jiravella: e -.¦¦¦es.. "PhiladelpliiaV
PemambucOf "A?='.t'". , . ,
íílontèVidêo e etes., 4JIantiqucÍra'
Santos. 'Vi, j?at*Ií>'; . . , .
Kio tia Prata. "Vasari". . ,
Macio e escs., "Piauli;;". , .
Recife o esc3. " Itnçúéra". .
Portos do sul. " Iln££i;ce*. . ,
Sta Nazalre, "Mticury" . . .
Ü. Vldelis c escs., "S. loa

Barru". -..,-.
Ri. da Praia. ' Dvylan". . . .
Ctguna e escs., "Atm..". . . .
Portos do norte, "Sino". . .
Pelotas e esca. "ItaperuaaS.
batttos. "P'.trusM «

i'„'oi'io:
Kccifc e escs., "Aymore . . .
Nova Yail: e escs., "Byron". .
Sautôs c llavré. ''Coicovado",
Portos do sul. "Ilapu.ea". 

.. .
Aracaju c eseí, "ItaipaviT. .
MònlcviJéo c- éscs^florianoaolis
Hio da Praia. "Leon Xlll" .
Rio da Praia. "Arapruaya". .
júngúnh e cõcs.. 'Tjagüna".'

*¦¦ -í !¦ fi 1 I ¦': 1 ¦¦•! 1! Ij Milv) Kl

ADVOGADOS

Rua
9- (C(.,par.-il.':.ti.l) ¦

Clinica inèilico-.cirm-gica* Aos
drs, Follx Nogueira c Jnllo
3Ioiit(!Íro, A ruu ficr.ütlor
Euzebíò 28Sj Tel; N. 1180.

üOMKOAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS, NARIZ e GAKGANTA

DP. HiLAKlÕ~pE -30UVÈA —Dal
Universidades de Paris e llcidel-
hirg. Prbi. da Fac. d.i Rio de
Janeiro. Cons'. Assembléa 20 (das
a ás 4 horas), ás ms., 4.15. c Ga.s.
loiras. Tcl. 1057;, C. Rcs.:^ Praia
VUmèligo t-ío. (Tcl. .i2t, C.)

DR.' F. DAVID DE SANSON —
Consultório; R. Abácmblóa aC, das

íu < lioras. ás lerças, quintas c
saubndíis'. Tel. C. 19.". Hc-3.: r.
P r.ir-. da Sütti 40 (Laranjeiras).
Tcl. 0 r,27o.

DE.',0TJEDE3 DE MELLO—Da San.
ta Caía (Polielinica de Crciavas),
cür.lo de vários «erviçcs dc sua es-
liccTülidade cm hoSpitac3 c aiubíila-
totios S. Josó 5:, d-s 3 ás 5. Tel,
C, 5Í6II. Residência, r. Gcn. Meu-
111 llafreto í56. Tcl. S. ir,'iO.

DR. ARNALDO QUItll'ELLA —
Docente livre da Fac. de Med.
Cons. R. Asscniblea, iS, terças,
'iiiintas e sabbados, ás 4 horas do
tarde. Res- K. D- ^arlota 63,
(Botafogo).

Dra. Ephigenia Veiga-
Moléstias dc senhoras e partos.
Cons.: Assembléa 18. Res.: rua
das Laranjeiras 11. .171.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Março 18, da . I
á9 3 lioras. Residência: praia de
líotafotro 10',.

DR. TiGRE DE OLIVEIRA —
Cons,: At-iciiibléu, 2!!, e."s, 4-a5 ^e
6"s das 3 ás 4 horas. Tcl. C.
lóoo. Res.: praia de Botafogo 100.

M^lTsTÍArTÕÃS SENHORAS
E PARTOS

DR. CÂNDIDO LOBO JÚNIOR ->
Cirurgião-dcntista. Rua Sachct n
(i° andar). Tel. Central .1908.

DR. JAYME DK CARVALHO -
Consultas das 7 Ss 10 da manhã e
3 ás 7, Rua Carioca 41, Tcl. 3813,
Cent. ,

DR. L. P. COSTA — Mudou-se dl
P. Tiradcntos .para 7 dc Setembro,
174. Cura todas 03 moléstias da
Bati, colloca dentes por diversos
systemas. Extracções sem dor.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Diplomado pela Escola Livre
de Odontologia do Rio de Janci-
ro, com 10 annos de pratica. Cons,

. Uruguayana n.- 31 (tel. C.

dr/Virandolino M. DE MI.
SANDA — Especialista em extra-
cçDe3 sem dôr e tratamento de tis-
tttlas. Daí. 8 ás 17 horas, noa dias
úteis. Gonçalves Dias 13, sob., tel,
«,6ljo, Central.

DR. RAUL DE BARROS HENRI-
QUES — Cirg. Dentista. Diploma.
do pela Fac de Med. e Phar..do
Rio de Janeiro, com longa pratica.
Preços ao alcance de todas. (.pus.-.
r. da Passagem 59. eob. Das 8
á» 17 hs., nos dias utels.

JÓIAS, RELÓGIOS o OBJE-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA ~ Joatlicrúi
o relojoaria. Compra ouro, prata,
a pcdrai finas. Off. do ourives e
relojociro. Concertos garantido» de
jóias e relógios. Rodrigo Silva 40,
pctto da r. 7 de Setembro.

DOENÇAS Í)A GARGANTA,
NARiftj OUVIDOS E BOCA

) . EURICO DE LEMOS, proles-
sc-: iiv. da Faculdade dc Mediei-
rn do Rio, com co annos dn piali-
o.. Cura g.-.ranlida c rápida do
0«n.i (ídiilc; nssol), por preces-
su novo. (.'0113.: rua d;. Assemulc-a
d. sobrado, das n ás 5 da lar-le,

Rua

ua

'Du
*EB*JtI fjfj *C T.**rr*\ílTlI*

DR. FELIX HOaUEIEA — Op.
parlou c mol. de senh'., hydroccle,
istrei:. da iiretlira, fistulr.s e cor-
rim. T'r-.t. csp. da sypliilis: apnl.
de "óo-:." c "o'-!",- di ás 2) Kc;.
trav. de S. Salvador 211.

DR. JÚLIO MOHTEIRO-
do llosfi. de S. Sebastião.

,, pulmão, coração, (igaim,
stnm.iKO e iíhs. Alol. infçctuosas
jphills. etc. Das a ás .( hs- L=s.
ua Ibituritno 33.

Mcd;
Mol.

::itcr:

P.H.-i iCh.t.-.s..
t'-.». ''"li.-::?..
P. 10 

ia 
P. n 

ii Vapor,,
P. 13 (Vapor..

lí |Va--or..
»6—,- [Chalas..
71—7 ICI-.1I.13..

iS ICiiaias.'. Mtoi 

..INacianacs
..INnclonws

.1
.INncional. .
..ÍNaciónal; .
..(Sueco. . .

j.Vacioniic.-.

..INacionaci*

daDcsc. dc c;en.
tab. II.

Er.u. de manganez.
Clc. it v. valerei
Vauo.

i.......... IVago.
IVago.'ÍPhiladélphia"...!Cabotagem. .

l"Corcovado" IDes:. de ir;go.
„|Uec. carga. .
;.|Cic. do "S. Paulo
...íClc. uo "lio.va:.".
..Ili.-sc. de bagagem.
.IVago.

Diversas,,...
'Diversas

, !"l.l-.icci.l '
.Diversas..
. | Diversas.
. I Diversàa.

ATÍSOS
CORREIO •— Ksla reparliçao ex-

pedirá malas nelos seguintes paquetes:
Hoje:

Piallhy. para Bahia. Recife, Calií-
dello e Mccáo, recebendo impressos
nu* no meio-dia, cartas para o interior
até ás 12 1:2 ç!a lar !e, idem cem par-
l; duplo nti á 1 c objectos paia
leíiisliir até á' 11 da manhã.

Assa. nara Pernambuco, recujcndo

DR. AMALIO DA SILVA
Uruguayatia 7, 1" andar.

DR. ÁLÒYSIO HEIVA — Advogado
— Escriplorio c residência: á rua' S.icbei 'i ' Tclenhi i:.:nr. P.

DRS. ARTHUR CHERUBIMi AR-
TIIUR LUIZ VIAKHA, JÒROE
GOMES DE MATTOS e JOÃO
DA COSTA P.IBEIRO — Adcan-
um custas. Escriptorio: Carmo,
71*. Teleph. Norte ^Si.

PR. ALFREDO BSRHARDES DA
SILVA. Gabriel Loureiro Dernar-
des, Alfredo Loureiro Bérnardi
VVladimir Loureiro Ecrnardca —
Advogados, rua llaci-.os Ai: cs 33.
Tcl. Norte 22\&.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO KILIÍO -
AdvoiradC'-'. Una General Câmara
11. 47, Io undar. Tel. 5.304, N.

DRS. CUSTODIO MARTINS e AR-
THÚH DE! BARROS P. DE LA-
CERDA c JOSÉ' ALVES AHTU-
MES — Escript. : Rosário 11. 8j.
Tel. 340Í. Norte,

DR JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ METTO—R. Buenos
Aires 11, ij. Tcl. 4130. Norte.

DR. GOMEP.CII1DO RIBAS —Ave-
nida Rio Branco o. 151, i" andar.

DR, HERBERT C. PE1CHARDT -
ÇüU*sns commerctccs e inventaries.
Vdeanta custas. Uruguayana 8; tel,

C. S3ò6,—Residência,: P, de Bota.
fogo 3S4. "PensSo Magestic". Tel.
Sul, 031.

DR. MILTON ARRUDA —Processos
cíveis, commerciaes o orphanològi*
eos; de aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Estados e em
Portugal e tdcan*.a custa* — Sacliet
n. 4. Tcl. O. 3160.

HUASCAR NABUCO DE ABREU—
rua Ürugtlayaiia n, 3, 2" andar,
tias 2 ás 5 horas.

DRS VERÍSSIMO DE HELLO t
DOMINGOS LOUZADA — Qui-
tai.da 45, Tel. 1130, Centra1;

Trntr.mento da ttibcrt-ulosa
pnliiio-.iiu- polo Pnciituutlio-
riix Avtií'icip.1

(Pròcctjso ilò Foflnnlnl)
DR. EÜC.ARD ABEANTES —Cons.

r. S. Josó n. 106 (: ás 3). Tcl.
O. 3-53?- Kciid.: .r. Dirão dc
Flamengo n. ir. Tei. Sul 9C0.

MOLÉSTIAS X>h GARGANTA,
NAU!/. K OUVIDOS

Zvi. AVELINO .DE OLIVEIRÃJ
c-un piT.::-.-a dos Hosp. de Berlim
Vienna. Conr-.: r. Uruguayana 21,
das 3 ár, C. T. 40, C. Res.: Santa

¦dÍs!"'peckolt E PECKOLT FI.
.'IIO — Especialistas: ouvidos,na-
-i/, gSrtjirita, vias tirinsrias c ope-
raçCe?. Cons. rãa Sete de Selem.'
bro 6.1, i° cinilar, de 1 ás 5
ri FelLt cia Cunha 29.

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO c CLODOMIR DUAR-
'.TE - Assist, da Mat. da Sania
Casa. Com pratica dos Uosp. da
Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás 5 lis. Tcl. 27-7. C. Res.: Al-
zlra Brnuilão 11. o- Tcl. 2S3», V.

DE. MAUR1LLO DE ABREU —
Partos, mol. e operações do ute-
ro. Tiiinorfs •'. 1 ventre e dos
seios. Curativos utcriiios cm seu
consultoria ú rua Assembléa 11S (de
2 ás 4) nas jr.s., sas., c s.ibbacios.

DR. ]. PEDRO DE ARAÚJO —
Clínica geral. Dõeriças das .senho-
ras c partos. Ku.i Sele dc Setcm-
bro :u (d: 1 ús 5) Tcl. C. 180.

TRATAMENTO" DA CUTIS

MARI.EY TOUIE ASTRINGENT
— Pura manter a cutis em pcifcilo
estado o a frescura da pelle. Esta
maravilhosa loção fortifica os. mus-
culos, fecha 03 poros e da circula-
ção normal ao sangue.. Optimo
paro dar a rigidez aos seios, vi-
clro 4$ e 7$.—Instituto de Belleza
EMANUEL. Ouvidor 15S, 1° an-
dar. Tel. 3839 N.

P1IAK3IAOIAS e DROGARIAS

MOLÉSTIAS DA 1'ELLE
E SÍPHILIS

Res.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DR MONCOP.VO _ Director fun-
dádor do Instituto de Assistência
.'. Iiifâitcii do Rio de Janeiro. C5c-
íe do Scti-teo dc Crcincas da t"o-
liclinici. Especialista de doenças
das creanças c pelle. Cons.: rua
G, Dias 41, ás 13 hs. Res.: Moil-
r.i Brito ti. 5S.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
d-. Modic. e do lust. de Assist.
á Inf. Cl. :iK-dic,i c das crjancas.
Cons : Gonçalves Dias n. 41. Tel.
jot.i Ci d::s 3 ás s. I'.C3.: S. Sal-
vador 7.1. Cíiitcle. T. 163.1, Sul.

DRS 1ULIO CUSAR SUZANO
BRANDÃO c J. PINTO BRAN-
DAÜ. App. injecções hypodcriiii-
'.au, endo-venosas c intra-morçtila-
res. 606—911. a preços., módicos.
Cons.: S. José, 51. (.» ás 3).

MOLÉSTIAS DA GARGASTAi
NAIUK E OUVIDOS—CURA
DA GAGÜEZ

DR. AUGUSTO LINHARES —
Chcfé do c'i:iica r.a Polielinica, Ex-
asalsleiite dos 1'roís. Klllian, .Gtitz-
r.uiun o ürtilil. Curo da p-aguez
(prou. Gutzmáiinj de Berlim); rua
Uruguriynna 37, ás 3 hs-

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos. Hosp. da Eur., tnemb.
di A. dc Mcd." Saiu. no serv. de
uioli. da pclie, de 1'olj-cl., etc, C
Rodrigo Silva s Ocl 2271 C); R.
Av. Atlântica'. !,---, T. S. I.93-.

DK. F, TERRA — Prof. da 1-acul-
ihdo do Medicina, director do
liosp. dos Lázaros. R. Asscmblêa
11, co. das 2 ás 4 lioras.

DR. A. DA COSTA JUNIOR-Com
pratica dos hospit.ie3 da Europa.
Cons.: ma Marechal Floriano, 99.
Tcl. 1937, Norte. 1'cllc—Syphilis—
Vi.13 urinarias. Cons.: dis 10 as
12 c das 3 ás 4.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assistente da Faculdade dc Medi-
cina. Rua 7 dc Setembro 38, ás
3 lu. Tel. C. SÓ". Res.: Mar-
ciuez do Abr.intes 67. . ' -,

PROF. DR. ED. RABELLO — De
volta" da Europa, reabriu o con-
sultorio, Trata pelo redium 05 tu-
morc3 e ouir.13 doenças, da pclie;
cons.: rua da Assembléa m. 83.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

MOLÉSTIAS DA TSCCCA E
li SEUS ÁNNEXOS

A.UBERTIE — CirurgjSo-dcntisla —
Ejpciiialisut — Rua 15 de Novcin-
bro .13. Tcleph, 1838 — S. Paulo.

LR. PAULA FONSECA - Consulto-
rio, r. Sete de Setembro 141 (das 2
í\% c hs; diariamente).

DKS MOURA BRASIL e GABRIEL
D2 ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, S (dar. 12 ás 4),
todos os dias.

1HARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório de produetos
cliimico3 e pliarm. F. GAIA. Com-
plcto sortimento de drogas. Se-
cção de lionaoeopalhic. R. Senador
Euzcbio 238. Tcl. 11SG N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde llomlim 436. Drs.
Tose Ricardo, das 9 ás 11. Almci-'da 

Pires, de 1 ás 2. Arseno qui-
nol, para os fracos. Cyano, Gouol
e niciio-thanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomfiio 250 T. a479. V. Cons.:
àr. Camacho Crespo, 9 ás 11; dr.
P. dc Souza, 8 ás 9 da tu. e 4
Ú3 5; dr. Linncu Silva, das 7 as
8 n.; dr. S. P. Lima, 2 ás 3.

PHARMACIA CAPELLETI — Uu-
maytá 140. T. 1048, S. Comp!.
s rt. de drog.ia e produetos pliarm.
C0119. Drs.: Emygdio Cabral (9
ás 10) e Santos Cunha (10 ás 11).
Grátis aos pobres.

PHARMACIA LARANJEIRAS . —
Tcl. 5754. Laranjeiras 45,8. Com.
Drs. Leopoldo do Prado (9 as
10); Souza Carvalho iio as 1.1).
Fabrica e dcp. do " P.intoformio",
para tosses, resíriados, "Coquclu-
c'ie".

PHARMACIA HADDOCK LOBO —
(M. Capdct!) — R. Had, Lobo

204, T. V. 1387. Fab. dp.Çarbo-
vieirato de Borges, do Elixir de
Cilro-vieirato e Deptirsan. Cons,:
dos drs. A. Alves c M. Autran,
Othon Pimcntcl e João Coimbra.

PHARMACIA ÜLLIANÇA — De
I;aia« P. Alves. Laranjeiras 131.
Tcl, C. 2141. Cons.: drs. Sou-
za Carvalho (9 ás 10); C. Sam-
piio Corrêa (10 á3 11); A. da
Cunha e Mello (13 as M). Dcp.
do BRONCHIOL, para conslipa-
ções, tosses c coqueluche.

EXTERNATOS, CURSOS E ,

GYMNASIOS \
EXTERNATO BOAVENTURA ~*

Directo: Dr. Oswaldo Boavcntura.
Curso* de preparatórios, primário
e cecuttdarlo. Aulas diurnas e no-
cturnas. Docentes: Drs.: João Ri-
beiro Gastáo Rucli, Oliveira Me-
nezes, Álvaro Espinheira, Arthur
Thiré e Mendes de Aguiar. Profs-.
do Pedro a°—Dr. Miguel Tenotio
de Albuquerque, ex-lettíe da E.y
Militar—Prof. ílrant Hort, da E.i
Normal —Prof, Guldo Monfort —i.
Drs. J. Mastranr'oli e Oswaldo
Boavcntura. Aula. praticas de phy-
sica e cliimica e historia natural,
Assembléa, 2J — Rio.

CURSO DE PREPARATÓRIOS -•
Mensalidade ao$. Obteve nos ulíi-
mos exame« do Pedro II — 8S5
approvações. Professores do Pedro'
II, R. Sete de Setembro n. lor.
10 e 2° andares.

EXTERHATO MAURELL DA SIL-
VA — Fundado cm 1906. Dircclu-
ra : Analia Maurell da Silva. Diur-:'
no o nocturno. Cursoa dc Propara-
torios, Admissão ao Pedro II, a
Escola Normal e Curso Inicial cs
Médio. Docentes: Drs. Aghheito
Xavier, Antônio Leite, Euclyde»
Roxo, Guilherme Affonso, Adricn
Deliiecli, Pedro do Coutto (do
Pedro II), Paranlios dn Silva c
Mendes dc Aguiar (do Pedro II);
Emies de Souza (da E. 1'olytcchni-
ca); Antônio Ferreira de Abrcii
(Delegado Geral no Brasil da As-
sociação Pòlytcchnica Fraticcza) t
João Veiga (ex-lentc do Gymnasio
Amazonense) jííctto Machado, Pau-
lo Diamantino Lopes (Engenheiro.
Civil): Gustavo de Resende, Hcii-.
rique Braga, Professor Ruy dc Vas-'
conccllos Reis; Doutorando Amcri-
cano do Brasil. Rua Sete de Se-
tembro 170. Tel, C. 2035. Informa-,
çües c matriculai das n ás 16 hs.i
Secretario: Americano do Brasil.1

GJfMXASIO TIJCOA — Inter-
nato, seml-internato, exter»
nato. Curso Infantil, prima-
rio o secundário. Estite aber-
tas ns matrículas e JA func-
cloiiani toQas as aulas. I'ros-
pectos o informações cora o
Director Conego Antônio
1'lnto. Conde lloiníim GííS,

OOOTjISTAS
TR. MARIO GÓES - Ascistetitc da

Faculdade. ConsuUorio: r. 7 de.Se-
lembro n. 38, das 3 ás 5

CLINICA ClRDRGIOAí VIAS
URINARIAS

MOLÉSTIAS DA GARGASTA,
NAniC-l E OUVIDOS, BROK-
ÇOjSSO^HAGOSCOriA

DR.' FRANCISCO CASTILHO
MLAKCONDE3 — Assist. dá F. de
Mcd. Ex-asslst. do Prof. Jlricçer
(Urcslau) c do Prof. Rillion (llcr-
lim), ÜrURiiá.vana 25. 1 á3 3 ii---
T. 3762 C. Res.: llusscl 10. (T.
3750 C.)

""ÃNALXSES 
OLÍjTiOAS- E.

MICROSCOPIA

C. S510.
32. Tel-

Tcl.
csid: liarão Flamengo

410.

VETERINÁRIOS

VETERINÁRIO ANDRADE, com
njsiít. na Secção Vctcr. M. Agn-
i-ult. Esp. mols. do3 cães. Dlagtl,
mierpe. Immunisaçócs, Ei:-imc3 do
sangue, urina Cons.: rua da Pas.
«i^eni 40. Cliamados Tcl, 2264, S.
(Botafogo). .

LIVRARIAS

HCMOEOPATHTA
PHARMACIA HOMOEOPATHIÇA

— De Araújo Nobrcga e C.
Completo eortimento de. drogas ho-
mpcbpath. recebidas direct. Esp.
pliatm. 

"Nimplica Virilis", para 3
cura da impotência; V. Patna 20.

PHARMACIA HOMOEOPATHIÇA
_ de Lima Castro & CA Tem st-
do rccommcndáda ifclo dr. rheodp-
ro Gr.mes. Enconira-sc o especif.
CEPYL, que cura infallivclmcnte
a coryza aguda c impede a tnfe.
cção do bacillo da tuberculose. R.

S. José h. B.|.

I

HYGIENE ALIMENTAR
SAL DE MACAU — Aos doentes do

estômago só í permittido usar
como ingrediente nóa seus nlimcn'
tos, pela sua pureza e especial
confecção, o "Sal de Jtaciu", da
Conii'". Commercio e Navegação.

GRANDES HOTÉIS ,
HOTEL AVENIDA — O mais imV

portanto do Brasil. Accommoda<t
ções para 500 pessoas. Confortável.*]
Distincto. Central. Serviço de Ble-i
vadores dia e noite, endereço ter
Icgrapldco, Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confor-
tavel e luxuoso no saluhcrrimo
bairro das Laranjeiras, a 20 minu-'
tos do centro da cidade; rua dai
Laranjeiras 11. 519. _L _

ENGLISH HOTEL — R. Cattete,
176, Tel. C. 2008. Ccroplclamcnr;
te reformado, dispõe de conforta-,
veis apofentos. JJoa chocara. So
para familias e cavalheiros. Preçoi
reduzidos. _

SPLENDID HOTEL — Praia d»
Flamengo ns. 202 et 20S. (Avenida.'
Beira Mar).' Aposentos vastos o
mobilados com todo o conforto,
destinados a lamihas de fino tra-
to. Banhos de mar em frente. Dli
recçáo do sr. Bento Torto e ae<
ri> ora ¦

AS MELHORES PENSÕES

CLINICA MEDICA
DR. ACENOR PORTO — Piof. da

Faculdade: Cons. Ilospicio 92. das
a áa 5. Res.: Marquei dc Abrantcs
ia. Tel, 238, Sul.. ¦' *

DR. A. COSTALLAT _ Dó Hosp.
ni .Misericórdia. Com pratica dos
hospi de Berlim u Paris. Cons.:

. da Carioca 30 (das 3 ás 6 lis.)
Res.: Trav. Umbclina. 23. Tel.
Sul, 2403-

DR. CARLOS WERHECK — Cirur-
i^ião da Sía. Casa. Cirurgia ds
adultos c creanças; mol. das vias
urinarias e das senhoras. Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 lis. P.:s.
r. Senador Octaviano ta. 32. Tel.
' 'CP* . T043.

DE. CARLOS NOVAES — Merab.
d'i Ass. Franccaa dc Urologia.
Trat. da blcnorr. aguda c. clirpni-
ca, c3trcít. e prostutilea clifouicaa
pcl:; co:rcn'.cíi tUermo-e.çtvicas.

I Con!, r. Carioca jo, das 12 ás 17. 1

Molcsliás do sangue o da
pelle. Ealàntcs «lc sitngiie,
iifiiVn. leite o íiiiüerlos.

INSTITUTO E LABORATÓRIO
EHRLICH—Avenida Rio Branco

173- T. s;C9. <¦'.
DR. ALFREDO A. DE ÍNDRADE

— Prol. dr. capeeialid. i:i Fac. de
Mcd. do Inst. Pastetir o: Paris.
Trabalhos pata diagnostico mcd.,
nnalyscs cliitnicaSt cxi i C5 micros-
cdiiÍcos, c-ic. Urugiiaj-ana n. 7.

d::." silva araujo (Paulo) --
Sypliilis: 914 — 6':6. Mol. infe-
ctttnsas; vaco. de Wriglií; Ali. de
urina», sangue llypbo, malária, ly-
pltilis)i escarros, clc, i° de Mar-
ç> .3. ij ás 11 e di 1 ás 5. I.
J303, W.

LIVRARIA ALVES, livros collegiacs
c «endêmicos. Una do Ouvidor u.
1C6. Rio dc Janeiro — S, Paulo,
R. S. Bento, 41.

TINTURARIAS
TINTURAEIA RIO BRANCO —

Av. Mem dc Sá 20. Attende im-
méiHatamente aos chamados pelo
tel. Central, 40.14, para buscar rou-
pa e entrega nas ròsidcuciasi de-
pois dc pago o trabalho.

CIRURGIÕES DENTISTAS

ale:-:a;idrino O. AGRA—Cirur-
gião-denttçU. Kx auxiliar da cüni-
ca otlontologíca do Instituto ftlon*
corvo. Avenida Uio Branco 146.
Teleplione 43J Ccnt.-al. . *

ESPECIALIDADES PITAR-
MACEIITICAO

EIIPLINA — Formula de Orlando
Rangei. Ma toilcllc , das senhoras
não tem rival. Usa.se rio banho i
como dcr.trificio; nas fenja-s e
mol. da pelle c cru inhalaçõcs,

GUARANF.3IA — Mols. do esto-
mago. intestinos e coração;. "Gua-

ranesia". Um cálice ao deitar, ao
levantar, ás refeições, cvila mui-
tos soflrimentos. Nas plurmaçias e
drogaria». Dep. Campos Heitor e

C». Uruguayana 35. ,. . ...
UROFORMIMA — tura a msulfi-

ciência renal, cyslilcs, pyclitcs, nc-
plirites, urcthrites, catarrho da be-
xiga, iniiammação da próstata; Trc-
viné a insoláçSo, o typho, a tire-
mia, os infecções Intcstinae. e do

, appareli") urinario; r. 1" dc .Mar-

FARINHA" BRÀSILERÀ — O me-
lhor alimento r-ara creanças, velhos
c convalcaccntes. Auxilia a dcuti-
i;áo corrigindo a prisáu dc ventre
c .11 diariiira«.visto ter como base
o guaráiiá. A' venda na tua Cpnsti-
tuição .,$ c cm todas aá boas c-i?a.s
--- Preparado do Piiaric-'" 'V
ü. Cordeiro.

PENSÃO BRASILEIRA — Rua'
Haddock Lobo 123, tel. 1.716 V..
a 20 minutos da cidade, bonde*
a toda hora, nffcrcce boas occom-
modações a faii.''ios e cavalheiro*
de tratamento.

MAJESTIC PENSÃO - ,P. Bofw
fogo 384- Tel, 93t. S. l-ihal—La. -
ranjeiras 318- Tel. 5436, C. Opti- -7%
mas accommodações para lamihas o
cavalheiros de tratamento. V

PENSÃO RIO BRANCO — (Palace.
te Fialho). Exclusivamente par»
faniilias e cavalheiros de distin-
cção Tcl. 3732; rua Fialho 20-.
(Gloria — Cattete).

OS MELHORES CAFiiS^
tiro; 

"A*
C/.FE' IDEAL -

venda nas eis;
icm. Deposito
142 a :5o. Te!

Sempre pu
dc primeira crt

1 rua da Saúda,
Norte 70;.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA \

Bilhetes de loteria. Esumpilhas <J
todos o» valores. C:irU:s ppsloe*
Avenida Central 49 (perU largaK
Tei. 2909. A.lbut A. Mendc... :

¥> ILEGÍVEL yfic,
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.CENTRO TÜEF.STA — Ouvidor,
;¦_.- 

-i_s. Apostas' sobre corridas. Ci-
v láctea dr loterias., filial casa

Cha.teclcr; Ouvidor 139. Paramcs
- Senim 8í Comp.
0 LOPES í quem dá fortuna rápida,* •. J» loterias e offercc. maiores van-

ta__ens ao publico; R. Ouvidor n.
I_>,R. Quitanda 79 e 15 de No-
vrm'jro 50 (S. Paulo.)

¦AR.TA DE S. JOÃO — A casa
. tíixt .nais vantagem offercc. a seus

_t._iiezcà, 'sita á Estrada Ural dr
janta Cruz siao.-Filiaes: Gruta
do Engenho Novo, a, e . Inferi,').
ma Alr.noci Victorino 8u (.. Dzn-
tro)* \)c João 1-tut.

^MOVEIS. E^TAPEjpARMS
AÍiBKRTO _ TEIXEIRA ex-iutere.

sados ria CASA DOOX; Armado
re_ _ i**rorr.Corcs. Moveis de fnn-
tas-i. Tcl. Cent. 5(142; rua do
Cítfelf. ..|0.

moveis a PRESTAÇÕES
CASA VEIGA — Francisco Veiga""*

C-- lira lide Fabrica «le Muvci:;.
Lotidiçõe: vantajosas; Preços da
.¦'aiirica. AtícnUe a ch 3 ma tios h
tlotni '\'.'n: rua Sen.dor I_.i_2_.Iho n.
sc. -i- nida uo Al,-.]i_.;c. Tcl.—
«.'.1.1 - N

AS i'!!iN'L-11'AES <_._RAGE.

IDEAL GAKAGE
TE_.PH. 14. CENTRAL

_t. SILVEIRA MÁ.TlilS N. ne
ilatletc;

G_„a"_e'"._Í_SÃ""*Ã~«7.ida íSaí
vailnr d. S.t. o\ Ke.íVc automóveis
cm r>;r!'i:.. e íá«t toüi* « íjiíalqutr
CiiJíc_;'o itira o que t!_';ipÕr «Je mo
ufíar ,*òftictua mecanic.."gãragê" 

rõyal"
3.Í':tôPÍi<>.\'HS < . ítf.O c 13S.

S_1i.ii.0r l.)aíi'_:is 11:5
__SÍE_T____Í_3___- !.*_?."3_____8E3

^5.1.-.-.1r • *

Ã.Vtiá.à]
p_*'"'."i ;iir. ¦* ;r.
l*iM!.o ijrviv.»' e
Vhi-!o vr •' >ii"l''í

(•'

Or. M
:.: rea-i

.vio, E' o
t»or via

v_lij .„ F.' de

•'tnniiicia.
*•«**<» <2K> ;n»*

H.

Mlfi'. MATTOS'_.\..u;iir<_
"icçín cm iji'-;n; de ,r-si
r ij •<!--. : riiii I C.ír..:;i

6. >" and.
ii'ijt..>iicíiíA ?i.s!n

O 'íi .01 ò.tcrtimt-Uur
li ijjni. M-míiio _ ilau.y.
O11V1 ler o '(..
___,__..._.-._»___*»__. .*»¦_..,__ _>-<ç ¦- f_|p*

XO
lor-

. il.

AVISO
Manoel :' i"e- M

.vtiilier Ibr.a j.i
jí-.yincm ;;o pV.b! i

!e di cr. -'.es, ;
iiiiãJoriii, ic João
K.*yo. estão ;:.-i-HV.
senhor, para u íi".'
lhe o predio, uni-.
s'.'..i jire;iri;-b;'-. sito
II, .'•. ::o 

';.';....'.-:

jcua .ruz,
;.;... na qua-

;¦ 11.;a ¦•!¦ >•
.C-_ÍO do

!f |i_:t;i.j'r.-.--• . ds
;i rim Miv.i
c D. 11 ro.

.1 .. ..
O.J inciücos em geral

pela "liiin: _ó de í;o;i"; c o me-
]li3í prirp: ."-. !u Ca _._.. gciicro,
somo '.*en.'..-i »!_« :iü •..:;;!";; o cerli-
ficam. "Atlesio so!i íó do hicu
KiAi. ijite ttuilin cinpiv.r.do l-..,-u;;t-
iüeiite ein ntinlia eii.n.'ea a "Kinul-
são de íeotl" e.;;i 0|i.i:nos liistil-
tados nos «uni !•_. :;-..".ii.i_.tir. e
cec!oplitilosf. -.- ir,!ier'e_'osc |iii!uiò-iu-.r e.ii prifreiro Ic.jjtir."Dr. I.a.uiui V-iinnéió."l!:,ii«l."

0»* f«_W____r*_SUí .i««l>7.' _,-,,.'..4__3_n>jQ__

_.™.i3 s r_ . o-"p.'

mt
-J&itiÈfâ&ià-' ##=íi^^fe_^í

^^

ATRACA
Deixando hoje, pago e satisfei-

to <lc meus salários, o serviço da
pbarmacia da rua' do Mattoso 49,
que pertenceu aos srs. Martins &
Santos, ultimameníe àdijulrida
pelo sr. Ciccro. Terra Lima, de-
claro para todos os effeitos que
cm nome deste senhor iiüo fiz
qualquer compra a credito exce-
pto a' Baslos Cf Gabriel, na im-
jipítar.-cja de rs. 3. .Soo (trinta e 1
sc:e mil e oitocentos) e a ri- 1
incuta de Mello, na importância j
de rs. 12$. ... !

Kio de Janeiro, 22 de feverti-- jro de 1917. - Waldyr de Vascon- I
ecllos Aèevedo, j

A* PRÃÇÃ"
Para todos os effeitos faço pu-

blico que deixou de ser meu em-
pregado na pliarmacia da rua do
Mattoso 11. • 40, o sr. Waldyr de
Vasconcellos Azevedo.

Rio, 22 de fevereiro de 1917.
— Ciccro Terra Lima. *'

-DEIUM HONTEM
Antigo,..... 325 Caroeir.
Moderno.,.' _C3 Ledo
Rio ;... Í61 Leio
Saltoado.... Vacca
£• piemio ....... _77-

92.

5* •  1.3

Assiçiáçãò (los Empreg._03
do Coirasorcio do Rio de

Janeiro
CÀÍXÀ DF. P.ÉÜILiOS

Remissão de nove miiliíatistás
quites até 31 de a."-- ombro lt
ijjili.
Dc ordem do si. presi lente,

convido os srs.'-associados'*inseri.
i,tos nesta scccfio, a rctiniretn-ic
na sédc social, sexta !>>ra. 23 .lu
.-orreii . ás ti) 1(2 üo''!» afim -le
asE.stircm ao sorteio para rems
¦;io de no»e mu «lista*

Devo comiil.inic.il'"ai', que. lc
acordo com o art. y° do Rei'.la-
.ueiro. -ó participara.; do sartn.o
o.. inultiuÜsiifü que--'j,'. erem VV
t".i até ji ile ikücnil-r. p. p.

Xkt dc Jaiítiiro, ty uc f.vT-vtr..
dc úji-y, — Pedro Xcvicr d: Al-
itii uia, i" secretario.

Agava 900
A Hora 934
A Real 957
Garantia 526

S .071

Águia de Otu-o
126

7—22-3—1
mo.-;'.-_-Dt7

Caridade
424

Oriento
734

J 36V0

"A DARBACENSNSE"
DNVWACÁ- -f. ÁsSOi-Ü-A

C.H,M üiCINARIA Dl!
ASôUCIADOS

São . -ii vl"la*ÍO_ .ouo.( o_ :i.;i_!ii'.'iüí
•eites ia Sae.el-d Me.ua d. I'e

.•uiios '.\ _arci.etiici.se? - cominue.
eei a Asacnibleü 'leiai Orliiiiiiia i
cálitar-Ef tia *ü;i i' i'.f inaf.M* |n-o

_ mo, na sede soWri. ífin. '« « n.o
líder â' anr,-sei,'.i';.V d< elaiono.

MÍtás dii DirÁ-turi . itarwei . d"*.i:iseiho 
risca, i? iiüf i*.vtr.ru" 5"'

l.vulido. e stnidii á aunrováeSf .Ia
i.i-s-iia. i uara ; cl.ij.ilA Je (nu.rili.''is-.-al. iiue de.'Ci* .'trvii no eurrenli

¦\r.no. dt '• '.cor '< con as exiacneiaj u
-.r; .14 se-.i' 'ia ii"-_olioa los t-.íia
,:o' da •!>••: •".¦'

Ua^noó a 1 fevcro'ro Ht tqt?
. /i ______<•_"•

Socisdaò liriiima de Be-
ne-iciencia

EDi-ieiò 1'iiüi'iíio
Rua do Livramento n. CO

T.c ordem ^o sr. prestilentc;
.•envido os srs. r.ssücindos a con;-
s.'.i.eeér.iii á as.-t. mbléa geral r- -

:'aininar'a. que i; rc_tl!-iirá sexta- feira,
2,1 do ciVrer.le, ás 7 horas da
I! ile.

Ordem £0 dia: Leitura do ua-
recer da co.uinissào íisenl. e ap-
prova.ão. e;n seguida. Rlei.àò do
lliesonrciro, c o conselho admi-
iiistra:iv/j. 1I0 conforinida.de com
o nn. ;,') ;1 ,s estatitos,

Secre..".i!a, :i dc fevereiro de
iôir. — O 1" secretario, loaauini
Dias llòrcird; (RjiS.i)

^--ciaçãò de S«:i-S.rros
PtBteas tle Kicllís.-cy

KUA lis, S. IÒAO >'. i;i
Ile ordem dò sr. presidente e

(U' accordo com os p;t.'a_í.7.;i!:;<3 i"
e _'ü do iirf. |i dos B.átiiloa,
convido ":; srs. assoéiadci q.-t.s
dj iiHinio benefieio r.nnual de
t.Ht, ;» ?•_ reunitvai cm •;cj;u.nj_

ás.embíéa _eral ordinária, .'in uri-
tiiüira ccnvocii(,'ãò no il-n -3 Jo

corrente; ás io horas, ;i'iin de 10-
ma: ;';n «_ottl.ci:iinenlò iiõ ;> irecet
da cotiini:;i_in tle csiuas. lüseuiü-n

c volilr e clçsèr :t directorjb e
ocii.clhò fisca! par.i o ,".;':io deI9.!-"' •
10)7, — O 1" secreiario, João i,'.i
Ròchà Lopes,

aocietSad Sispaní?..» _o tóons-
ficesci^

C;.ií!) .sniavalesco Besiocra-
tic«_3 de M„.»ireira

A nirectõria convida '.cdos 05
soeios quites e não, a comparece-
e.ereni á reunião que se realizará
tlo::.i::i.>, 25 do correnle, ás 18
lio-is- lista reunião ó para tratar.
de assumptos de grande impor-
Uniria l'l''ir.aii';as So.:r.e=).

Madureira, 21, 11, 017. — O 2°
serre avio, itar.acl Maia Jiillior.

íS ...|ó1

_•_ Gpuzes^o

l_ fio _.&[__

987
Mio, íi - .-'.'17.

//_J
Uio- Í-----VI7 J 330._

1)R. S-LVINO MATTOS M
tiaurcailo com Grandes Pro»

üilos e medalhas de ouro em
Exposições Unlvcrsna-, lu-¦ tcniacioiiaes e Xaciouut-,

12::tra,-i,ões de dentes, sem
dor,  5$oooDentaduras de yulcshitè.cada dente a , . . , 5$ooo

Obtura.ües, dc s5 a . . io$ooo,
I.iuipcíta ue dcnies a . ." 55oáo
Cànccrtos em dentaduras

quebradas, feitos eai
quatro horas cada con- ..,,
certo a ...... . io$oao
E assim, nesta proporção ue"

nncos razoáveis, são feitos os dc-
mais trabalhos cirurRieo-.lenlarios, ¦
no consultório cleciro-.çniario da

RUA URUGUAYANA, 3.
esquina da rua da Carioca e <nii
iíe.ritc ao larxo ria Carioca; d.i3«y
horas da manhã ás 5 da tarde,- todos os dias.
Telephone: 18.5—Central:

(J 35.1. í.

mmm
Perdeu-se, scfjndti-ícirá de^C.ir-

nave!, na rua Acre, iiTu iimici,. de
brilhante. reie-sc o favor, .a
qüeiu o encontrar, dc-o entregar
na r|!_ do-Kosario .'t-, onde será
Kcni;r.-_áTn_en!e gratificado. (3i__J

I
Programma da T corrida a realizar-se cm 25 de

fevereiro de 1817

i° pareô — SUPPLEMÊNTÁR —
r;_oo usatres 

' — Prêmios: 500$
u ioti$ooo.

... . . , ..a liüos

.... 52 
"

.... 49 " .
. . . . .<; "

. . . . i& "

HcOGRKSSO —
Prêmios: íoo$

.1 Ru-ky. .
. Vvo.moUe.
3 Torito.j ;.

r4_.'V,a_git_«l„,
jj Fábula.;; .
-° pareô —

i.fijo nielreo •—
-¦ e iso$.

(: Duque. , , .

(2 Gragoatá, . ,
(3 Estilletc. . ,3 ")
.(4 Cascalho. . ,
— 5 E_:i!h_';o. ,
— 6 Hcrodes. .

4?
48-

$2
53

,50
t-3Vpaico _ IMPRENSA -i.fi.o

«' metros — Prêmios: 500$ e
100$.

ri-, — Veíuvicnrr.
(2 S-icilia. . .
(
(3 Wyl. . . .
(4 Aicgre. . .
(
(3 Aluado. .
— 6 Dionéa. ,

33 kilos
47 

"

47 "

50 "

49 
"

51 "

4» )iareo — DR. FRONTIN' —
1.650 metros — Prêmios: 800$
c iGü$i.co_

Sõulf 48 kilos
Reb-ríá: 51 -

Caicpino. ...... 49 *
Suerc 51 "

5. narco — DU. MAC.DO SOA.
RES — 1.650 metros — Pre-
niic.i: 6oo$ c iio?ooo.

CángttsJu' 50 Uílos
Hcrodês 48 "
Patrono .4 "

Minas Geracs. ... 50 "
60 pareô _ DERBY PKIROPO-

LITANO — 1.75a metros —
Prêmios: 1 :ooo$ e joa$ooo.

t Atlas. 53 Inlcs
Battcry 50 *

Bclls Angcviiic. . . 48 "
?« pareô -- PETROPOLIS —

. 1.609 metros — Prêmios: 500$
e 100S.
fi Yvor..e:íc. .

1 ( x(2 Marry Bay.
(3 Guerreiro. .

a (
(4 Flecha; . .
- Myl; . . .

— Espanador.

50 kilos

50 "

49 "

34 l53
(*) NtunçracSq para as combi-

uaçOes e pontes duplas.
IGNACIO RATTON;

Dirc.lor de Corridas.

MOTOCyCLETE
Vende-se, nr_eute, força 4 IIP,"duas velocidades, por 3on$ooo.

Não acceita offerta por menas.
Tr.Vcí.à Aguiar .'i; Cidade Nova.

J 3=70

CAVALLO
Vende-se um bonito, prelo, para

passeios; é el.-^.-.nte e dá cilhão.
li' urgente, para dc__ecupar logar,
600?, v_J_ o dobro. R, Adalgisá
n; 50, Pieda-Jc. J 3310

«OUIJADÍIO^
UO-tlHlf.lo ,.!>* Iioíitciii: I

iViiligo. . li i'o I
Mn.li;r:ii.) Uiirru |
lliii Kl.pharití. §
Sii.i;.Oii._cr. Bíópüaiíti.' |

Vuriiin-i.. .!'i Quadro _
(')'_—5i -íi 1 -.17— 07

r.iu, -J-^-.r/ J bc_:;
¦Sttji.. - . .,_»—**."•.«. -w'ísi__M.__.ir*-*__._»

Proteetora
£11

Kio .2—..—VJ7 :,: ¦ .1 jCT)

toiòpágíáiííiLia
974

l!io *-___:___•-_ _J "s'5líSIlàfi
918

lliii-í2-'---'JI7 J 3021

Americana
074

Uio -23~„-TJ17

Vísss «lÍ8_._3aí»-í3a _¦'¦

..cniiuni)) ....
m mim ni-Mitc¦ *¦¦ * wti_u'..:'.í _' ;:¦ i ;.'JU $

Fo.íu.iilo pela Paeuíibtde de.,
Mediçin. Xapblrs e hibi-'

litndo por tiiulos da .0 Rio
.. l.;r.eiro

Cura eifüciai e r.ip'Ja de
esiréVta'. enios ilrelbraes (sem
o?ern',àti), gònoribéas chieiii- jcas. _cyv.ilcs. Iiydroeele'3. m- I
mures, impulcneia. Cnnsttltaa |

das n á'. 11 e ,!._ is .. — I
Lírso da Cariai., 10. sob. -

Curo a i$OÜ9 a grarasa
n.,.-\Ti:\A

Praia ..c 30 a 60 réis a granir
iiui, brilhantes, cautelas tlu Mòí\íe
Sóc.orro e tle cv~?.s >]-c pí;nhorc3,
èoniyram-sc á rua do Hospicio 21C,
hei': 1'nennj A.ire.1, :mca ea:a tj__
ineili.r piiga; 

fj 
3:;.'.-)

Um ii Capital Feirai
Cqmpiüihla ila I.tit.rias Nncionaca 1I0 ÜimsII. K\ti'iic(;_cs

|it!blli':!S, sob a fi.t'áliz'ai.i.ò tio Governo Kf.lcral '. Ü !_ e
aus Biililiiidos {& 3 liuf.is ;i

RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45

0£JÍEHOJS
ém\

y ic - 13

Por IgitüO em meios
OO

mm Peitoral de Deses-
sarízeMrioda ;

f*ora8í_a
FORMULA DE. BRITO.

Approvado pela Inspectoria ae
Hygiene e premiado com medalha
de ouro- n» ExposiçSb Nacional de
iqo8. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchite., ca-
tirrho» áironicos, coqueluche, ns-
ihma, tosse, listra pulmonar, dores
de peito, pneumonias, .osse nervo-
sas, constipaçües. rouquidão, suffo
cacSes. doenças de garganta, Ia-
rynge, defluxo ssthniatico, ete.
vidro. i$soo. — Depósitos: DrOr
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 4S! Carvalho, á rna Primeiro
de Marco, to e 31; 4 rua Sete de
Setembro, 81 e 90. e i rua da As-
semblía n. 34. Fabricai Pliarma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. .._, telephooe 1.400.
Vüla.

Flore, brancas
.leucorrlié».

Curam se ra-Jicalinente em
pouco» dias com o XARC_'_
E AS PÍLULAS DE MATl-
CO FERRUG1NOSO.

Vende-se unicamente na
pliarmacia B R A G ANTIN
rua da Uruguayana n. 105.

Doenças Cara. garivu-

oaroanta e '«pJda do
nariz ozsbixa

ouvidos <tcli<ifaZ do nariz-
hnra Proces8° inteira-D"*a mente novo.
DR. 1ÍURICU JE .IÜMOS

professor livre .essa especiaHdade
na Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Consullorio, rui da
Assembléa, 63, sobrado, das lã âl
6 da tarde. (S 3.8.}

í_r-:
.'. •$¦?.
í 

'¦ '¦•"; 'tfp

Sttlibatlo 3 tle Marco, ás 3 Jiòras <lu tarde
3C?Ó -38

3: OO© $ OOO
l'or S$í>^0 cm dcchüos

ABBADO, 7 do Abril - A'_ FliorM da farde
5_4S'-;£_'

mmmx
Vt.Ie-52 unia b:m iiirci;iie;!_da,

livro c dç-cmbiifáíad..; Ver e
tratar á rua Cc-itJe de llcmfim 11:1
mero (34,

%$ Nii/ mg 11 s® m>

â
S 33.SD

337

H-niia ou qàêbrádú.a
Cura-i.e em 30 d'as. Inforhla-BO

á RUA VISCONDE DE ITAU-
NA, -S. l.O.iA. (.1 ..o.

__xá_? m •
ü 3õ?«) Em i prêmios de 5):Ò!>O.Òí)l

Vtív J.1-S009 em vií>0-T__io_

Uio :'i 2-.01.7. I. P>01o

GABíNSTE MttNtib
Prêcisa-se ali:;Tiir 1:1:1 ires \e_es

por semana ot, cliarir.ner.te, ;!:.s 3
da ínrde as 'j horas da naiic. C?.r-
tas a Mello, (J .ão:»

Os pedidos <le lillliiios tio intor-ior devem sei' aronipa-
iiliadps de imiis 700 rs. para o porto úo Condo « dirigidos
«os ngúiitçs (.ortfes N.V_..:...l' J] __ C, RUA !>(> Ol.VIDOK
X; Ot, CAI-XA N'; P17. IV!-.;;. I.I13VEE. c na casa.P. GUI-
MA15ÂUS, ia«A DO ltOSUnO ti. cs<)i;iiia tio licco das Cun.
collits — CV.iva do Còrirl» :i. 1.273.

CnlUBRIA

A MiHAS GERAES
So. 'o de peciiFt s eom séd.

em _ní_ de Fora _ j
K;tá convocada a iiisciiibleii |

geral desta sociedade pa;-a o dia I
5 de marco do corrente anuo. -.!

Pe-^o aos mutiiarios t|ue ileujen.i ie.
a lii;i'.ii'.T;.io dn sociedade, sos
termos da circular que fiz che- :
_r.r ás suas mãos, r_iie com.a-e-
ijiir.i ou se façam representar |.or
procurador. Os que teiili.mi de
dar procuração devem _.azel-ii*sern
perda Ke tempo. _' necessário; o
eonipnrcciiu.ento de todos, ' 

pois
que a assembléa lein dc ,'lolibe-
rar sobre assumptos que envol-
vem os maiores interesses dos

BANCO LOTERICO
74-ltüA DO ROPAEIO-74

CASA A.UE.A
7.-RUA 00 UViDOR—76 .

C PONTO
- KUA 'O OUVIDOR - 130

Sün t cnsua que oííçrecçn* as
maíoic3 varita^ena.

I'n;i te r.'..i! .-_er prci_id logo ajói

:i üe
Or'-.'

I.c orden ¦
vi o loa sufi )
i-n nstimbl.n
dii-.iiiu:;o, 23

!rt tárdt:
dei 'li:

a.-tr. anterior
rns.ión dei ;
Siüfl de l1'.'.:.:
l-iov-in dc
pari 1.17.

Rio ile Ja:
«'(• 1.917. —
ivj Cil, secri

utuiií. in
i reuni rs

•lei
¦-1 nrtiinu
-.' rVieulc,

1" !.v!;:v:
l.'_l.<ira ;

; «';¦ I.i

ei : ri
1;

uni iinn
Kcllo

im Ja

Uoriioilte, 17 (le leve-
iiji>. — Lctii- de Oli-
çiim. 0 r-7'i)

« .;-'! Çompàií-ià Fiação 2 Tecidos
__mi.'| "Aadarahy" ex-Solaícgo
',;,.3".'l Ar._i_.IBI.iiA .: I_ ¦< •. L':v"'"' 

I S.'.o convidados os icci. uisMi a
;e reunirem cm i,íseinb!é,i geral lio
lia :.l do lO.Ten/e, ás I.I horas

súle da Comp.-..ihi.'i a rua S:Vj

106 RUA DO OUViDOR-to6
Pilial ís ptfA'3 11 de lunlio 51-Kit

:ie lor.ciro
,".0".MI33Ci_S E DESCO.NfOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — úi prêmios ;üo p<ií;"'í¦¦o m__nió dia l;i exlrac\àò,

FERNANDES & C
•r_I. :t3i Nori-

reli 'cvo
•r/10 Pe-
(J M-. 0)

..i»\_-
-í;e seis, usados. de

na

Associsçáo n-.r.oficétü. ks
Eiiipregaáos ila Lee;«l'-:..

R_:;.v_y
TRASFAS.A-.Í

t.<Si.'ili(.'lc(i ;.^-
Dc roníor.niilv.

árn.bo .;". do ar
tauito.i, convoco
_^5 do corrente, á
ua se ic s"
soli-ndb, ;i

iá! ..
;i- 't-

'Mvr.
:.:i diri

te íio íiunn Finüo
còmtiiissno íi.-:-.:ii (
I>ii"c.f.T ;i rtàiíôítü

Rio -'o j.-:i.\.-.,
de in 17. — Di- or
sitléiile, Oscar Kih.
rio.

coin o tiiira-'
;¦:> _a _õ:i Hs- j
para domiuso; 1

hora d„ tarde, 1
ia da ].:'¦::. Kr, !
Ica t'-i:il or.ii-
::a',r..i tio retil-

eõnT..:,JÓn*Jyn-
e eíuitim .í.i

ue tetn i!ò dar
cas cou.as.
.; de icvereifo

lem (Io sr. pre-':V->. <" secreta-
'.1 .1551)

U jf-5)

Bsa.:. Lfij.:. Ctp.:. I.üiz ds

Hr.je Scr.v :. lí-jo».:. i'\.r.;. —
J íicer.:. .».• é Bonifácio.

çr _sop)

Associ-.ção dos Ei^regafcs
no Coasii-ircio do Rio de

Jat::.i.o
lí.MPii.KSTl.MO '.Ve. Soo.:oocí-c.oo

Pagamento de juros
Coiiiinuiiii'0 aos r.rs. possliido-res dc títulos de.' ;¦ emuresiimo

.Iciras A n /.». i|ue do titã .-(i ,'.0
correnle .-, 6 dc marco p. (., .'...1
^2 ás I5_ lin-:-s. .cní feiio ná
Thesoitraria des .1 -is.ioeiação o
pa_amento dos juros vencidos em
,•.1 de (lezcmbro ile 1916.

h':o. j.i de fevereiro r!c 1017.
— Samuel dc Oliveira, i" tbe-
soureíro.

.Associação dc;. Es;pi'egaíips
no Cor:iir;erc.o do Ria de

Janeiro
DIPLOMAS

Siieulifieo nos srd. sócios tiiti-
(iiiiinciite admittidos que, i-ni con-üf !'.'c:rcl.i de se ter esgotado o"slocli" de diplomas, devido á
entrada de miMiarcs de associados,
u.io.c possivel a expedição im-
mediai;! dos quê deverão ..om-i-
Riiar os numes dos novos .vícios
_\ casa que tem a ."eu «..go a
encòmmcr.-.l.i conta fazer a entre-
r.i por lodo o mez .!•_• março e. !

jj_.em cleinora, a Secretaria cuiíi-
pri-.i o dever de expedir a cada
associado o _ni re-:_.;•:_'ho diplo-
riia.

Rio. 2.. dc fevereiro de 1..-17.'— Pedro Xavier de Almeida, 1"
icerciario.

Ven lc
vemos fnbricanies estrangeiros,
por iuctade do seu valor, ivo de-

IVdro 8,3, afim ie tomai eonbe- posito dos Cofres Americanos, á
cimento das ..ornas d;i d reCona, .¦..,, Canierind 11. 104, vj .639)
bêin como iieg.rcir 05 ,iovos ad-
minisliadores < conselho fiscal.

Nostcrnios .!.-. :oti'-i!ii'.ata lio-
niologada, -)s antros iiçéiouistas o coiiltalo tia car:a da 1:1:1 Sete
devem co.parJCer. __i'nliiiei:te, ,ie Setembro 205, cm muito boas
par.: reeberem ar. areco. que, em condições.
rateio, lhes 'oubérem. - Pela di- 
rceioria, R. de l.avrdcn

Fio do I.uuir-;- 1; de fcvreelio
:1c 1917. S :?-4

fl 1jockey liu.1
ASSIÍMBI.EIA GKHAI. CKiDl-

X-AIUA
De orJcin d") sr. dr. preiilcnie,

convido os srs. sócios cjiecuvo-.
1 se reunirem etn ass.iiiUlOa _eral
ordinária; dc conformidade com
os estatutos sociaes, na próxima
quarta-feira, -8 do corrente, ás
1; 1)_ horas, p; ra eleição Ka nova
directoria e roii.-o'!ii. fisíiil e RíU3
respectivos supliliiit.es, .0 conselho j ci_, 468 (Car,cadura), c informa-
consultivo, leitura c ilisciisrão do ções, run da ¦juitaiida, i..c.
rel'ijurioi balanço e presliiçf.i) de
comas da directoria c parecer do
ronseüin fisc;»l. referentes ;;o anuo
de iifió.

O relatório cn questão estará a
dis.osição dos srs, -ocio-i c.rí?cti-
ves, ;i.i seprelnria da sieieJ.dc. dc
seiiupilii-fcira, -í io torren
deante.

Sccrcíaria do JpcU.y-Cub, cn
.'.. de fevereiro de 1 -. t r — Ocla
;io Guimarães, secretario.

Vende-se a chartilaria do Cr.fi
..j.u Luro. Brasihiro, á rua V, do Hio

Branco 11.. 13, esquina de I.avra-
dio. Traía-re das' 10 horas ,1a
nianhã cri deante. K i:iÍ4

pi; TlK Carlomsnta
Farticipa que se mudou para a

na Ocneral Canabarro n. 19, pro-.;mo á ruu S. -hr.stovão.
S .455

laaiaaiiifflffl.Mios.ici:!®;
f A CURAM y J

oIlillLlbfg Aw,v.vAv/«v^vmwJ_irw;.,:- , i-wtv.'
__] Ensina sc a todos ara i;;e:o g. &$ #*$ **,(* >*A wí. Èlm-.i.ft»'».»
Q de saber se, lem _yphih-f.;fS K-fj©S!Í'J_i-l i«©-.í--^_. ©'•_§ 23S
Sí adquirida ou hei editaria, in- ^j> Xcui-aslheni;,, nevralglai, dores de cabsçií. hvsteria, inso-
g terna ou externa-, e. co- o h ¦ ninin, fraquéaa de forças, or excesso <!c trabalho ou de
g podem . ciirii)-a facilmente jS |5 pri!;_,.:., preareu. açõ;.. dc tnsocio ou dc::-.-.. ,-.1, tão curadas1 em iodas as munifenlaço.. ;__. „*< c,.,„ __nm.it exilo com os Banho, de iElecti-icidade .l?'s;;tiic.i
g e -ipcriodos. Escrever: Cal- _aJ t% e os' banhos Hyti; .lectri oos, cm citrto le::i;io, pelo DR.

inofícnsivas, proiHi_ei.il
3 si Correio, 1&S6. enviando _K:_Xi NEVES DA UÕÇLIA
fl s-.l.'o .para resposta, ' 

. _S;5« - . - Es'.as apnliccçõcs, intui :a-.i;cr'.e
__„!!_3aa!ll_iS2!:!a;:®^ sd.re o _v.t!nja nervoso u:aa acção eíticaz e ¦ 'durr.dati

"míÃiM-í-i»A íS" ^si,,l.'J!"do 
f J''Ç"":e. a ca':ÍI_,"'-o,scin:--. _ o bem e.ar —

rnARfilACÍA ,_í. ;WC.-? <]e el==lric!dità-e1iiedi.a Jo D?.. NI.V1ÍS DA^* BOt.rtA - oo, Avenida U:o Branco - Kio de Janeiro,Preços módicos, Des 9 da raaiilifi ás 4 da la.-.Ie. (M 1C19)VenJe-se uma em uma localida;
de ,1c futuro, fazendo re_ttiar nc-
j;<:;ió. Inforniàções á rua 1" de
Março 17. (31.1 J.

30
I.tuidi, Mardi jc vou.-, ni cherçbé

sans voi',5 rcc.contfer, Depuis
btii.li s.-.ns votts voirl! Aujotird.
hui a 2 heuro j'ctais an 39.,. et
j'ai nllendu 2 héiircs. Ávcz vous
oubiié? .Teleplionez ,nqi demniií

jVciilic.lt, et éíant pcssible avi.tez
I moi rivant; dc 1'heiire ei a que!numero vous me parlercz. Tòutês
I mes peasécs et toutes mes c.-ircs-
1 s_3. - XXX: (3122 j

sAiwS
Vén.ím-se 11:11 Pleyel,

tu..leio e um Strck, íioi^
fc!;o; tia aveni_a -!c;:i Je

granJc
c per-
Sá 10.

3.7.

-CARNAVAL.
Cpmpram-_e encallics dc artig,).

do Can.ayal. Pãga-se o melhor
preçor-Uua èo Ouvidor 7S, coni

o :.:: Vi_.__p_a.iii, das 12 ás 13 horas.
_rV_r,:"»r"<i

y„

EMFREG
Dá-íc colloeaçno em tuna in-

iltiKlria nova, com boa coiumis-
são. Iuforma.se na Avenida Rio
lirntico 1 ;7, 2o andar, sala 47.

(J 36.I4)

Aos si.. Emprega.os
r» ' i"típicos

Alugam-se casas — 35ÍC0.1 a
íoüÍoüo — cuin todo conforto, S'.'i
sc fa_ciido questão de fiança na-
rontida. Ver: rua Cândido Uer.-i.

i.J .1323)

PORTAS DS AÇO
Vendem-se _ portas

aço de 1/11. Para ver
dos Artistas, esquina

ovas >'e I
na rua

11 j Teixeira Alicia. 1 K' 
Dra7M.DE IMCEBO

Meto
50.)

010 nm
Plaiina, oS.í.io; prata. 40 r3. :dentes usados, 500; brilhantes

conipraiií-se ei:i qualquer qu-.::;i-dade e ao. melhores preços. Rual.'ru.5'...::ya:„i 77, loja ,1c ourives,
 (',TfL__

cura infallírel em .; dias, -|-
.. sem ardor, usando "fiono:- |

rhol". (.arante-se a cura *.
ri completa com um só frasco. *i!| Vidro. 3$tioo, pelo Correio fe
¦ij sS.íoo. Dcpo.iio geral g

Ph.irni.icia lavarcs, oraça B
í] Tiradentcs', 62 — Rio de g,'* Janeiro. f
_a____g______í^________^_a~"1_1Í~(.LM^D1ÍÍ_"

íiovos usados, prensa;, carie!-
ras, tudo para t-jeriptorio, coai-'jirarse, rende-se e troea-re; na
rua Frei Caneca n. 7 a 11.

S 3977

_iiií.i.

g(W_
A formula do nviculior L Ribei-

ro, cura radicalmente etn 3 dias,
de.enas de .lítestados; venda' exclu-
siva na BAMKIVA. Rbá dn Qui-
tanda 33. Ri 1. — ,. li_ iíoco.

1%-!.'?'»

_'/6
\QiKI - ifpPPifi

Ríía 5.9 C!èma__e. 228
.Ed.BWíTUP.V DAS AU.AS KO DTA i° DE .MARÇO

|EaA:v!'ES DE ci ÉPOCA E DE ADMISSÃO de novatos, desde J
i!i;i 21 -du íevereiro tiu deante, das oito horas da manhã

, .. '. ,ité ás cinco horas da tarde
Entrada para os externos ás io linr.is — saida ás 4 i\2 libras.

Entrada para. os semi-inlcrnos á; S !;o'-.is — _»>/« ás 6 huras.
pa seini-intcriips lém almoço e /ií;i_/i. cihco fiorni dc aulas, luas

livras e meia de estudo, quatro breves recreios NO COLLEGIO,
sempre cssjstidos pjr um padre ou por uni professor do Exieniato,

A' saida os _ externes serão acompanhados cm varias Uiruias,
de i.-onJc ou a pé, iiíii cs proximidades dc si-.n_ casas, por padres e
.proíVs.ores .Io Ki.ternr.tõ.

X. B. No'..111110 corrente o I„:lcr.ato lera inslrúctor militar e
gjlinndslica sueca, A s.:u tempo serio preveni-los cs srs. pães so-

hrc ns uniformes ']tie o Collegio vae adoplar,
O Reitor J'. !. de Madureira S. T.

MMB. ViEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. ii7, s°b. u a4)

FADRICA DE 
"ESCADAS^

Casa (iiuilu.a cm ISSO

ífWÂ

_T_, L_.1J.

íVf\\lili-
ltTemos scinpi.! i.iun.lc "stock

de todos os formatos, são falir.-
catlas com ferragens privilegiadas
e obliver'o medalha de ouro na
..posição Nacional de 1908.
RUA DA CONSTITUIÇÃO, ..J

Uio de Janeiro

LANBÂRY á domicilio
1 caixa com 48 % litros

PREÇO aoícoo DEVOLVENDO A
CAIXA COM AS GARRAFAS

NAS SEGUINTE CASAS:
Antônio Rodrigues tios Santos —

T. 1=23 — N.
J. Ferreira _ C.--T. 608—C.
Dclphim Coelho «t C—T. 719—C.
Pires & Alhiiqucrque—T. -591— C.
Fernandes y Alvares—T. 1474—C.
.Silva Carvalho & C.-T. 5254—C.
r\r^_c.!o Portas Sc C—T. ^405—C.
-linchado Carvalho & C.»T.-fii.-e.
Eri-ilio Kr.lm—T. y/i—C

S5 para senhora disüacta
Uma, nas mesmas condb.ões,

cem' ateíié.r de costura, aluga um
aposento mobilado, p ra des-::in-
. r. Exi_.'_-ss toda reser a. Carta
á C;:ixa Postal 707-llio. E' tia
praça Oii.e, em r;ia que não pa.;:-j
bonde. S .341

AVISOS MARÍTIMOS

LLO
-

¦SPWi

ID BRASILEIRO
Praça Servulo Dourado

(ENTREI OUVIDOR K ROSÁRIO)

UNIIVD3 NOIl-iS
O PAQUETE

SÍRIO
do

para
Sairá, quarta-feira, _8

corrente, ás 16 horas,
Victoria; Dahi», Maceió, Re-
cife, Cabedello, Natal, Ceará,
Tutoya, Maranhão, Pará, San-
tarem, Óbidos, Parintins, It.-
coatiara e Manáoa.

UNHA AMERICANA
O PAQUETE

SÃO PAULO
Sair. par.-, .ahia, Recife,

Pará, S. Juan c New Yori:,
no dia^ 6 de março, ás 14
horas. -

i________»S?____!_3

LINHA OO S.
O PAQUETE

FLORIANOPOlíS
Sairá .o dia 1* de

março, í* 10 hora., para
Santof, Paranaguá, Anlonina,

S. Francisco, itajahy, Floria-
nopolia, Rio Grande e Monte-
video. __

__INHA~1)B SER01PB
O PAQUETE

AYMORE'
Sairá, quinta-feira, i* de I

março, ás 16 horas, para C. bo í
Frio, Victoria. .arave'la9, !'; I
Areia, Ilhéos, Bahia, Ara- fi

cajií, Tene-O, Maceió e Re-
cite.

AVISO — As iiesiits n'.'e
queiram ir a bordo dos pa-
quetes levar ou receber pas-
sageiros deveráo solicitar car-
tües de ingresso, na Scc.âa
do trafejo. . vrís

COBRADOR
Precisa-se um cobrador que te-

nha. bastante pratica desse mister.

s.
.raspassá-se umii padaria, 'a-

zctidõ regular negocio com todo»
rapai que seja moço e que pres- j 03 utensílios 1 pertence, do mes-
te unia fiança de _ :ooo$ooo em mo ramo de negocio, 'f rata-se na
dinheiro. Carta á cai.it 426. | mesma, á rua Nilo Pcçanba, 15,

(S ...j) 
'S Goncalo.

Para iiçougues, cervejarial, botequins, armazéns
lciterias Crucias, residências, etc, ele.
Fabricauta: x*. -Ruf fier. Rua Vasco da Gama 165

MOBÍLIAS
Vendem-se: uma sala dc jantar

tle peroba, côr dc nogueira, 16
peças, por 600$; um dormitório
de peroiia, 6 peças, por 550$, e
uma sala de visitas, por C5°í! na
avenida Mem de Sá 10. .4">

CASA MOBILIÃDA
Precisa-se com urgência de unií

em bairro salubre, por alguns me-
7.es; aluguel alé 400^000, Infor-
maçfies com Brandão, rua i" d#
Março fi, iclepiione 1369. norte.

(3i-«5 J)

PB1TSAO MIlTEmA
E' com prazer que convido V. Ex*. para visitar o meu esta»

belecimcnto denomiiindo "Pensão Mineira", á Avenida Rio Branco
15, sobrado. Possue esta pensão confortáveis aposentos elegante»
mente mobilados; lavatorios com a_ua corrente em todos os quar.
tos, bnnhoa friot e quentes, luz electrica e telephone. — Almoço

uu jnntur 1J500. Diárias de 5$ • 6$000 — LAURO DE SA'.
(36-15 J)

CASA DEMSTP™
Vende-sc uma boa casa, bc;«

afrcgtiezadá e hem localizada; pa-
ra informar e tratar eom o sr.,
Ferraz, á rua da Carioca 11. 8._
das 11 ás 2 horas da tarde.

(R _ao?).

ESCRIPTORIO
Aluga-se uma cxcçllcrtte sala,

com duas janellas de frente, mui-
to arejada, por preço rasoavel,
na rua dc S. Bento n. 30, Io an-
dar. Trata-se no mesmo, durante
o dia. (J ,.34°)

ROLINHA, BARATINHA & C.
Tango sobre motivos carnavalescos. — A' venda

na Casa Viuva Guerreiro & C—R. 7 de Setembro 169.
(J 350.1)

Tadãríâ
Precisa-se dc um enipre_ad»

para caixeiro de b.ilcão de pada-
ria, que saiba do seu officio i
que dê garantias da sua condueta.

Dirigir caria a este jornal para
h. ». S. (J 30..9)

LEME
Aluga-se o magnífico predio da

rua Gustavo Sampaio n. 58, com
amplas accomodações e visla para
o mar; as chaves 110 60. Trata-
se na rua General Câmara, 21.
— Br. Leão. (J 3C3Ó)

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, comple*

tamente reformado, em logar ds grande movimento, para bo-
tequim, bar ou r.staurant. Trata-se na Cia. Cervejaria Bra-
hma, rua Visconde de Sapuca.y n. 200.

E.ixii' de Pepsina
Composto

(Camomilia, Rhnibe.rho. Cahtinla j k
e Pcpsiiia) Fórmula dc Erito
Approva-lo e premiado com tr.e-

tlalba de oit-n, Kfficaz n.is diges
lõos mal «'lahorndns. tlyi;iasin3, va-
mitos, eólicas do fi.r.do e ii,'es.
ti.naes; inapjietcncias dores de ca-
••cça e vertigens. Vidro 2S000.

Depósitos; Droparir.s Pacheco,
rua dos Audi.dis. .;..; Carvalho,
i" de Março, 10; í-íic de Setcai-
l.-ro ns: Si e Ro e Asíembléli. 14.
Fabrica: Phãrraiícia Santos íJüvt.
ma Dr. Àristides Lobo n. ceg-
T.„cphone n. 1..-,-••>. Villa.

PHARMACIA
Compra-se unia armação e

útehsilips, Quem os tem escreva
para _• S., no escriptorio desla
folha. (S 3950)

Registradora National
Vendem-se uma com sei- gavs-

tas e outra piqüer.a, por qualquer
preço. Una Frei Caneca n. 7, casa
Encyclopcdica. S 397S

Mme. Olympia
Rúà da Candelária ~(i, 1,

andar

io íie Janeiroasco Roroao-i es
67, Rua Ppímetí»» de Março9 67

Prcsiilcnle — Joiio Ribeiro do Oliveira Souza
Directur —Agenor Barbos»

Banco de Dépost.os e Dascoatoi
FAZ TODAS U 0PKitA(!0E3 BANCARIA.

y 'Ji dos, plisses, elo, :

Participa ás
ijile.s iliic mudou

¦ ¦-fj. ii i ¦ ¦¦, «...

Faculrâííe de Me:'ici_a do
Rio _e Janeiro

Ks:.i entro nós de volta de sua
longa excursão pelo interior, o
í-',aTI.AOí!DIN-.\1.10 MÉDIUM
CLÂRIVIDEM'. 1', nue consc_ ' •

j dar ao mundo scientifico lic.es f1 A S ;*
 _ .U. ; Ao mais alto valor, rcioheudo ^ **"=* '»" *"-i

ii. -. i-.i :¦¦ i.,.-.i .-.'-.i coruultorio eom admirável f;ici!idad-_ oa riais ; ,„ .,, ,
para a mesma rua n. 7, (Run do 

'importantes 
problemas, noladamcn- if.llS «-,!_.'.. Silil. r/íAílÍA.!'!.

Theatro). Telcp. Norte, ...s-i. te, a cura da 1..UBRIAÇUKZ, sem -'•í-ití- Viíí i.uaw lv,:.üfc-líU
(K )5iti) empreso de drogas, amor, jogo,....... dominaç; •, c!c„ e:c. INSTA.LA-

i. MO A' RUA MIGU3CL FEUXA:-;-
DKS i22 — M1.Y-ER — attir.de
sem nenbitnia remuneração ás Si'.-

VENBE-S

Precis

EDITAI. -
InscriPção para os c.ranies da

-¦ .yiurn
De ordem do sr. dr.. director.

se fas publico que . a inscripção
para os e::amcs de 2' época estaiá
aliena nesta secretaria alé o dia j deirOf rpie yeiiha
jR do corrente, etn que será eiv
cerrada ás 2 horas da tarde.

Secretaria d.i Faculdade dc Mc.
diciira do Rio de Janeiro, iC, di
fevereiro ile 1017. — Dr
Silva, sub-scerciario.

I.Y.a casa ;'i rua __à_|_.a.y
130, com -• salas, 3 quartos, co-1 ilUNDAS; QUARTAS c SEK-
siul a c todas as . exigências da TASi (|M5 jlliygieiic, iuz clccirica. Preço "
4:50o$ooo; trata-se coin o pro-
pric.trio á rua Ulias da Silva
.i.-i. (R .1501)

'_!
um h>Mw mesíre pa

acqmpanbndo
com todo o [tessbál *!o íntüiior.
Paga-se DUZENTOS Mil. 1.1,'IS
de ordenado, mas exige-se ,|ue
suilia trabalhar bem. Trata-se

llrito '¦ rem o sr. Dclphim, na Pa-
! daria Oricnic, rua do Mattoso,

8ÍIÜN0E Í10TEL
- :,ARGO DA LAPA -

Cas. para familias e cavalheiro.-
Je tratamento. Optiíuos aposen-
;os ricamente mobilados dc novo.
rYcecssor-s,' ventibdores c .ojinba
Ir ;' ...em-,

EnJ. Tc!e_r._ »_Gr:.n3l:olel". .

ESTÃliüLO
Compra-se um na zona siiburl

(CATTETE)
Ahigá-se, a familia de

tratamento, o couforlavcl
prec-io n. 45 desta rua; in.
formações, por obséquio,
no n. 49. (S 3557)

CACHORRO
l ni Fox-Tcrricr ilcsapp.récctt

cai.i n. c.( da travessa Çriii:ua. Pcde.-sé á pe.;.ina que o cn-
controu a fineza de o levar ;i casa
referida, que será i m gratifica-_c. Dá'pelo nome dê'TIP.

. (312. .1

GádSnües ds fundição

ALUGA-SE
no n:o!bor ponto de Sla. Tltc-
lO-ii, cm cnsa de 2 pessor.s sós,
estrangeiras, um esplendido dc-
paríarnéntó pura um ce.tal, qu-rtu,
dormitório, salão, çinrto de toil-
Ict, quarto de bnnbo, todo indo-
pendente, co.tnbn france7.a de
primeira ordem; para informa-
ções, S. José, 81, i" andar".

 J3626 _)
PREBIO NAGliiA

Aluga-se v-in á rua D. Luiza 4.1
(Gloria); paru ver e tratar 110
mesmo, das ic ás 3 da tarde.

(J 33-1=)¦ cásoMTábríca-""

SYPHILIS
ICssunci.i diipurnllv. conceii-

tiiula ile cnrobfl itiiiicTa
(Formula de Brito)

Approvada e premiada com me-
dalba de ouro. Cura: cínpi_C3.
botibas, sainas, doenças do nariz
e d:is ouvidos, borbulhas, comi-
chões dartliros, panr.os ec.emas.

erysipcla, syphiüs e rhctimatisiup
aniiyo e rc:eme. Preço sí.íoo.

Deposites: ÍJròp,ari.is Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho.
rua 1° dc Março i«; run Sele de
Setembro Si c 00 e á ma da As-
semblía 14. Fabrica": Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Àristides
Lobo 2:1. Tel. 1.400. Villa.

Aliigani-se bons c coufoilnveis
3-Í34] t|itartos a rapazes do comtnercio,: cavalheiros e casaes sem fiilirs, n

5?íooo, 6$üôo c 7$.oo diários, com
ou sem pem3o, lions banheiros;
agita quente e fria, e!ceri:idn_e.
teieplioiie e todo o conforto, rua

_ 5t:;i9 ijinyl;_»n;Ãt'S. Cura radical po:
pro. c.-ísos seprros e r.i;ii_ií3. Dr.
10.10 ABI?_U. Dss ...1 11 das
15 áa 18 lt.ds; 64, rua de S. Pc-
íro, 04i

11: . ri.» !.!.fíSHiosopaiiüsos visentss
A todes 7.1c ãoffrein dç qu:.l

qi:cr niolcsita, esta sociedade lie-
ncficçiite fornece, GRATUITA
MENTE, d:;i!>iios;icc da moléstia.'." uiand'-'r o nome. edade, resi-
dencia e profissío. Ct.ixa postal
n. 1.027, Ri.i de Janeiro. Selk
oara a resposta. I 1036

Alu_a.se, para uma grande fa-
.JV*;ca, um bar no cinema, a casa.

,n. 147, da ma Visconde de Itau'-\ ende-sc. dç muito boa qualida- hia, tendo uma área de terreno

flllfl 6'.
Ú:\

4\ Jas 10 ao meio dia. (K ...|....-.l I ,-,_, _.on_ !,_,,,, g_ui0| |)l):l f,-e..u__;.-i de, ue números 10, co, 30, 40. 50.'nos fundos, de mais de .ino

DESENHISTA
uc plantas e p.i

com perfeição e a preços I
_,..,, 1 escriptorio desla felhaCn-.;-,? dc "!;;n!as e outros >lc- I —.

Roda da Fortuna

_á

Deciarrido
Friincisco Mendes Jtir.ior, íiiar- '

_.i-eliaves da estação do Riige-'
ího dc Dentre, da li. V. C. 

"do 
jBrasil, faz publico que. desla I

data c^m ('.'ante. passa a assignar.r 1
se Francisco José teite Mendes I

Júnior. Em ti, ., 57. (J __.6) I

112

i
j rc_u_í_bs.~'Ru_~' "General rSeVeH_- 

i _J__P23
1:0 n. 1C4. A, rasa VIIF, Botnfo-

Ign". Telephone, Sul -.1156. ' Dn GONOltlUhU CHKOXI.
 C33_o 1) 1 CA ou ISIiCKNTI?, ciu poucos

DDi.É&.è'-in'. 
' 

-' - 
" 

¦„•"' m l,rocc"os modernos, sem
lKUríi__-£_l dor,-garante-se o tratamemo. Ira-

! . tamento-da "-nliilis. Acp. 636 e1 l ma seimora coai longa pr.ili- 914. V. ecitús de Wright. Asse-ca c rnui.p niotlicdo, tendo temps h__£_, .__, ías j ,s ,, e ,__ is lS-disponível; offcrecc.se pira lec- j SICr.VirO NOCTL'U.N'0, 8 fiacionar cm casas particulares, p:a- 10. _ |.r. !'-dro M.it-al s
j no, porliignw. francez, geügra-1 oro 

.i-.it.ai ^s^
1 phin, historia, Irabhlbns >.lc .igu-

ele-; quem precisar queira

|ne tenha pasto para o gado!/0, '.10 e 100. por pre-;os baratos;
lar solto. Cartas a D. I,., no »a rua General Câmara 42, Com-

Cõi25 J 1 panliia Cerâmica Crasileira.
C3...7 J

tS%_ i;;'-''- ''¦'•''• i"?'
íi\ ílirigir-se á rua Sèitatior Esteve.«__!_?^ I Jmlior n. 7(1, Para -tratar; das
~rr«i. 1 . ;•„ 8 (¦_, ,,ir.],, pejendo dnr

5.">íi- J-opliinii» in/o"rtg__íie_, ..aranjeiras.LJ,J CR 117)

PÁRA ViVER BEM
O ideal de todos i viver bem.

gastando p„uco e, portanto, piracoiiseguil o i neccss.n-io almoçar

tros quadrados. Trata-se á run de I
São Pedro n. 72, coin Costa Br.i-
ga &¦ Companhia- (S 3373)

.PÍrTOSDE CABEÍIÒSI
< Mme. iRibeiro partic.il.irniente

liuge cabellos com 11111 prepa-
vado vegetal inofierrsivo, (\e sua
propriedade, á rua de S. José 11.

 _ fi»
.Praia, b.ttiiaiin-s, caüiclãs doa.Ioníe ,- bnecorro, coniprain-se e
pa!!im-se bem, na praça Xiraden-les. 64. Casa Garr.Ui.

d 1 s 11 . 1 n o !
As melhores vantageno oíferece/.nt.inio Vieira, rua Sete de Se-tembro .35, sohre jóias, merca-n;nas e tudo que repre.ente va*«ori!s._ Faiõe quiiesqucr trans-aci.-',c5 comnicrciaês;

MIE. RIZZA
"Tr

c jantar no Rcst.iiir.nt Table du Í6>. sob. Próximo á Avenida. Te
Conicrce, á avenida Rio Dr.ríco Iephbhe 5.01S, C. ÍJ 313?)n. 157, i" andar. Rcfeieco, íS-"(R

VRòn iv_.sr...
Pariicipa .10 público que _9tá

f__en'lo !-.|iiiJ:s'.\*o, até jo de mar-
co de 1517. Rua da Alfândega
'35. João Alves Po.let._____&;_.?_', I.V.ül. lssbçJ

Mine. Váguimár Lanzony
Grande proplíctiia, médium cia-

.ividente e sOínnambüla, consulta
pelo. pensamento á ma:_ longa dis-tancia. Consultas por escripto,
para qualquer ponto do Brasil,
irSpoo. ü-.ia Dr. Silva Piní. 70,' --. Üfji í)

EXPUCADGR
iDjam. Hasselminn, engenheiro,

geograpbo, e ex-proféssor da Es-
cola_ de Agricultura em Pinheiro,
leccion.i Phvsica, Chimica e Ma-
Ibcniaíica. para iridmissão e exa-
nics 110 Pclro II. Rua General
leveriaijo rr. U4. A-, cisa VIII.
Botafogo, Tel ..6.6, Sul.

i____l _!___.:_..- ; ()tfo J) i Ri»

irmã da celebre Mme. De
Thcbes, notável pelas suas predic
ções, autora de diversos trata-
dos sobre cartomancia, chjroinan-
cia, telepaíbia, etc, participa á
alia sociedade fluminense que,chegada ha rli.s Ja Europa, Frai-
ça, com destino a P.uenos Aires,
ericoiftra-se nesta _..pita1, tluratite
dois mezes, prompla a atlender,
com toda a soücitude, a Iodos os
trjbalhòs At sua e;-;,ecialidale,
conto sr:jam: reconciliações en
tres dias. casamentos diificcis,
etc. Cartas i C.'.::« P-j.;:

KUA DOS OURIVES N. 1.1. SO-
BRADO

Ponlo á jour e picot, desde 2"-6
réis. iiüísé desde 100 réis. A :.ni-
ca casa que faz plishí cliaro, ac>
cordeon c machos em pretas, .'.--. ..s 1 bo.ía soutache cm pé.
_^__  __|R 3002)TeSeplsons 5053, GenirsJ

SITUAÇÃO
Vende-se ou a';i;;r...í-: uma em

S. Góhçalo, ã rua Dr. Ki'.o Peça-
nha n. 46, com exccller.te ctts.i de
construcção moderna, grande ter-
rc-no eom tnuitiis arvores frntife.
ras, agtia encanãda cm í'.'uindan-
cia, luz electrica, casa para cm-
pregados, etc, com bondes dl
Trãmway Uural Fíuinihenie ú
l.irta e distante dez minutos ' is
bondes cleefricos de S. Gonçalo,
Ir.forma-se na mesma ou com o
sr. Ubaldo Pinho, á r;'a U.:\<-
guay.ina n. o, sobrado. 3239 .1 ; p-..lo (;-_ ci(;rijc, c,.n_ cxpi,

Uâae brilbantiiia "TrititiVpho"
para acasia ,ial-os. Frasco, 3.000.
Vctilese nas içgititltes per.ii.na-
rias: D-.i7.in. Nunes, Casa P. ila),
Garrafa Grande, Cri,.., Ilcrman...
a C.rji.ado is C. c cm Nictheroy,
drogarias Piireelios e Mixia.

R.-5'-.

FAZEM
Vende-se uma, de nove.:i_3 a

! cfcm alqueires. 110 líslado do Uio,

Evita-se a gravidez
Antes d.1 conêepçío. informações

ilt. Tiie.dulle Wolll, e:i?;._i do {100
cm scllo. Caixa Pfifií.1 n < •._.!;:-.

ALUGA-SE
O ma.íinifieo prt'io na rua Mi-

gucl de Frias 11. 16, leiida dois
pavinunios, sendo o sobrado com
cinco quartos, du. s salas, cora,
chuveiro e banheira, y.rán.le t .-
raço, o pav.mento ti-r.:ri é asso-
bradado, (cm qti.-.t . quarío::, duas
salas, chuveiro, banheiro e grande
quintal e é cotuplítaiur.níe inde-
pendente, podendo ¦:-: ..ItigaJo
separadamente do sobrado.

J ..i'.P

de boa areia c tabatinga para lou.
1-1, vidro e oulros artigos. Preço
50:0.0.; tratar com o sr. 1'erei-
ra á praça Tiradcr.es 11. C''.. .-".

Çâ«3j)

Quadros d. distribuição
ele.íiica

Vendem: Kua da A.lfaiideg;t 110.

M.íocycleta ingleza
Ven Ic-se uma "Premier", de

10 HP, tres velocidades, perfeita.Trata-se á rua do Ouvidor 134.
C_sa Estrella. J 332S

IJsUlvi-;. {J [Ji&SU
Por que r. «. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
que eiitreca os moveis na 1* en-
trada de 20 •!• e os ict-.s preço,são Iraratissimcs. C.ttte:?, 7, telc-
photíe 37;o Central. (j .<„•. i('.

l^j^il -_'___,

f_>üi_c!. P||sMifasi|i)
Dr, Gustavo Ambrust, Livre do-

eeníe da Faculdade de Medicina;
tratamento physico e dicieiico d.i.
doenças do estômago e intestinos.
pris"o de ventre, ne.rssthenia e
arthritismb (obesidade, iliabctes,

. . ce.) Dc 7 ;'is 11 da manhã. Kuaa a-i(5 Senador Dantas, 48 S 444

CASA
.Aluga-se o predio ríe dois pa-

vimenlo3 da rua Alzira Uraiií!"..
11. 40, com boas hccommodaçõ:_
para familia dc tratamento e comi
entrada para automóvel; as cha-
ves acham-se á mesma rua n. 23,
(avenida) casa ni. J 3j<..-<

ASTHMA
Oblcm-se a cura radical com o

Especifico do Doutor Reyni/.i.e.
Deposito Drog.-.ria Granado --
Una i°- _ Março ti. 14.

DINHEIRO
Qualquer ''U- tia, a juros it:.«

dicos, para hypotbeci.s, antichrcsis,
penhores, cauções, .'escontos con-
signáções, addiciona.s, inventários,
construcçóc3 contas do üoverno e
da Prefeitura, alt.gu.is de casas e
impostos com- ia, venda, nermula
e. subrogações de prédios, terrenoi
sitios e fa-endas coti J, Ptato, e
rua do Rosário 134 loja. I.._ ,—4-^

MALAS
. Arligo s;,'ido, clcgánt* e beiaJ

tisâimo, só na _ A Mata Cltine:**
Rua do Lavradíú ¦*".

*V'.
*_• TT.KGIVET



»•-;:--''-'"¦ ¦¦ ——— r"~ -¦': '.¦¦—~r^~~ ~~~ }'!'*%,'- 'V:. -i«esses-sei?^^

PAUSPAH EIlMfllüllfl ©afl©ipa visitar ©s '«©MB.® pmpl^a as»nBaz@ng . ..j. |^|Q§||[|Jf^|

onde encontrará t-uim ..ntodepno. e wâai*Ias8issinio scp-| |^

Vendas éi Mio
IFÉNfiORES

HlLAO DE PEKHORES
' EM a DE.MARÇO '¦ ''
S8, Eua tuir- de .Cam5e«, 6o

/. Liberal & Ccmr. ¦
/¦ Tendo de fazer leilão'.de todas
I às cautelas venc:dí.s, rogan. 6trí se-' 

jihores muluarios para reformar ou
i resg;ital,-as até á hora do leilão.

,(R 3041)

GRÁTIS O TANGO ACCUMULADOR !

ImnloFando á caridade
AN3ELA PECORARO, viuva, com

86 annos de edade, completamente
cíga e parelyrlce;  .

ANNA EMIL1A ROSA, pobre ve-
llhinha, com 70 annos de edade:

AMANCIA, viuva, com 63 annol
de edade, quasi cega. ¦¦.

ANNA DO AMARAL, viuva, céjs
-« além disso doente e sem ninguém
if..:.,. sua companhia, recolhida a um
Warto;

BERNA JDINA, 74 annol. .
CARLOTA, pobre velhinho sem re-

•cursos i'
ELVIRA DE CARVALHO, pobre

«cega . c «em amparo da família:
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

BARROS, eíga de ambos olhos e
3 

ENTREVÁDA, rua Senhor de Mat-
tosinhos 34, doente imíossibilitáda

•de. trabalhar, tendo, dtjas filhas, sendo
uma tubércotosa: ' „„.„_„

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
¦enlrcvado sem recursos; 

LUIZA, viuva, com oito filhos
minores; . ,SOARES, viuva, velha tem poder
"mAKIÀ 

EUGENIA, pobre velha
*em o menor recurso par-, a «ua sub.
sijtcncia; ,

SAN'1 OS, viuva, cora 68 annos de
ídoic, uravcmente doente de moléstias
incuráveis; ...

,THEKEZA, pobre qíguinha íem.
auxilio de ninguém. - ..':.-.; ..i. i

'¦* 
Amas SeGcas

OFFEP.ECE-SE 
uma moça para

ama sccca, e faz outros serviços
leves; nia General Scveriano n. 80.

 . (3185 A) R

1JRE0ISA-S15 
dc uma ama sccca,

."¦'dc u a 15 annos, prcferc-se bran-
ca*, rtia Pa feto u. 20 — Conde dc
llonifiiu. (358o A) J

Tendes algum desejo que, apezar
de -vosso esforço, não conseguis
realizar ? Sois infeliz ;em vossa fa-
milia, ou em commercio? Precisaes
descobrir alguma coisa,, que vos
preoecupa ? Faíer voltar para vossa
companhia alguém «me. se. tenha se-
parado? Curar vicio .de.-bebida,
jpgo; sensualismo ou alguma nio-
lestia ? Destruir algum maléficio ?
Recuperar i algum objeclo que vos
tenham roubado ? Alcançar bom
emprego ou negocio ? Fazer casa
mento vantajoso ? Revigorar a
potência? Augmentár a vista ou
me toria ? Adivinhar números da
sorte ? Attrair abundância de dt
nheiro? Empregue o ACCUMU»
X/ADOK OUTCO MENTAL.

J3á o dom da fortuna, da adi-
virebação, os meios de por in-
fluencia psychica da vontade con-
centrada, se obter facilmente tudo
que sc deseja — a riqueza, Ji9 bcas
posições, ganhar na . loteria, e fi-
car-se livre das necessidades e per-
seguições. Auxiliará nas difficul-
dades financeiras, nas dc obter em-
prego e nos negócios de familia.
Nada ha que perder, fe tudo a ga.
nhar, tal como esta demonstrado
em cartas das pessoas mais nota-
veis do mundo inteiro. E' o me-
lhor lalisníau dc atlrair a torto'. ti'

uma descoberta da influencia
oceulta da própria vontade para
dar ao magnetismo da vontade o
potencial realizador, lal como o
auxilio da Iuncta-em relação i vis-
ta, ou como o plionouraplio que
fala por causa da voz que. nelle foi
gravada 

"como a da ' saturação da
vontade no Accumulador.

Todo o di.ihciro que oe gasta com
o Accumulador recupera-se ' jo,
.comgrand lucro! Numerosos V--
^testados favoráveis estão nos nossos
30 magazines. Sempre deu resultado
e é por nós vendido desde bà

. dezes.etc annos!
Preço, incluído o importantissl-

mo livro das Influencias Maravi-
lhosas, com instrucções adequadas
a todo9 03 casos c o auxilio espi-
ritual da Federação Theosophica
Universal, da Califórnia — ÕUA-
RENTA E TRES MIL REIS.
Fas-se, pelo mesmo preço, a rc-
messa em registrado pelo Correio,

¦para.qualquer, parle'do Brasil. Os
pedidos dc fora devem ser envia-
dos coiu a quantia em vale postal
ou pelo registro VALOR LtíCLA-
RADO (não registro simples), en-
derecados a LAW.REN.CE & C,
RUA DA ASSEMBLÉA 45. CAPI-
TAL FEDERAL.'

(A 389a)

tisnenta ele
ROUPA BRANCA PARA HOMENS E

SENHORAS» TECBDQS DE GRANDE
E PARA VERÃO* ROUPAS

PRECISA-SE 
dc um moço dc 16 a

18 aiiuos, com pratica de pada-
ria, ipara tstar ao baleai) c entregar
pão na rua; rua liscobar 11. 70.

TJRECISA.SE dc uma perfeita
X lavndeira e engommadeira, • na
rua Jockey Club 362, dando refe-
rencia de sua condueta. Estação
S. Francisco Xavier. (J. 3088)

TOS
Tblrío TüriOivAti MA-

K1NHO
Kua 7 de Sotciuiiio 180

TDKKCISA-SK de uma senhora. .pa-
JL ra ariir. sccca c arrumadeira,
para casa dc familia; á tua da Ca-
!,ell.-i 11. .|.i — 1'iedade. (3187 A) K

ipRECISA-SE «lo uma çniprcBada,; X para ama sccca e .,serviços leves;
na rua General Silva Tclles 11. 18—
Aiidaraliy. (.t.l5Q.D)J

rORKClSA-SE «lc unia ama secca,
, A dc cir branca, á rua Ypiransa 11.
, 104 — Laranjeiras. (1233 A) }

ICpzinheiros ,e
Qto cozinheiras

J\lfPl£Hlil'.K-SK unia cozinheira pa-
\7 ra o trivial; tralasu na rua Uir-
tia ii. 178. (3475 B) II

iTíRECISA-SE de uma empregada,
.1 para cozinhar só, na rua do bc-
nado, n. -271, Bobradoi" (3507'J')7J

ITIMUREGAUA — Trccisa-se, a rua
Jil Marechal Rangel 11. 217 —..»%
durelra. _(^".-1.

PUI'"CISA-SIC 
de um fabricante de

sabão, cem bastante .pratica jlcs-
se serviço: para trai» har'i.iio_initcftor.
Para tratar na rua de b. ««-"|í« ";
1.;, ao meio dia. .Ü5-9 U) g_

"11RIÍCISA-SE de uma boa cozinhei-
•í ra, para casa de pensão, 111 rua
¦ «'iirvalho dc Sá n. 11. W504 ») "

EiflS i Íi

Trkur.vicAXh1 il;> uma creada

A LUGAM-SE bons aposento»
¦^-mobilados e com pensão, a fu-
milias e cavalheiros de tralumen-
to. Predio nobre, com runde cha-
cara, ores do Santa Thcreza, boa
moradia para verão, 10 minutos
distante do centro e a 1 minuto
dos bondes Chile, S. Francisco,
praças 11 e 15 de Novembro. —
Tel. C. 4618. Casa de todo respei-
to, á rua Costa Bustos n. 29, pro.
ximo á ruu do Hiacbuolo.

;(S. 3971)

:. PARA •ÇRjsAWCASt ETC, ©©©©@@>©.@

POR PREÇOS EXTRAORDINA-RIAMENTE-" 
REDUZIDOS.

83 Assembléa 88-Telep. 4079 0.
Todos accessorios

para automóveis
Bi»B»WM>llM*,W«M!

AI,UGA-SE 
o oredio, pintado e foi*

rado de novo, com duas salas,
cinco quartos, quarto para banhos
quentes c frios, quarto para creado»
cozinha com fogões, tendo uin a Raz,
ílespen^i clectricWade, apua cm
abundância, jardim Lf. írente • boin
auintal, e todas u commodldades: na
rua Taulino Tern-iiides n. 6.|, Bota-
fogo. CJ33S G) J

MK-ag^gas

A IjOGA-SE uma sala dc (rente,
itkmobilada, a um casal sem fülioi
ou a cavalheiro ile tratamento, predio
novo; na rua Prefeito Barata n...|7-

(JM5 É) S

AI,UGA-Slv 
por So$, o armazém

da travessa Costa Velho 04; chaves
informações,
.pi.

rua D. Manoel
(340S li) s

«Brande venda de SALDOS baratissimos
a 4;

ALUGAM-SE 
as boas casas para

pequenas famílias, a ru» General
Polydoro ns. 166 e 168. rua Delphim
io?, 111 e ns, casa VI. Odi" G) K

A|I,UC.A-SK,trat
t cavalheiro dc

atamento, unico inquilino, uma
linda sala dc írente. cm casa dc pe-
(Hiena família francc/a; rua Alice 44»

(.1341 ü) J

A LUGAM-SE

lAT.ljrVfrc:
liUOAiSlC

ntc;
9J.

na
um bom quarto de
rua Senador Dantas

(3461 )'•) S

A I.UGA-Sli, juntamente, dois quar-
X\tos, a mocos decentes, em cnsa
de familia; na rua dc S. Pedro 3f«,
2- andar. (318a E) K

ÍA LUGA-SE um quarto mobilado, cm
!0.casa<de familia; na rua Silva Ma-
noel 11. 131. (2659 E) J

'de frente da rua
do Ouvidor 11. 133, próprio .para

drntista, por taoÇooo, (.149J l'<) K
A T,l'l',A-SIÍ a sa!

;« todas as pessoas que me escrevam nu-
mcdiaiaineiilé, uma carta e um livro ex-
jilicando os meios pelos «íuats consegui,
de pobre, doente e infeliz que era, lor-
nãr-níe uni homem saudável, do fortuna
prospera e feliz, gozando da synipathia
e da cotijideraçfio dos. poderosos. Indi-
c;.rci a todos o caminho.da prospeti-
tlade ein negócios e os meios de-alcan-
çnr a realização de todos os seus. de-
ècjo's, qualquer q'.e seja a edade, sexo,
nacionalidade ou condição social, tn-
vie-nie $300 em sellos novos do Cor-
rei), assim como vosso nome, cdade e
reoidciicin, na volta do Correio rece-
bercis minha resposta-: Aristóteles I.
Itália. Departamento o — Rua Senhor
do-. Passos, gS, sobrado. Teleph Norte
431Í1. J 

-1618

A I.'UC:A«M-'SR, â rua Senador Dan.
^itas n. 82. duas crandes salas de
frente, com pensão, n casal ou a ca-
vallieirps tle rwpfliisnbiHaaae, em ca-
sa dc familia ue lodo o respeito.

(.3616 I'.) J

A!
11,

11111 quarto
mobilado, com roupa de cama, ser-

H.7. electrica; av. llio llranco
andar, {3612 li) .1

A I,ÜOA-SH uni boiíl. qiiarto Cfllll

pensão, em casa dc laniilia. a casul
a ranaies; rua .Senador Dantiis 85.

" ¦-. C343J P.) t;

A LUGA-SE por 3005 o predio
¦^4-dc 2 pavtraentos A rua Menc-
zes Vieira (Inválidos) n. 24, com
5 quartos, 2 salas, ctípa, despensa,
cozinha, 2 W. C, quintal, tancjiie
e chuveiro; as chaves ú Avenida
Mem dc"S.Í 29, ílõjii. (J. 3090)

I cm cas
Dantiis

LUGA*;S1? um bem «marto, com
pensão, nara .casal ou cavalheiros,

ifian-

dc¦ tomecisa.se
I.L lavadeira, cm ;'na rua' Sampaio.

t cozinheira c
¦íIl- (iiiatro pes-

e.| dc Maio 11. 5-1 j
3S".: m j

iPREGISA-SE ile uma perfeita
1 co/.inlioirn para casa dc fami-
lia de'*trntamento, que dê refe-
«snciii du sua condueta, na rua
.lockey Glúb 362, estação São
Vruneisço; quem não estiver nas
¦condições escusa de npresentar-se.¦¦ (J. 3089)

,f)HK('ISA-SK «le unia cóiiiihéira de
.1. forno -c íisão. ,quc ili" boas .re-
ferciicias dc' r.iia ccndticta; General
Ilruce u. -77. .1.1315 W J

I cada. para serviços de ilu-s l'ea-
Kiachuelo ti, 2fi'l.

(,1S-''J T)) K

areados e cr
• i tiUpA-Sli uic.11 crcail.i para casa
i~3k.de «cisai. ¦«'• pessoa sC-i-ia; na rua
liarão dc ltàpagipe a. '¦»¦ ¦ ,,

(3IOJ .1) b

IIHF.CISA.SV", 
para pequena casa

de comnioilos ile rapazes solteiros,
dè uni casal sem filhos, para tomar
ciintn da mesma; trata-se na rua üa
Saude n. 7± <-^-'".J>).J.

í AO DEITAR... _ 'JJÈ

I TQMAE UM CAUX DBg

| Gnamnegia I
liasasiSíM
1")lllíriSA-Sli 

«le uma creada para
todo o serviço, .--c-n casa uepe-

familia. ú rua do 1'uralno 11.
1'aüln Maitiir,. Ijíoi II) .1«Itietiri

A (.UGA-Sli, inr.i esctiptono, uma
XUioa sala d.; frente; 11:1 rua da
Carioca 11. 6"\ trata sc no Cinema
1,|(.;,|, (.ido «¦'¦) J

A LUGAM-Slv separados, sala de
Aírentc e miarto, mobilados, com
pensão, tclephoüe, lodo coníorlo, casa
dc íainilia; G.ncral Câmara 66. cs.
ruína Avenida. Wjj *¦)!

rua Sclíndor
(3ÓI.I 10 1

IK LUC.A-SH im quar'.''. para moço-
iíSlsàUeirt-Si nn travessa-das BeUas
Artes 11. S- (,162J lVr£

espaçoso 1"lindo
AliUGJVSG 

- ¦ ..- .
andar da. rua .Sele «lc Setembro

Ii3..c5-4>):iia da i-iía Urtisliaíãna, pro-
prio .para cons -diário,'.' dentista. . com-
nanhia Oi. nara qualquer iienocio

(.l«>7i

A ríUGA-Sl'
XJLum tnflgn
Kiaclüielü n.

«In commercio,
; na rua da

(3.19.0 F) lt

\ LÜGA-SIÍ por i 140$ o bom sobra-
jTid-i da rim Monte Alegi-c n. 3'U,.
com quatro quartos, duas falas, terra,
co. iardim, qiiintal, luz. electrica <•
bondes á porta. (j-'77 * > «
v^-íí-whí:., ..;ii;..r.».Ti^«-5a^tiK;'.'. ¦¦ ...•esaxtr.»

:{MM^, LaraBjsIras,
.Botafogo e-"

A lugaVsií,
íiihllado ou
sento
vcíra

perto «los banhai
não, esplendido opo*

com duas jiincllas; n.i rua Sil-
Marfins. i-l«). (J-:o "J

mrt-

11

A r,UGA-51Í, a nessoa de tralamcn-
/\.to. òptimo salão com ,.i iancllas.
logar esplendido, luz electrica e tc.e-
lilione, optimn pensão; 11a mçsaia se
aluga um bello quarlo, com 2 janellai-
rua R-al Grandeza 11. 15a, em Bota.
fo';.o Ü44 t.) b

K) 3

l.UGAM-SI', biint aposentos, fren-
At-cui-Ja: rua Visconde

(3636 K) J
A1'1iilc para

lr.liaum.1 91

official
1JKÉCISA-SE 

do um
í-allieil-o, na rt-.il'hcuhiir dos

ser*

C3601 .d) .1

1>EKCISA.SE 
dois rapazes c

. ou mullicics, que tenliaiii |,iatica
para .cnser
cio u. -^70.

rua (lo lloppi;
(3947 D) S

.A LUGÀ-SH, cm cr.sa de familia, um
-tiboin quarlo com pensão, para um
nu dois ocos dc irnlameutn; largo, da
Carioca 8, a° andar (¦.!«)¦>- t',1 >

pura
tel,;

sobrado.
(3564 ¦'¦•¦l'.)-'S

I,U.GA-SI5 um consultcno
coiu Sala dc espera

rua Sele de Setembro 177
A I.UOA

X-thiétlieo

Mpara rapuz ou cas.il qiie Irabalhe
fora; na travesti, Adelia ii. S. Nula
ltuv. llarbosa. US6' !'> b

\ l,i;GA-Slí um bom sobrado, a
Üavenidn Mem dc Sá n. • 313:. Ira-

(3313 U) Jta-se uo mesmo*

T)KEOISA'-SE
.1. serviços dç

de uma crcaVla para
um casal; níío lava

cm casa; rua l*'ici Caneca n. 3,1, loja,
C.»1"'-' ">-[

'ORKCISA-.SrC dc uma perfeita crea-
.1 da, para cuidar de quarto e rou-
pa «le senhora de tratamento: rua
Conde 'Lane 11. B_  __ _
ííldíCISA-SI'-. «le .unia creada para

.1 todo o serviço dc 11111 casal sem
filhos, principalmente lavar e cozi-

, nliar; nu rua Gustavo Sampaio 2.1a.
I.cmc. (3-13 II) J

I' HJUEC1SA'SU de uma creada para
,1 arrumadeira u copeira, na rua

rtivarislo dti Vclsa n. 47. U3í- D) J
'I>Ui:«'ISA SF. ih- uma mocinha dc
\\ cor. para serviços leves, cm casa
il,- pequena família; á rua Visconde
ile Abaclí u. 58 — Villa isr.licl.

f.ijoi C) S

Cura radicalmente a qiiúda do cabello, deslróc [fi
a casptt, evila o cmbrainiuecimcnto e faz nascer M
novos cahollos - VIDRO -i$000.

Vende-se nas-Porlumarias c 'Drogarias. —
Km Sito Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C. ^ pj

v----.- ;¦. i-ySKIPSlfSSSiiS-iSi''!.-,"-'!-,': ¦ ¦-.¦.•'..¦.¦¦.: .-¦ i-í».'.*» íííSfy

A LUGA-SE a loja dos prédios
¦í^-áa rua do Resende n. 160,
próprios pnra qualquer, neáocio,
ou industria, com bons commodos
pura familia; tem um bom barra-
cão no quintal; trata-se no píl-
meiro andar. - (3137 .1) E

\ 1,1'C.A-S!'. um bom sobrado, ¦ na
i-*Lru.'i Kiacli-.u.lo n 40^, dsquliia da
rua do Senado; aluguel 170S000

(304') 
'10 .'

AtSt/ffA-ST! 
o sobrado 11. 40 dn rua

do ¦ Sucdo, com ? quailos, 2 salas
e mais dcpcndct,ci;.s- chaves «o a. >'•
e tráta-w :i rua U Allondeiia -n. 9»-
&m o-nr. Maia; lelepholie, Norte,

(3051 IO J1870.
de

AíiUGA-.MiSIÍ 
uma boa' sala

frente e . quarto, com quatro Jji-
ncllas de sacada, pintada o forraila .ile
novo, para cscriptono 011 tamuia ue-
ccnlc; tem elcctricida.dr. casa
milia; rua do Hospício n

dc lf*
180.

(3tis K) J

A T.UI',A-S1! por 01? o predio da
rrLi-ua Túnel Velho =0, com duas
salas trr» quartos, cor.iniia, pequeno
auintal, jardim, etc, tem elcctricida.
dc As chaves estão 110 armazém
ldca', á rua Real Graildcíia, -'9-':

(j.)6o t.) S

A"" 
t.UGAH-SK «lois quartos a rapa-

zes solteiros; um por; 50$ c outro
por (,oí; ria rua Dento Lisboa n.;;
mobilados. (3134 O)J

« I.UGAM.SB casas com tres quar-
ÍVtos, duas salas cozinha, banheiro,
-ri- 11 «ia Rui Búiboia 250.! Irata-se
^11 cara *<>_¦ X- ¦—

XA-mar
dcLtrC.A-SK. por i6n$. «je -

dcante. o predio 33", «¦•
dera; seis quartos, «luas
etc O actiud inquclino

marco cm
rua Kcal Orai
rilás. cpxínha,

presta 0)11

ALÚGA-SR 
um bom cpininodo, em

rasa de familia n um casal sem
lülior.. oue trabalhe fora ou a moco»
einprcirados no coinmcrcu); rua li.ti-ao
de Guaratiba 11. U7, Cattete,.

(3.10a* C) J

scRuintcj casas
para família:

Rua General l'edra n. -159.
para negocio e família. ,

Rua José Clemente n. 47. •
Rua Santo Chrislo do.- Mi.

lagres ns, 103, 106 c ti6a
i.ua Santo CHristo dos Mi-

lagres, a loja do n. 199.
Rua Viuva Cláudio n. 321,

próprio pnra nejocio c ía-
milia, ,.••,•••

P.ua de S, Pedro, a loja do
n. j8.i

José Clemente 11. .13. . . .
Ladeira de João Homem Óq
Alfândega 2JJ. loja, para

negocio, . •'. , » . . •
líua do Cunha n, 6o. . <tRua llucnos Aires 308, loja
Rua Mãriz e Uavroa n. 250

—Villa líugêtiia, casas Ucs-
de  SMSooo

Rua «Mattoso n. 13, casa II n^Sooo
iucnos Aires 304, loj.i . . apaÇoop

Trata-se A rim de S. Pedro ti. 7-,
com Costa Braga & C. tá 3370

A iíUGA-S}? um quarto mobitiulo, (ij
Aicaí-al gem filhos ou senhor dc tra-
tanifiUo, préferé-se estrannoÍro; m(
rira Ferreira Vianna n, 5.), dobrado.-,

(3103 0) á'

I5O$00O
ii-'5ooo

91 $0 00

IO(»$000

1,10$ 000

2_r,l$ooo
ooípoo

I3n?'«oo

lúoSooo
t.psòop
IÜJ$000

\ i.i;c,.-.i
ijLriia (u

A LUCA-SK
X3VCattctc a=4-

o sobrado da rua da
,iaS? OI

A I UG/i-PU. por 100$. um commodo
Ariia Kcal Grandeza 332: tres quar-
Us, duas salas, cozinha, etc : chaves,
nor favor, uo 320; indar. Ceiiçral ro-
lvdoro 272- tí__ _) R

A LOOAM-SB cnsiiihns n n
íVAvenlda d» Gloriu, rna do
Cnttcte 133. A? chaves n» ca»
sa 15. Trntc-se com 1'anlo
l-assos & Ooini»., i»a Santa
fiiizia n. 202. O

I.UC/.M-Sli dois |irc,ii,n novos.. ,1"tistavo Sampaio ns-, 128 rc
110, Leme; trata-se 11 rua iheophilo
Ottolii 22. sob. ou praia (le HotafORO
4-,^; pòdcm sor vistos das 1- lioras as
17 da tarde.  .1.

A I.IIOA.SK um tom quarto, com
-flelectricidadv e mobilia. nara se-
i.bor ou casal, cm cnsa dc família frnn-
ceza; Cofrêa Dutra vil. (3080 G) j

Leme, Copacabaíia"'
f. e LeMon
___.^ ^
A tllGA-SB pura família da
^tratamento o 00'nfbrtiivel
predio da rim N. S. (le Copa»|
cabnnn lOOlí, com e.wcllcil-
tes conimodos para famlliii
do tratamento. As clinves cs«:
tão na mesma rua 1021 a
trata-so uo " Correio d a
Miuiliã", com o sr. Duiirto
Felix. (IÍ

A LUGA-Sli. para família d- trata»;
XSlmcnto, • esplendida casa 11. Sio.i
da rua Mossa F.eiilíor-a de Copacabana:'

(.1.1.11 in S.5o->.

À l,r\iA-S!'. uma iuo<»
madeira «•¦ ituercudò
r.ua lluariiue 7:. Lem

para arru-
iiiíuiir.iictVí

. (.:.l?-'U)Jr

A Lt'üA-SM 11 casa (Ili ru»
•fi-Kossa Soiiiiorn «le Copncii»
bnnu ÍOOÍÍ, propriii p:n« fa-;
milia de tratainento, com S
«jiiartcs, ? snlus, saleta de ul»
nicso; tsm jnrditn iia frente,;
entrada no lado o bom iiiiiii»)
tlilj us clinves no 11. lOai dftj
mestua rim. '1'ntta-se no Imr»
«;«) flil Curiuca 1ÍS, com o àivj
Keli.v. (,I;

A 1,1'OA-SK o csplcndidn predio da
2\rm Alice 11. 6S. laranjeiras, tem
nccohiiiiodações para familia dc nata-
mento; as chavea nu n. 64 e trata-se
na rua Sete de Setembro u. 171.

(JJ?4 l') 1

\ f.UCA-SK! ati drícmbro, :i con-
y-Víorlind casa da avenida Atlant.tc»

I 1;. ms'», tendo duas balas, nalcta c es-
I íilehdítla varanda, com frenle para »

luar, cinco miartos o tudo mais neces-
.-avio para família dc traliinieiilt); cha.
vés >-o 11 105S,
Carioca A7>

trata-se na rua d*
1.10S4 n 1 i.

,» uri',.
Üto, 01
Lultíros 1

M-Sli uma >?U
de f.uiuli
Coor.cal

ini 11 n:ir-
rim To-

(MSS n>-1

k l.UGA-SK. por 5i$ nieusiics. na
Xirtia UuarquJ ale Macedo ia, clia-
ktfiulio para uni casal sem limos ou
mocos solteiros; as chaves 110 10.

(.10(7

TOSSE — BR0NCH1TES — ASTHMA
O PEITORAL DK JÜX.UA',!ütó Alfredo dc Ciuvnllio, ox-
cliislvamento vegctnl.ó o que maior numero remiu do eu-
ras. Innmneros attestiidos inuclleos e <lcM»cssoas;eiii;adas o
af firmam.—-A' veiuln nus pliai-mneliis e drogarias do l.i<»
o dos listados — DeiioaltHiios: Alfredo de Garviillio As O.
Una Primeiro do Março "jj^0-

LUGA-SE um tom quarto mõliU
lado. cm c;,:a de (aiullia. a um

O) J

)!900QSC000CC:

\.

tUm UTiCKUAS,'"a'bP MiR!!>A3,

DOKÍÍS, '
AKTHKiaJISMO,

.^¦ mnivuvAi «tc s. João da
ophüloso, ^^'BJ^S^UES s. .j®a©i3a SAP^^

MOLÉSTIAS
l| l)A PEIiliG,
j? ERCrÇõES,

si AllTlCüíiAU,
í!
iü MUSCÜIiAB.
« o omtâU&Sit « DAliiPHROS,

g ECKE.MAS,
Sfma*. . ESlPIGEKg, :-. >!v\XVXV dc S. «Toão

o <:m qualquer moléstia de fundo escrophüloso, ^^^S^i^^^mj^fiM^^
ííari-ii" 6 sempre vantajoso. Sua acção favoreço o^regular íi™£»**$_$__& C. —*— ?l0'i^i|^I&ft,G)
'1EST1N03. —ÍV venda emqunlquer \>b*™m^MWV%£^^

AT.UGAM-S'.; 
saiu e quarlo e galil-

nele. bem mobilados, com luz ele-
cirica, bondes » l»»r,a, i|«'rl" ' ?? , "
nlius d: mar e mais coratnoilidnUes,
com pcnsf.o ou na", iw fUí Llinstoyiio
Colombo 11. u. «lhas: esquina du¦ l-la-

(3S.14 <¦¦) íllKMlgO.

A 
LOCA-SE - ...
rua Huarque dc Macedo. «-('

trata-se 10 uics.110.

<-si;i..roí'í. predio

(y,2\ 0) .1

.asai ou «chores
traia-ee ua ma N
bácabana u. s«>

,1o i:otunic:cio;
Sculiora de Co*

a/cuida, casa !). ,
(i.HO 111 A1

A LUGA-SE a loja do predio 114
-tida rua do «-'alicie, lado «Ia som.
1,1:1. com boas ftccoiiuiioJaeoM paia
fainilivi. Eslá aberto das 8 as lo lio-
ras. (3359 ''» >

íf^skfeos^^ÒÍHÍ^^
A I.UlíA-SE uni bom quarlo, com

i"3i.pi-ncã(i c t.-lcplione. oemida prepa-
rada com toucinho e manteiua; rua da
.M.V.'dcit.-i i-ll -. W

A riltGAM-Sa unia esplendida sala
XAde frente : um quarto mobilado,
á casal ou cavalheiro, sem pensão, ca-
fj dc familia: rua Senador Dantas 19,

RAQUETTÊS
Injlezaa, froncezas c americanas

'DUECISA-SE de uma empresada pa-
JL ra m'runiailètra c copem», na rua
l'onde de Uoinfim n. 33. (3.133 C) J
'DKECISASE de uma empresada.

:JL que durma no aluguel; rua Cia-
.-iiuiiiid,, de -Mello 11. 16S — Kncan-
•tado. (3537 C) 1 I

"PRECISA-SE 
de uniu moca com

J- pratica «le cozinha paru cesu de
pequena fnmiliu. Dií-se bom or-
deniido. Uun Nerv l-'errcira, 57.
Cattete. (3574 S) S

T)UECISA-SK 
«le nina mocinha para

tomar conta de creatuía: rua Jusç
Èuacnio ti. -¦-* — .S. Cfinstovãp.

(3«i29 A) J

A LUGA-SE um bom sobrado, c-im
xÜLduas salas, dois quartos c inais
deiiendeucias; na ru,i'.lofó de Alefi-
cir 11. 3", Paula Mattos, e predio
novo, (3553 _y_l

A LUGA-Sli n inagnifica casa da
il.rua do iliczehilc n. is?-A, com
ttes quartos, duas salas, salcta, etc;
as chaves estão 110 11, i;3 e trala-sc
na rua do Lavi-hdio 11. oS,

(.3401 1-.) S

'IIKECISA SE de unia boa lanai
.8' e cnKommadiiira; á rna Mar.-uiRii.i-
«c 11. ii — Hotel dos Estados.

Í35a5 C) A

JKKC.SA-SK dc um empregado pa-
ra carregar cesto de pão, dc con-

1 mteta afiançada; informa-se á rua
, 1 Cieucral Argollo n. 100, com o encar-l'"'1 I regado da avenida. (31.30 Dl J

5REC1SA-SE dc uma empregada,
_ para lavar é corinliar; cor bran-'". ' ," ' , ca, para caaa de familia; rua Jt-a-"" ,,li:''1 !'v-"1'"l4í 

j 'l»<"i Silva .1. 53, casa .). Í36.U pjj

ÍÍHECISA-SE 
de uma moça, çom

pratica dc copeira e arrumadeira;
ia nia da Assembléa n. 104.

(31,07 p) j

TrjllECISA-SE
Jl meia cdade, para serviços
viu easa dc pcíjucna família, á rua
,íl ctxcira luuíor n. 71, S. Christovão.' 

(35Q3:C3:3«-:
'jr.MA moça com pratica de arruma-' O deiva ou copeiva, deseja cnçon-
trar uma rasa dc tratamento. DU*ÍBtr-
«ne á rua da Lapa n, 9!', (3-1830) H

toteffiwriíiiusecviíKíJ'». .-*cyih.v"J!4. ¦-x^<--.-s.> ••|[*^J

Éspps. ^versos
PRECISA-SE 

dc ur.i
seccos c uiolliados,

ra caíxeivp para
que seja por-

tuguez, até 14 annos, que dc bqas
referencias buss; na rua Major Pin»
to Sayno n. a. (.laso D) lt

AÜUA DE COLÔNIA
SWPBRIOI» ;.;k;:;

'P.trii '¦">¦¦ '.o e toticador: 
'.-j-, .

1 litro. .líjos .¦
i|- litr j . . . . c?no '.

Phaiúacia Medina
RUA 1-1.11- DU CAVOES. 5

Lar.m " Francisco

WmíM --a
Hê MW#i ri"

!lrrtnrirHT ifamírl yll ;.v

'v^íÍSSx "

ml ¦

i r,UGAM-SE os sobrados da rna
Ü.do Hospício 11 =97 ê Í-k; as clia-
vci estão uas lojas, e trata se na rna
dn. Alfândega -li. 161. lojn. C.t4=4lr.'J

». l.UGA-SW um otiarto ííibVíilaap /
Hrnd-pfivdcnte, para casal ou rapa

Ál.UGA-SE 
metade de uma loja

própria para escriptorios de. çom-
misíõés, reiircsentacõcs ou officinas;
rua Sele dc Setembro, 33. (338aE) »

Âcasal oil"uin sc-uíior dc .todo itl
peito; na rua lívaristo da Veiga. •!"•

(.1357 E) J

A 'l.rGA-SK, barato para familia de
^tratamento, a eu forlavcl casa «Ia
ladeira do Varia 11 -7, com duas grau-
des sala.-, tres quartos, banheiro, co-
áidia, iiramle varanda, illununaçao
electrica e futôo a gaz; trala.se uo
11. 50; iif.o é murro c os moradores
não sentem calor. Í.IM- R) .'

f.4i 1,1'i.A-SE üiii moço para arrn-
!.jTÀ,mador de quarto ou copciro dc
-i„-ns>i ou bolei; trata-se ua rua do

/Cattete, JQ5...:;T.el. ioai:'C. (347.jU)

CASA GRÃO TURCO -Ouvidor, 96
'fclcpiior.e Xortc 4.0.11 ^^^

A I;OGA-Sli
jlXAo o conforto,

cm predio novo dc to-
casa de familia,

unia sala de frente, com ou sem nio-
bilia; na rua do Senado .11. I7-- .

C3Í49 E) J

!\ A r.UGA-Slt
litKliara cope
t i.ratioa do B(
1350; telephoi

•.mia moca . portugue/.i.
ir.- ou arrumadeira, com
ivivo; á rua do Senado
e Central i80n.

(.1410 S) S

ÍA 

LUGA-Sli uma moca para ropcira
¦^.c arrumadeira, para casa <lc tr.i-
:,:ifcr,to: trata.i,c ó rua Kuv «arbosa

>.'6o, c-ls.l 3J (3'4- «-)'«-

irrSriMTRÉGAUO com bastante prati-
UlÜ ca, para preparar calcado, no
lialcãu, precisa-se na fabrica da rua

lo Lavradio 11. 9S. Enigcnisc bons
•oferendas. (.iiSóS) R

collegio 1 mmm m
E»EMC°íi«03P03L,3:EJ

INTERNATO DIRIGIDO PELOS COMEGOS PREMONSTRA-
TENSE3 — CURSOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS,
íuiicciona uo antigo 1'alacio Imperial: sitio incomparavel, by-

gieae, conforto.
Nos enamcs officiaes, prestados uo próprio Collegio, em novem-

bro de 101C, perante f.a bancas cximinadorus do Collegio Pedro
II, os aliimuos ilo Collegio S. Vicente de t'., conseguiram i.-,6
approvaçõcs. Para informações, dirijam-se ao Concgo Director,

)f)llEClSA-SE dc officiaes c apren-
tí. «unes, na rua Dr. Lins de Vas-
toncélliia n. S83. (.1273 Dl K i PK.?9JS.A:.b±

I5REDSA-SE 
dc uma cmpicçaila,

moca c solteira, trazendo refe-
rencias, paia copeira, arriuiiadeira c
mais serviços leves, cm casa de pe-
que familia; á rua S. Clemente, 1:5?,
ta<3 11, io, Villa Maria da (,i.;ric..

(.U«''l I» J

dcÍÍÍUECLSASEfi ofíicina a
íya n. 2o, carpintaria

torneiro
ofíicina a vapor, morro d:

o para
a Viu-

A. JanniUzi.
(3333 U) J

(lc uma creada para
todo o serviço, em casa dc pçqllc-

na familia; prefere-se porlugiiç&i;
natrasc bem; rua Pafcto n, so-^Con?
lie dc lloiulim. (.5531.11)11

I 1>REC1SASE de um mrninn. bran-
í'X co, para casa dc uma família; a
j rua Conde de Boniíini n. 1270- ,

(3334 D) J

-. "IJUECISA-SE dc uma bon copeira c
,' X ariuniadcira, branca, lini|ia. dçs;
j enibaracàdai que ajude na cozinha. I:
ipara casa de um casal; rua Conde
l^ile It.iiiiiim n. l.'79. (.«c.lj «¦ ) .1
IfpUECISA-SE de uma boa empresa-
l-JL da. «ara tomar conta dc um n;c-
i nino tlc 3 atmos c mais serviços le-
I ves de c-;,?::, que tenha pratica do
[serviço r possa dar referencias; •na!Tiia S. Clcnicntc n. 41c, casa VI.

(3052 D) J

(T)RECt.SA-SE dc uma senhora cs-
;J- traníícíra, para .tomar conta de
ICinia pensai «le artistas, que seja pra-
[ttea no i:ime.o c que conheça a pra-<;a; rua Conde de Lage 11. 3, Lapa.

__ (jani D) K

1>RECISA«SE 
dc uma sculiora pa-

ra tomar conta em sua casa, dc
uma liiciiina ile dois annos. Descia-
bu cm casa cantor lavei <• no centro
da cidade Cartas nesta folha, J. C.

(3010 D) ,r

Casas e coiioclos,

A LUGAMSK aí lojhs do predio 38
JA.\\:i rua Frei Caneca, perto do
Campo, servem para negocio eu dc-
posiUs; trata-se na ata Uruguayana
n. ;5, tu andar; as chaves no n.( 10.
preço, luoSnoo. (»»5.U Kj J

A I.CGA.SE bom aposento, com
jfipcrisão; na rua da .Alfândega 05.
2" andar, iinilo á Avenida. (33>>4>vJr 

TOSSE
MA-Tomo fiorroiiAi.

U1NHO
lina 7 do Soteuibra 1SÍ5

ALUGA-SE por 150S, a casa com
¦fi-sola, salcta, dois quartos, cozinhai
banheiro, etc; 1.0 bico d" Rosário
11. 33, 2" endar. (.131)1 t) J

uma boa lo,:a coiu tres
morada; para qualquer

rua Visconde de Sapo-
.(.1,-09 E) .1
Tftt&l_________^

A LUCAS!'
XXporlas c
negocioj
cahy u. :

Lapa o Santa 'Mm

_________%—~mm^s—m

AOS DOENTES

* LUGAM-SG bons conimodos coin
ri pensão, a moços, cm casa dc fa-
milia. boa mesa, Uu c lelephone-, da-
se pensão a avulsos n i?-o'i a rdc;-
ção e a «>o$ por mr,:
pessoas dc fora a diari-i;
Carioca n. 47.

PKECISA-SE d.
doras, sérias;
Branco u. i.jl

Pdcou

IplffiCl
m fa
% to)

eenhontas vende-
paga-se bem; Av.
íí" andar, sala 31,

(.14=7 ») S
IA-SE de

leves,
nn

uma rapariga para....-» cm ca^a dc peque-família; i nn Senador Furtado
easa 14, (33811») S

Acccitain-sç
rua da'(34t5 

E) S

trata-
1 rua

Guanabara n. 61; as chaves estão 110
armazem ao lado, e trãta-Sç na rua
Buenos Aires n, 141. t" a''"'"

(.14--3

,4 LUGA-SE. p:'ra familia .
XXinchlo, o magniflco predio

)•'.) S

* riUCA-SK. por 5.1$. o premo »
Ama 1'cdro Amtt.ca io6-VI; «'
chaves cs'.;» n., n io*. e traia--e a
nu liueaos Aire» 144. U»-+ '"'•3

^URA RADICAL da Ronorrhéi
chromla ou recente, estreitamento dc
tirethra. em poucos dias. por proces-
sos mofTei-ncs sem der, Garantc-sc o
tratamento impotência, syphilis e mo-
lcatins da pcllè, nppl. 6o5 c 914. Vae-
cina antigonococcica. Pagamento
após a cura. Ccnsulla3 diárias, das
3 ás 13 (¦; das a és io da noite. T,
C. S9S1, Avenida Mem de Sá 113.

A LUGA-SE um quarto., oara rapaz
¦fiou casal, com ou sem pensão, em
casa de pouca familia; tem todas ss
comniodidadcs.; 1" dc Março 145.

(3C10 li) J"SUL ISK
Secção de propriedades

RUA DO OUVIDOR N Go
ALUGAM -SE

Os seguintes predio* :
(As chaves nos mesmos ou ccníor*

me indicr.çrio dos respectivos cartases.)
Í)0TA1-0C.0 — Travessa Honori-

na, aS, casa 4, com 2 quartoi, o falas,
etc, c luz e'.eclrica; aluguel ioo$ooo.

MATTOSO — lloulcvnrd S. Chrls-
lovão. ;o. Espaçoso armazém, com 4
portas. .: - „

S. CHRISTOVÃO — Kua Costa
Guimarães, 2.-, casa 4. com 2 quartos.
; subis, etc; Iu* electrica; aluguel,
;iSooo. -; ."VILLA ISABEL — Kua D. Mana
Romaua, 17, cesa 7, cem 2 quartes. 2
saias, etc. luz dectrien; aluguel,
?5$0Ò0.

GI.01UA — Rna D. I.uua. 1?, ca.
sa 4. com 2 quartos, 2 salas, etc, luz
electrica; aluguel 121,5000.

ANDARAUY — Rn» CoI"'?' TI10;
liúz Coelho, 34, com 3 quartos, 2 sa-
Ias, quintal, etc.. aluguel 135.000-

ALUGA-SE 
o predio da rua da

América .n. 14,-,. com 5 quartos,
salas cozinha e 2 quiniaes; as chaves
ctão por favor, na mesma rua., es-
quina da rua Viscoudc do Sapu-
cahy; Aluguel, ioo?ooo. (1820E) J

A LUGA-SE um barrscJo com gran-
i"i.de terreno, á rua Joaquim Silva
n. 9Í, I.apn, pôde ser visto a qual-
quer hon, tem gente, tomando contai"(3|5S 10 J

.-omracrcio,
tranceM, cata
forlo moderno;
sobrádoi

cm casa dc senhora
nova. com lodo con-

do Cattete 3«8.rua

A LUCA-SE a case
ÜBagciu 11. <W --•

conuuoiiaçocs pÉ.ra
i-.. íoi.

da rua da
boa loja

família; trata-se
(300+

Pas-

"O 
J

Âl 
UC.A-SI'. a casiiio.1 ... 15. l'a.')''

S Ma..'-.'', ca. B.otutogo, dc í.e_n;LUGA-SE 11 casinha n
S. Ma

te dc rua, luz electrica, pequeno
as comniodidadcs para

General
, ten

(iiiintiil c lodní
iu casal; as chavea na > a
Pol>;do.-o ... 14 e trata-se u ru a 1
Ourives 11 '•" li(3126

uma bonita casa.

ele.

por¦Marciana 5., tI!t:S
ca/, clcctrtcidadc,(jiJoÇ) J

A I,Uf.A-SK
X2V.130Ç, a rua D.
(Uiártos, d.ur.3 salas,
porão habitáve,

4"555Ã^Íumi l1?^^ ""lírio'
AestíaiiBcira, 'Io i""" c !osX
.- S» >,,£¦'!;» í/, 'SS;
3-1

áppártaincnto
írcico, bsllaA l,t'l!A-SIC um bel!

raLindcriciidente, muito
vVo para o mar e lodo o conforto
rAm P^soa ou ?sal 

de fino trato: na
rua 'Conde dc Lage ... 58j «'' -''\:

. 1 UGAM;SE, oerio dos banhos de
Amar, boV sal., de . (tente e uu.
grande euarto, com janellas, cota _c
sem moveis, pura lapazcs ... eoi.ua r-
rir, ,. dáentes, cm casa de tamiua.

^Si^Jarthis__7j. _m___^

ALÜÍAM-SE 
quartos mobilados,

có^ieirsüo. a ««.aes^oii solteiros,
em casa íío.ncetaj imn General Men
na Barreto 18. (32.T)

LUGA-SE o nredio d.i rua Tava-
res Bastos 11. 06,. com dois, pavi.

mentos. tendo e 1 cada um duas .sa-
Ias três quartos e mais dependências;'- 

aberto das 11 à, 4; trata-se na
,ic S l'edro A rua 'lav.res

rua Beato Lisboa.
(3134 C) J

esta
cereja
Bastos principia
110 Catlcte.

ladeira
Férreas;

¦ A lUUGA-SH a hoa casa d
rido Ascur.ra 130. Águas
por preço módico, com iardim,, água
useente e ooniar: ?. chave esta
o vigia di

COIlt

cãs.1 em obras, no lado.
(.1351 G) 1

A LUGAM-SK os prédios, reccnlç.
ZXmtntc- reformados sitos 11 rua do
Roso ns. io c 12, Laranjeiras, as
chaves nos mesmos e trata-se na rua
da Quitanda 11. 41, 1" anilar. 1.0111-
panhia Predial e llvpolhccaiia. l'c-
dera!, das n ás 2 horas. (3507 O) R

frente, ii-
ou sem

pensão. ,a 11111:1 senhora ou a um ca-
valheíro de Irálamcnto; rua Dr.
Correu Dutra 142. (1421 t«) o

A LUGA-SE tuna sala
7"S.c.i!iit'Htc motilala. com

\ I.UGA-SE. a um-.ienhor d«,
iSLincrcio, um bnui quarto, en
sem moliilia, en' casa de socego.
dos baniu'» de mar' nu-rua 1".
Wcrncck n. 23. Copticibaiiu.

l.vi'.

ii^Traia Forni
6 Mangue

c..:.i-

perto
ri(jui»

\ LUG-V-SEpor 325500.11111 coinnioin
XaViiiilcueiiilcntc. I>ara uni casal sem
filhos; na rua da America n. 46; tro-
ia-se'nu n 2,1. C-M-l "|jf

V LÜGA-SE uma loja pura pcqúc-
Xtno negocio, iiileiranicnte nova, .1111;
rua Coronel 1'cdro Alvçu " '-'-

¦ rua Senador l.u.-cl

i LUGAJSIÍ lina casa. limpa,. bons
^dormitórios, grandç terreno, n .rua
Sorocaba 08 (Botafogo); chaves :i
rua Mcnna liatrcto 90. (.1422 >j) .'

LUGA-SE. nor 7'f.í.-'» casa nova,
.ravessa 1I11 Gloria 11. 70,

Meyer, com • uas sf.las. dois quartos
, -mais dependem/Ias. Illuimtiaila "
élèctticiilade; as ciiavcs 110 70. -

(3423 (¦) S

proxi-.m
vos no Jcjcal. (3490

\ 
LUGA-SE ii-r-i

. «1riuarto,
I guel, 45f;' 

poldo 86.

Üíiha
ua mi

ALUGA-
XTLda tr,

cha-
I) It

casa cam sala»!
e tanque. Alu.',

Nova dc S. I.co-
(.152; 1) l

ALUGAM.SE 
l»r pregos barato',

boas rases cnm dois quartos, uma
rali e bom quintal; informa-se, nu
rua Cardoso IMuríilho n.
rio. Praia Eormosa.

7, eacnplo-
(32S1 o jí

A l.UGA-SE sala dc "cn ''• *
J:\t\e tratamento, Dcrlo dos

Dr. Corrêa Dutra 25
(.13.10

pessoa
banhos

dc mar;

A POSENTOS mobilados com todo
£í. conforto moderno, na .•lcganic
faaa ". 22, da rua 

^valho^baj^

dj frente, a
ALUGA-SE 

uma tala
uma pesroa dc todo o respeito; na •

- iaforma-se no
(35<5a G) Srtia Ypii tinira n.

tn. 23.. Laranjeiras.

A I,U(V.\-Slv o novo c magnífico-so.
übrado «Ia rua do Cattete n.,fS9i

h.avcs estõn na loja. (33i9«->) 14s __ „..„„.. ^

^^^iwrmiirfii 
v^-j^^-f^ ^^^^ Esm

mm ww m WA-uv »wv w
wmWm

sei

ilti:'-:.'1.
as WÊ&

a 11. cS da rua S.
ns chaves na rua
Botai oco.

(3__ Gj )

é o te:"!1» preciso narti curar n.gonorrhéa
mats antiga o rel>oldc com a

A LUGA-SE a casa dc t
il tos, á rua da Prssagciu ... -o-;

paTa familia dç tratamento i tres dor
ínitorios, banheiro, com W»^;
trata-se com
26, sobrado

Arlir.do, rua

| HÃO âVlEJEOESTÃS MF.KIS I

sem primeiro consultar os preços
; PHARMACIA ALTAI«_OLP/EIRA

*¦ x,»--

Praça Tiradentes 9-.<Ji.i»to ao Theatro S.-José)

•. <o 11%^Bá^-mmm^^^____^^tá --

""" ""'''.':' ''¦"¦V,."'

./wmw. pAViT^ro^AnoIriio ivri^nv.

lUiCulClU Mclüllilll
\_i i

Os corriiaciitoí? tlai Feulio:«s ilosayparo
cem uo 1" (líiiao uzt>.

A' venda cm todas as pl-ánnnci

pSp^fliL1' '*!?"' ^'^''S^Si^^^.

frente jdisiin-A1xXpara
cios; r.a nia
andar.

escri|itorio 011 moços
le S. 1'cdro li. .16. ~^

(jiSi 10 K

A LUGA-SE
i"i( .niiiuida.
Ouvidor,
goÇooo.

«m opíimo cscnptono.
ro. sob., c..,|uina do

com l:i2c. telephone, preço
(.112; 10 R

~\ 
LUUAM-SR 3 salas juntas ou

íiscparodns, com ou sem mo-
veis, com todo o conforto; rua «Ia
Assetnbla, 123, 2" anilar.

(A, 3581)

\ Ll-G.VSK uma sala de frenle para
-rt.r=criW'iÍ2 ou casal: na rua e-eíc
de S-lcmb.-o n. 105, »• on.iar.

0|t'J 1'.) s

ALUGA.SE 
o 3" andar do predio

11. 4 da rua Municipal, servido
nor elevador electrico, com accotnmo-
daçées para familia de tratamento,
tenro banheira esmolada; trata-se r.a
avenida Kio Branco n. «o, 1» andar.

(J 1S09) c.

A I UOVSE o predio da rua SantdA;;\nna n
(]\i.: negocio

190. próprio para qual-
ou pequena fabrica; as

chaves 110 201 e trata-se 11.1 rua
Aliandega n. 25. sobrado.
frente, das 2 ás .|. (:

V5
A I.UtlA-SR.o predioVda rua Isarao

Üdo Ladarió n. a», amiga das íior-
recas, ido pintado c forrado «lc, novo,
1 'Jminado *a l'Jz c-ccíVica; t rioo lia-
nheiro, chuveiro, boas p.ccommíiia-
çôc;.: trata-se no nic|»|ttp* ou m
:ia Augusta n. 30, Sania Tticv/a. .

(.1 ir? 
'¦ ) '

A I.rGA.SK a-ca
XÍSilva 02. Lapa;
rua 1*2, vend-a, co:

a da rua Jcr.<iuim
trata-te lia incc.au

1 u sr. Valcntim.
(.uS?.'F) S

palavra por palavra, o que o iripi. fllho me contou, ditando foi lunlar-s
'np-latcrra, 110 começo do atino «le i/'.)->. .

" 
egüido e fugindo ao lavor de um disfarce

se
lhe
commigo em"1'roscripio, perseg mulher, no-; seus

caiiip.i-
braços,

„«. acabava.de ver «içcumbir. a^m^uc.a, «« 
_ ^ „.

A I,irC,A-Slí a c
X?.Ioão llapustã;
lícul Grandeza '-'

A LUGAM-SE para famílias de-tra-
V tatiierito, cs prcdio3 da r::a Kcal

Grandeza ns. 37 e .11. casa IL com
CKc-eHe:Ítes ncsoniatodoçuesi para

<• 
"i'ri|lar 

na mesma rua. collilvli" '
CicnictUc .1 • 355* ^

Kl

tu

o
£;
tu
c<
UJ>
f»
Wa
Ci

no meio da. floresta dc J onqu • qu- W - - ¦ 
^^ de uns

Ihínüa, semi-morta de trio e dc mau çao^ a acampados.,

saltimbancos ambulantes, que a peque '^(~cl ucab.iva (le fuhninal-...'•Desorientado pela horrorosa catastroplie, que aç, . (ra
agitado pelo terror que lhe mspirav^M^ i^o Imuto pro-
cs massacrarem, e persuadido d? uu., deiitr «eu ^

lonsadp, poderia encontrar íac.m »£» *f^ «r,u. 
ois _t haver lan-tzt tst ssí r-ss ^-jriiusrr ar

wm qualquer .igual ou objeci^ «juc Ptues^nu - 
^ j^

ír'ha^cmC0^"Sdo 
StfStfferL 

a, inve.igaçoc,, que eu, diversa,

' ;""" >C ""''' ''"'¦ ,0 
engana, aquella familia de saltinibauços com-

eflefe da familia, que era geralmente «rc-nhe»
.,T,',i,r.-,.r «c o,(.,u,, !'.;".- -..- <**_ 

rinn.() maj. ou mcn0Ji e umll creanci^
iproxitiifldam.etile a c.lailc

tinha uni nome muito

Além d'iálo a creança.
edade, não tinha sobre si

tarde servir d-e indicio

'Sc a memória me 11
unha-se de quatro .pessoas :. o

tra um rapazete dor- seus oito alMO
nha, irão sei se rapaz tc rapariga, que

O ra5iazol.

pouco mab
devia tef-ap

dos oito annos cm razão

ver
São

5 G) 1

A LUGA-Siv um !;<-u ..tiarto inde-
itipendente, c-jin tur eleclrica; a nia
Prefeito BaraUí 15 (L-.pai. (.M5'íM

sala
S93 10 S

LUGA-Slv bom e liygiçinco no-
brado, em c.Mlto dc rua..coa. 2 sa-

::i clcctncidmac; ;•Ias c 4 quartos) tc":
rua 'Ia Constituição u. 2:: trata-se
loja. (M3J---10

A I f(", VM-Si; dois espaçosos quar-
Atos, 'juntos ou separados, a casal
ou .1 moços do commercio, cai caia
,1c familia; na rua do Ketcnoç.vS*
sob.

,4 LUGA-SE, em easa de iam.;"
ri. fr.-.ncoia, t.m bom quarto . mobilo-
do, n-.uito arejado, liiz electrica; rua
da l.au.i 57. . :-(3P54=-H-.J

fil A'S REPélÇOBS... H
UM CAUX DU i

l.-J1
fei32Kr.u..i-i-i-:." ¦''."•¦

^^U.-.r..--.

4 LUGA-Sli. para familia; ,• '
ii^Lprimciro pavitncrito da pr:
Laia 70; chaves no sobrado.

(.l.i-ío

1,0 :;l
.1 da

1) J

A LUGA-SK iu"
r&.fódo de novo,
sal.sem filhos; •

UJo;!;) J ' Sobrado, -¦-

mobi-quarto. 1
1 cavalheiro i".i ca-
ur, «Íi' Lãp.n 11. !/¦!•

tSlàrí fm Sobre &"'havia conservado dc memona,

rS^tiav^aneiae^raridad-e: ....njava-se ™^^ 
m„ii0 v,gof,

as £r^ ^ZJ^rS^t scrvir-lhc dc base para ,

dificuldades da empresa de que quer «^^"^^ia 
dc um velho,

,ram, venha ler commigo; espero-o con a raa»r m *™™*£ ¦ 
ho u,u.

que não quereria morrer sen, ver e beijar a -u. uetunia . 
^

^esentimeuto de 
^^^X^^^lr^ S, o fim d, ,,p;'

A l.UGA-SE n casa moderna da t
^¦3-rua D. Morciann n.
ceilenlès acconimodaçúa
de irnt

123
para. salas

com ¦»"»'
fami

.'..liada :
clKlVes C:
üotaíogo

se nao resolve
ctíral-a. ¦. '

O duque de Monthazon passou dc novo muitos
estado de agitação verdadeiramente mdescripilve -

Não podia estar quieto uo meaivo logar; com
tos, e expedia emissários sobre emissários no encontro
iiripacientemente esperava.

Ao cabo porem de alfjttti
lhe trouxe,

a ktra do

lias de cfr-era cm um

tr:

banheira com aquecedor c
iriiodididcs, jariUm na frenle,
:„ lado, etc, pu-'-) a;3?; as^
tio iu trnçsuia rua "¦.'-',•. , .

, 'V (35.ZÍ «-.) >¦/

Kcconiiec
riedade.

— Acasr
¦lamott 

çlk
E abriu
Aquella

dias foi ainda uma car

pio, tez um nr;

a.:g

iva as 'noras c os renm»
i viajante, que tão

nue a mala-posía*' ...... Itlltt

.-iiiu-uto de viva cou»

o eaví

c;rta com
gunda car

:i u-,i do offerecimonto que

mão tremula dc
;i começava nos

aiK'ío;a comnioçao.
sesuiiUeS termos í

^ ilegível
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|f'A MJGA-SE. nara
;,/Xloja n. 201', da

negocio, a hoa
,_ ... _.. . __ rua de Santo

i [Christo dos Milagres, já com arma-

(i{8es 

e copa, nara um bom botequim
eu, tendinha; trata-se na rua dc feão
Pedro li. 246; preço ioo$. (3372 1)9

• IA r.UllAXI-SK por preços barato»
Iflboas casos com doÍ3 quartos, duas
talas c bom quintal: informa-se a rua

(Cardoso Marinho n. 7, escriptorio.

{(Praia Formosa. (3=3o I) J

ifaíumby, Estacio e
Rio Comprido

IA J.UGA-SE uma casinha, pa: pc.
Lnuena familia. cora sala, quarto

euziiiha c sala dc -jantar, logar sau-
davcl o com muita largucza c a^-ita
jiascr-.itc; na travessa Navarro 2091

ALUGA-SE 
um bom predio para

família rcsular, com 3 quartos,
na rua liarão Itapagipo 11. ,|4', can-
to da rua Valparaiso. As chaves c3-
tão no 11. 4.13; linto-se na Avenida
1'assos n. 103. (3i32j)_tl

predio tia rua dc
Carlos n, <S8, com quatro

«prartos; duas salas, installmão_ dx-
ctrica, logar undavel, no Hsíacto.

(321.5 1) 1*

ií i.uc.A-src

AJ casaI 4 IiUC"A;SIÇ
^¦do Paiva n, i'o

lia mesma rua u.
rua do Rosário 11,
Clemente.

ila
,.!i

rua Mie.'.icl
luiycs estilo
trata-sc na
com o f=r.
(3212G)

rVU-kMrVV-trW-W-WWtVftrYW^

No ARTHR1TISM0
e em manifestações da diathese

urica, o medicamento
indicado é o

BIOBOL Sü II i

R

í 4 LUCIA-SU uma boa casa, ira rua
XJVilo Cunha n. 56: ar chaves estão nii
n-csiua rua' n. ro. .-rpinicin, e nata-
s** na rtia da Alfândega n. :6i, loja;

1.1432 J) s

AI.UGÁasiiilias.
\M-Sli a 7;* e 83$

com eletricidade,
«'.e 101) ms, assobradada st
j-'rei Caneca s-.c, Vr.tase

Base de. extracto dc folhas do abacateiro
e dissolventes e diureticos mincraes

Dissolve o ácido urico - Impede a ^
formação e remove os uratos

da economia

DesistieotantQ urènario. Estimulante Ae-
pathlco e Regulapssasloi- intestinal

ALUGA-SE. 
oor 70$, a casa da «a

S. Iíliiz üenzaga 50;, pintada c
ferrada dc \ novo, com 2 yuartos, 2
salas, eletricidade v mais dependen-
cias; bondes Alegriaj CÍ5ti 1,) K.

AI.UGAM-SEmilia,
..., boas casas para fa-

. á nia Moiirão do Valle,
altos .e baixos, tior 112$; bondes dc
100 róis: as chaves estão rio )6i ria
praia de S. Christovão; nue fica pro-
xinio (3423 I,) S

AI.UCAMSE,tt
. _ 90$, os p.-cdios d'

travtssa Alie; rj c 20. e por 7..?
da rta Umbilina 23, pintados .le

t ovo, biti s co imndcs, lu; rXfvn.
quintal; Cancclla. (.1270 1.) R

A LUGAM-SE as casns Ca rna
**D. Maria 71 (Aldeia Cam»
pista}, transversal & rna Pc*
reira Nnnes, noras, com dois
qtiartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque do lavagem,
todos os commodos iilumina-
dos a lua electrica. As chaves
ao local. Trata-se na; rua Gon-
çalvcs Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passas dos
bondes de Aldeia Campista;
cuja passagem em duas se-
cções 6 de 200 rs. Alugueis
ÜOlü e 100Ç.

m ires

Salvador de S:v 114.

boas -.. -
bondes !

rua
ni.la

Üicó }) S

LUCAM-Sr
•CjL&if, cem quatro t
Ias, lua elcpirica, cie
ranga, á rua Pereira
liohdcs dc cem res
.Xavier; as chaves r

na
ÍV-l

4 MJÒA-SH a casa dá rua Ur. Sou-
za Ncifis 11. i8- 132Ç: Imtn.se na rua
Santa Luzia 11 K.i. (Unia).

(uís 
'.) í>

AMJC.A-.SiC 
i:in:i sila de frcnle, era

casa dc fa.nilia, entrada indepen-
ciente, a rapazes ou casal sem filhos,
á rua do S. Luiz 11. 2.1. lísiacio de
Sá. (.130.1 J) J

ta-se ita rua ila Ouvidor
Jíevi!à'cqi|p'í coin o s>r.

magníficas ca-
jtnirtos; 

'duas sn-
., na Villa Vf:i-

de Siqueira <j.i,
de S. J"ràncÍ2eo

VIM e ira
ti. 115, eu a
Mario.

(3-'í>7 K) j

Al.PGA-SIidc se

A1.UI',A-SI'\ 
nor

easa da uni lliiüò dc Petropolis

(32»2 .1) .1
11. ioj;
traia

t.-ln\e no it, go,

100$ iiicnsats,
i-!ro
lide

I .4 ItUCA-SH r. casa d.i Iravessi Ma-
.""Ãrielta 11. 31 Catemby; tratas; .na
rna dc S 1'-dio 11, iHS; as chaves es-
tão na htesinn travessa n. -i^.

(3251 .1) K

por contrato o;i ven-
predio n. 59 da rim Vis-

conde de .rijriieircda, junto ú_ rna
Conde de Uomtíin; a* cliaves er.tSo 110
n. 52, com o sr. Adriano. Trata-sc
ua rua da Quitanda n. 50, com M.
Vieira. (3087 K) J

A t.yCA-SK o lu-eilio da ma I)r.
xV(.V.nt:>n^ Siilles n. -'D. proxiiiiQ ao
Haddock X^olio, com Ires liuartos, e
duas salas, para pequena fami ia c
ile tratamento. Trata-se na rua do
llpspictòi 75-

S. Christovão, Andara-
liy e Villa Isabel

A I.l'C \SK o bom predio i rua
ÍXCondi de i.eupiildina n. 4S (b2o
Clirlatovnt.); l'aia Ver ilaa 8 hoias da
uiiiuliã ás 5 da ur.k; trata-sc na pra-
s-a da Kepublica 11. 22;. casa de fer-
.-asens c louqss. (3433 _!.)_ o

da rua do
duas i>a'as,
mesmo, das
(3.102 li) )

A I,rjC.V.SI{ o sobrado
XX.MattoÈo n. 'i. com
tret iniortos; trata-jc mo
jt ás 16 horas.

l.UCA-SlíA!:,
as cliãvcs

«sa da rua de São
jitir

UlI-SC 110 11. 101.
(3283 I.) J

A CiUCA-SH i'o: 85$
jt\Miguel dc l'.nvu n,
11a rua dos Coqueiros

: casa ih rua
47. Tràtti-se

'' 
(3380 .1) si

A r.UGA-Si;. por uoS, a 'a
7*2 sah.s. ^ quaitos, luz eUu
rua Santa Alexandrina J04; a
i.a mesma rua 117. U° .

iluve
j) i

\1.UGASIÍ. 
|i

de tr.-.lanr.
160$. para família

n predio novo da
rua .Mneálbães n, ii.1. com luz ele-
ctrica, duas s?i:;s, u-iatro quartes; de-
pendências, fotfâu ;-. y,.\/. c a lenha.
v. miiuía.; chaves c iu formações uo
mesmo. _ (364' .'JJ

Al.UC.A-SH. 
por <!•;$. a iiiagiiiflca

loja. eóm 1 nuartes, 2 salas, cobi*.10J1
i:ha, quintal, a rui
¦4;!» lofíar saudável;
liado; trntatse ã ru
U8. fnbrado

José de Ale:
h cliaves t;o s»-

ifrei Canec-t n
(.16.-9 .1) .!

A LlüVA-SU a casa da rua Dr.
-Ci-Agrà 11, 20 (Catumby, pintada r
forrada do novo, com tres # quarlos,
«luas salas c maia dependências; ver
das 8 ás 11 1: das 2 ás 5. (312SJ) )

lAT.A-Sir o pirdio da rua Pílllrc
Mi^uelino ti. 41. Catumby; a c!ia-

Vi cslii cin frente; nn quitanda e Ira*
ta-sc na rua Camcrüio n. 2?, dás
11 ás .í horas d.i tarde. (.).íoo .1) U

: A UH.AM-SR
XÍ-Ilapirn* n.
JHir I,12$000,

os predios 1
por 01$

(332
alio.

A LUGA-SE por 80$ uma ceaa
¦**com uma saiu, 2 bons iiunrtns,
írnnde cuzinlin e mais dependen-
cias, electrieidade e bonde de IO!)
reis; na rua 1'ereira de Siqueira,
39, avenida. (3350 J) R

HaddoGk Lobo e Tijuca
A tI.'0.'M-SIí grar.drs caí:-, ile vi-

jt*la, a no$; na rua Condi* do Jíií •!•
fira íiii (321:1 '<) J
• A LUGA'SE

cliavt uo 11. 31.V

a confortável casa da
319: as

Í24C9 K)J

A tUGAM-SE cora pensão, á tua
^illaildocli .I.obo n. 417, «in casa dc
fúmtlia tle tratamento, quartos mobila-
tios, para casaes e cavalheiros.

ÍJ113 K) 1

ALUGAM-SE 
bons commodos, â

rua Háddoçk Lobo u. 4U- Optí-
1110 scrvttjo sanitário banhos tjuen-
te:-.. Tel. 2.634, Villa. (jqjS K) .1

A LUGA-SE a confortável casa
^^da travessa de S. Salvador nu-
mero 53, com 6 quartos, lu;-, cie-
ctrica, njiuii cm abundância, bom
terreno ajardinado, etc.; cs cha-
ves estão na ruu Haddock Lobo
n. 393. J. 3098)

IAT-.UOA-SK por 101$ o predio da
-íi-ma Silva Guimarães u; ;iS, com

salas, jardim c
mesma rua 32.

(3J0O K) 1

tres iiuarlos, duas
«luintal, Trato-sç na
l''aliriea das Chitas.

AÕJGA-SRconf entrada iiidiipendeiil
ÉOa sér'a. cm casa de fauitiia; :
llodilocli Lobo u. 14j. (33S3

um com modo por 30Ç,
pes.

a rui
K) S

Ar.UGA-.Sl5 o
bre o -11 o

Brande sobrado so-
-A da rua Conde

de Bom fim; chaves uo n. 22*3 da uns-
ma nu. (3.-,)7 K) J

«.'. Ia. . 11.'.'
rá, livre tle nuaLiuer retribuição, os meios dc
VIKM í'Rl.0 COltUlitL,. em èarta fechada —
symptor.ias ou nianifestaijões da moléstia — e
sposta. que receberão na volla do Correio.
SIVEIS — Caixa do Correio. 1125.'

A todos
os quc snf-

f r em de
qualquer
niòiestií tu
ta sociela-
d e envia-

curar-ee, EN-
.me, morada,

sello para a re-
Cartas aos INVI-

ALUCA-Sfi 
uma easa na

da Tijuca 150; ¦ quintal,
independente; banheiro,
40$; às chaves com d.

15. Nova
tanque,

ete.; aluguel
Albina ho iór.

(3-'òS K) .1

A I.UGA-SR o predio da ma Vinte
Ac Oito dc Setembro it. 35» »n *My*
ila da Tijtica, leniio tres salas, quatro
quarlos, cozinha, despensa, banheiro
c bom terreno. As chaves estão no
n. 33; trata-se na rua llatulcirautes
íi. 32, Mariz e líarros, ou na rua
Primeiro dc Março, 10. das 3 ús 4.

AI.UGA-SU 
n casa

Uruiítiay ti. 127,
tes, duas salas,
;u$ e t;u*'s tis

11. 13 da rna
com dois qua:-

electrieidade. Aluuuel
Lii.-ai*. (3054K) J

A MIGA-SIC a rasa lll ila rua
jfXSanta llcnriqtie :os. tendo ^
ciíartos, 2 «alas. cozinha e ittíiist dc-
pciiilelicliis, um- 81$. (.1.14S K) J

A I.UUA-SK easa no
jriquarto?, duas calas,

vova, -m com tres
.quarto?, (luas caias, quintal c mais

(IcpeiideucieM na rua Ararípc Júnior
43. Andarahy. Álusucl, 105S000'.

4 J,yt!-VM-SK uma sala c quarto, a
/"Acatai sèm íühos; 11111 quarto, a
tjois moçoti solteiros; rua Conde Leo-
nolilina A. (3518 I.) K

4-f,lU'.A.?K a cas.-. da rua da I.i-
/aVIierdadc jc; 2 salas. 2 quarlos,
loni (iuintol; 80$; trata.ss net «s
.".miradas i'i. (35^1 I.) lt

A I.UGA-S15 por 80$, uma boa sala
-£.*.dc frente c junto a esta um bom
quarto, chi casa de casal sem filiios;
querendo, dá.se pensão; rua Sergipe
116 Ipraça da Haiidelfà);; (jójj I.) J

A LUCtA-SU o prédio novo da rua
ÍJU.co;ioldo 133. Tem diu-.s saias,
dois quartos, quintal, banheirfl, c.e.
Trata-se rta rua du Kosario n. 105,
1° andar. (.31113 1,) j{

viwmôv *
[lodo - P hosphsfâd®

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento d»

THiljjerculose, ,4
, „^ Escrophulosè^ -'?r'

cosisocutíva a excesso de traSsaSüao
/ inteSSectual, ele.

E' diariamenle prescripto pelos Srs. clínicos nos
casosdü «Mchitisino, lympliatisuio, anemia e(lepauporauiento geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

yENDEM-SE 
juntas ou «paradas,

duas casas ainda não liabitadas,'.0111 2 salas, 2 quarlos, cozinha, luz
electrica, varanda ao lado, gradil e
portão ile ferro, todo murado, bondes
a porta, 3 minutos da cst. de Todos
os Santos. Trata-sc & rua José lloui-
fado n. 81, com o proprietário; Pre.
ço C:soo?ooo. (g|op M) S

VENDEM-SE 
em Kngsnheiro «ei

va, E. F. C. B., terrenos s
50$ e 100S cada lote e a prestações
men;aes de to0|"i convldase <"
prestamistas cm atrazo a virem, ate
o fim do corrente, ao escriptorio pa-
frarem, afim dos seus contratos nio
ficarem nullos, como é de diieito,

(1060 N) K

AI.UGAAI.SE casas a 45$ por mez,
trata-se na rua Henrique Scheid

n. 7. E. de Dentro. (3.-74M) J

A LUGA-SE a casa <lu rua Bel-
¦^la dc S. João 216, com luz
electrica; us chaves 218.

(K. 3261)
A LUGA-SE por 9450CO rasn-¦^i-saes uma casa nova, illuminc-

da a luz electrica, cora bunliciro
de afjua morna c fria; na rua
Conde de Leopoldina 148. Trata-
se na casa n. 1. (J.3C53)

A-I.liC.A-.-SH. por ;;5 mensaes, paraXXqüah|ücr neitocio o magnífico ar-
niazem da rua Dr. Padlltia 11. iS,
contendo elei-lr.cidad- e todos os re-
r.uisitOs da liyuiene; ponto des lion-
des do Enufnlio de IJcni™; tiata.se
na mesma rtia'11. 14 durante o dia,
coi.i a duna.,.. (3136 M) .1

A LUGAM-SE cm . Jacarépaguá
•^ás ruas Monsenhor Marques c
Anna Silvç» casas para todos os
preços — .listrada da Fresíuezia,
n. 4Í5. (3439 S) M

A UK1A-SE a lioa casa
X.ft-rua Torres Honieni 50.

nova da
t3-'3'll..lj

A 1.1'GA-SIS uma casa de constru-
iTaVcçâo moderna para pequena fami-
lia de tratamento, á .-ua Pctfira ne
Almeida 17-II, istiuina liarão de Utui,

(,-ijoii I.) R

A l.UGA-SE uni bom clialet com
^'idua-s grande» salas, ires bons íjítaíí.
los, beiil arejados, boa cozinha, grau-
de quintal coui duas entradas; «a ríiá
Ilclla dc S. Juio n. 343. Preço;
""?a"0. UH43 D S

A l.UGA-SE por 150? o, níagnifico
•4':».!iredio assobradado da roa João
Hoiiiigues n. 44, S. l''ranc.s-.-o Xa-
vier, cinco, quartoJÍ ires tala?, jardim,
a chácara; aberto das 2 ás 5.

AI.UOAM-SK 
bons cániinodos

predio novo, tlJ 30$,
cni

rua .Mariz e üarros n.
50?; ;

354-
(3'-4 J.)

», IiUGA-SE o prciüo da rua Gene-
-'"Vial Argullo i)ll, dc porão habita-

A IiUGA-SE » cz?a da rua P.-ado
jr.l(cm frente ao portão do JardimZoo ogico) n. 32, Viln Isabel, por
i3:$ooo. K' nova, isolada, c lem tres
quartos, duas sala», banheiro, cozi.
nha, despensa, duas latrinas c bom
quintal. As chaves estão no armarem
da esquina com u rua Visconde (le
San!» Isnlwrl. Tratar na rua Taraíiyba
n. ,iH. praça da líandeirà, 0:1 com o
proprietário, cujo endereço se cri con-
tra no armazém citado. Õ3isI.)J

A I.UGAM-SI-). a armazenr., ca -i :no-
XjLr.idiã para f.i.nilia; r-.ia Eng-nho
ile Dentro n. 03, 130$: n. 9;,. .uíS;
iitfcnna-sc ua Confeilvia, col. os srí.
Ceclho k Souza, lágcnho dl U'.i:f'0,

(3310 >1> I

(COMPRA-SE 
uma casa para mora-

J dia, Ue io a i'$ contos, em Bo-
tafogo ou proximidades, dc H. Lo-
bo. Cartas a Mencccs, para este jor-
jiaK (3S4S Kj J

'A/.F.NDA17A/.EN
X núxtas ou so

venda t — Caféeira,
dc criar, com mais

dc 500 cabeças de gado; condições
vantajosas. Informa-se á rua Souza
Franco n. 1 iz, casu io — Kio.

(.114? S) S

PRECISA-SE 
comprar um terreno.

que lenha io por 40 mts. ou
mais, na Aldeia Campista ou pròxihn-
dades, Cartas h Octnviò Regai, á rua
Santa Luizu 11. ii^% co:n pre^o c
mais infònnaçOes; (.151.1 N) B

*Í7ENI)BM-SE cm Vigário Go
¦ V r«l, E. Ferro Leopoldina,
lotes de terrenos de 10x50,
10 x ftT, 50 c maiores, 4 vis-
ta oa cm prcstasõcs.conforme
a tabeliã abaixo, Tôtn agna
do Rio do Ouro. canalizada,
35 minutos do viagem, pas-
sagem de Ida o volta- 500 rs.
cm primeira classe, e SOO rs.
na segunda:

Signal
150$
1099

759
609
509
40$
359
30$
259

A <,UOÁ-S!v
^Vjardi "i, a£»

uma hoa casinha, iWti
iu\'t* iír.tu,re qui.ral; i#t**"•-

«J So$; rui¦. Cu ta Mendes ;,: clia-
v*es; no -jti, estadão d: Kamos; tícit.i-sc
na rua Cosia loba 32 ..i\n M) J

TKRTtENO 
em lotes de 11 mts. de

frente, vendem-se. desde 500$ a
1:50°$» na travessa. <la (ílnria. Bon-
de José Bonifácio, a 3 minutos da
estação do t Meyer. Trala-se nu rua
da Assemblea 11. 76. (1267 1N)'J

S7ENpE..SE; por 751000$, optimo
v ^prédio, á rua dos Voluntários da

Pátria, com t-Kccllentea aceomnioda-
ções para familia ile tratamento. Ver
c tratar com o sr. Pierie, ú rua dos
Ourives u. 13, sob., das 13 ás 14
horas. . (3336 N) J

•>¦:<>!•¦

0Bi•'i ^¦^fià>.)_ 
' 

, iiftíiííMi.-» « m«) fHMn «t;i"J_l VW-- ^ »+«*>£$&?¦ RSilKSI liüllííl «UtJlSWI' 
Í?W_^I^ Ê^tâÉtò &S PAPEL de CIÇi.AÚROS

lul HEÍi/ílSi'«5Sita . cRi Rsamrjo e Coiljlnas
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AJ.UGA-SK 
nina bon cara, constru-

cção moderna c lur. na rua Ua-
niel Carneiro in. (>g; informa-se da
confeitaria, com 03 srs. Coeího &
Souza. Jíiií;c!iIío de Dentro.

(3341M) j

dc joo rs
<33i' D

I; lõp:Vr alto,
breçõ iuodico.

A1,"UGA;SK -.1 cr.su n. so da rua
Á"iDr. Sá freire, tendo . Fala, deis
iTantleu fjtmrtM^ \\u electrica. etc; a
ehave nu esquina. (354- J.) J

A CURA DA SYP9UUS
Adquirida ou het editanii. inlerna ou esterna em to-
das as manUestnç õctf: liheumitisrao, Eezcmas, Ulceras,
Tumores, Kscrolu Ias, Dores musculares c ósseas. Uo.
res de cabeça noc; 11:13, Ulcerns do Ksioinago, e'.c,
rt cnnseetif IhlhUl velmciite com o
LULTYL
1'oaeroso ai,n»y
pliilitico. lilinii-

r.ador das impu-
r«as e micróbios
do S.-.ngue. f'ira
syphilis, tanto ex-

^''ÇíliJ^l 'erna (pelle. olhos,
5.-S~^i-"lyj ouvidos, nariz, etc)
:~.--v£\p« como interna (doí
;>|:'-.-íiúi' ¦ Pulmões, Coração,
i-ylívíWg listo-iiauo, I'*ÍBaao,

'*'¦'¦ ¦¦-' :--'-a Kins. etc.) Pecam
cratis o impressor'0 Prri'7o da Sy
Mu/ii. Meios de rs-
ler se tem ou não
lyphilis", à 0.
tostai 1OS6. O
I.eútyl vende-se

nas boas pharma.
cias. Preço, s3ooo'

i-ÍSSfíÜ?
|-..-..:i:."-.v>

:

A MKIAM-SH casas novas, limpas,
a A- cjííi todos os conunodidades pa-
rn pequena familia, á rua Visconde
de S. Vicente 11. 84 — Villa Maria^-'
Audarãlip. J'nco ;iÇooo. US19 I.) J

AIjJCzens
OAM-SIí 3 uiagnificos arma-

ibrailos na rua lockey-
Club u. 2S9-A e íoi-A; irata-sc no
Boulevard -S üe Siiembro 11. 21,

(3C57 d ;

A I.lJljA Slí. oor 163$, o predio da
ÍJLrua S. I'r.tnei«co Xavier n. ti6a,
ci tu boas aeeotiimod".ções; trata sy.-.na
mesma rua n. 86in (35c; l<);R

A LÜGA-SU õ ureilio da rua 1'elip-
ÜL"po Camarão (»y, i:s chaves no ar-
Ki.izcm da c.v.iutna Boulevard r8 de
Sttcinbro (Villn Isabel). (351J I.,).l

4 I.UUA SK o predio da rua Barão
i\.t\a Pilar 11 3;, Fabrica das Chi-
tss. próprio para família <\i trata-
mento; tem luz electrica e fottão_ a
iuz; as ehaves estão na rua Silva
(iuiniLiãcs n. 61. (35-o K) li

\ IA*CA-S1Í o prfíüo da rua do
-lAlíiípo n. 317, perto da rua Had-
dock ItcbOi servido por oito bondes,
com craiules accointnodaçõcs o;ira fa-
milia dc tratamento, com jardim,
t(t.lntal, Kallinlu-iro. installação electri-
ca 11 y,n:% e uluiubncta dágua; trata-
bú no n. 22i, -i.de fflão as cbave?.

(3392 K) )

\ r(UGA-SIC, nor o( $ mensnes, uma
-tVboa casa, com duas salas, dois
fitartos, Loziniia, área, luz electrica
e foKáü a ^az, pintou,, e encerada de
nuvo .uroprin paia pequena familia
de tratamento; travessa \i. Malliilde
0; para tratar. u:i na uo Bom 1'as*
tos n. oti; Kaliric.i O.is Chitas;

(.15/.* K) V.
A I,UC.A.SIC n

*->-iic dc lfijíuci
casa da rua Viram-
cilo 11. f>;.. Aluguel,

;>!o?ooo; truta-.sc no. Banco Commer.
rua Primeiro de Março 11. 81.

(3-3ú K) .1

4 l.UOASlv o iiriuiuoui da rua de
y\S. Cbristnvão n. jo» próprio para
iiualquíT negocio e com accommoda-
ci'-es para fam"Iia; a.s chaves encon*
trám-Rc nn ihe-mb, e trata-sc á rim do
Senado 2,10 (1040 I.) J

,i l.UOAM-SIÍ, por 55Í, em casa de
/lti:n casal dn respeito, a uma pe-
qüena familia ou a senhoras, entre as
estações de S. Francisco Xavier e
Kociia. uma sala» dois quartos, ¦ sale-
ta, ccz*nha <; mais dependências, ten-
do entrada independente e bonde? á
norla; informa-te â r.ua loekcyCIul)
-'07, padaria. (3I>6 L) =

A l.LUiA-SK por 1.30$ mensaes,
diurna easá para familia, tendo tres
quartos, íris fa'us, quintal, terraço;
na rua Soares n. 58. S. Christovão.

(305S I.) I,

o predio da
-•S; a chave
(3J38 I.) J

A. I.UGA-SE por 91$•fXruá I.ima Barrai
está no :i. 30.

n.

AI.UGA-SIS 
o predio da rua Con-

dc dc leopoldina n. 48, tendo ex*
cellentes accoiumodagões, inclusive po-
rão haliitave', estando complcla'nicnte
reformado. As chaves no armazém ao
'ado. (3039 I.) J

casa assobradada,
frente, pintada e

forrada dc novo, com duas salas, dots
quartos, cozinha c grande uuintul c
mais pertences, á rua l>r. Sá, 1'rcire
n. 17. Aluguel 91$, S. Christovão;
as chaves no «. 19. (.ÍJJÕI.) )

AI,UCA-SK 
uma

com jardim na

AMJGAM-SR 
casinhas novas com

quintal e jardim, duiis salas, dois
quartos e eozinlia;
num ns. 120 a JJJ-
O 80$030.

rua Torres lio-
Villa Isabel. 70$

U312 d )

A].IIU.\-SE 
o bom predio da rua

Senador '1'U.rtadp 
n. 18, loilu pin-

tado c forrado de novo, tendo boas
cccommcdaçuc.s para familia; trata-se
hò mesniò ou-na.ru,i Augusta u. 30.
Santa Thcrcza.  (33181,)/

ALUCA-SlC 
o predio acabado dc

construir, 
"Villa Ideal", para fa-

r.iilia de tratamento, coin;»õe-«e dc
quatro .dormitórios, duas salas, des-
pensa, banheiro a capricho e cozinha
com todo o conforto; externo rliuycl-
ro, \V. C. para ereados e tanque,
lem varanda, balcão ú frente, jar-
dim c grande espaçoso quintal. Alu-
Riiel, 170$; cch.v.se aberto. Rira Ca-
pitão IVix 84, propino i rua dc S3o
í.uiz Oouzaca, S. CKristovüo, bonde
Alcip-ia, junto e JoclièyCHuli c Cas-
cndura. | roximo; tratir na rua do
lIos|iic:o e.30, das 11 ás 12 e das 5 cm
deante. (30S1DJ

AÇUCAiSK 
o preiiio da listrada dc

Santa Cruz 260IÍ, por ?o$i de
construcçüo moderna', com dois qirr.r-
ros, duas salas, cMinha, banheiro e sa-
uitaria, com jardim c illuminação
electrica, boj.de de Cascadura a por-
ta e cinco minutos da t-atação da
Piedade. (3583 M) /

A1flK.lA%St$ 
uma casinha com sala,

quarto e cozinha; na rua Mure-
clial Hangel ti, ;6, proxhuo á estação
de Cascadura. (3517 M)J

A I.UGA-SK, por 140$ mensaes c
ií.tasa, a casa 4 da rua Oito dc De-
ztmliro n, -.;, com duss salas, cinco
nuartoa.e mais dependências, presían*
do-tc nara duaj famílias, com duas
entradas; para informações, á mesma
rc.o n. uo, c Irala-se á rua Thcophi-
lo Uttoni ti. â%. sobrado, (.128a Al)

\7ENDE-SE a casa completa-
* mente reformada ó r. Teixei-

ra de Can-alha 22, Piodads, Es-
trada Real dc Santa Cruz, bonde
dc Cascadura, ã vista. O paio-
mento poda ser parte em presta-
{Ces. Uruguayana n. 107, loja;
para tratar com o proprietário.

(S. 3980)

Prestações
75$000
509000
368000
SOÇOOff
US$000
20ÇOOO
179000
159000
129000

2295 119000
1795 990OO!
encontro pessoa

tle mostrar os
terrenos, o trata-se com o pro-
(irletnrlo nos dlns úteis & rua
S. Jantinrio 89, das 4 ns 3
da noite, o nos domin-
gos, das 8 dn nmnhii & 1 ho-
r» da tarde, cm Vigário Geral

(B 4643) N

Preços
3:0009
StOOOÍt
1:5009
1:2009
1:000$

-. 8009
7008

, «008
5009
4508
3508

No local $
encarregada

IíCOSTA
- j., .1^.. iqiiir^-.-.--.-'-^-—-r—:.~

Oalxa zi> 283
TEL. 145 NORTE- ouves 183 -

Correias Balata e do sola
ingleza para transmissão.

Asbcstos e gaclictas dc
todas as qualidades.

Tubos de borracha com o
som arame para água,

vapor e ar comprimido..
Borracha em lençol

Mangueiras dc lona (

m

VrENDEM-Sli, 
compram-se, hypothe-

caiu-se predios e terrenos nesta
capital, todos os dias titeis das u ás
18, á rua Buenos Aires 19S, antiga
Uuspicio. Figueira St C. (454MR

\TENDE-SE 
um ter:' metros de fundos poi

,_rrcno com 6o
por ií dc fren-

te, com 2 casas nos fundos; e um
barracão na frente. Estação da Ter-
ra Nova, distante 5 minutos! rua
Elcniloro n. 8?. Trata-se nn mesma,
com Joaquim Gonçalves. (2631 N) J

XTENDE-Sl-;. por 2:500?,
T ter

um licito
terreno nn Andarcliy. perto das

ruas B. de Mesquita e Uruguay;
trstase tom o iloi.o, Kosario 147. loja.

(3fci N) S

VENDE-SE 
o confortável predio da

rua Visconde de Tocanlint n 34,
estação de Todos us Santos; trata-se
no mesmo. (l-U2 ^*) ^
—?«ws. —--—

VENDE-SE por 7:000$, uma
casa, Junto_ Ã rua Imperial;

AI,UGA--S'T*!i 
tm .Tacarípaguái uni

pitjo, com casn, nmitn agita, gran-
dc terreno c todo plantado.

1)03
.  tra-

ta-se & rua do Carmo 11. CO, 1» andar.• ' (3069 N) J

VüNDE-SE 
por aj:ooo?( importan-

te predio novo, rendendo 550$,
no ponto do Jockey Club; trata-se na
rua do Carmo n. 66,' i» andar.

(3068 N)J

cura-se radicalmente com
as "GrOTTAS ES-

TIMULANTES'' u venda : Drogaria Ber-
rin!. Hua do Hospício, 18.

A I.UCAMSE har.iio. bons e espn-
^jLçoros commodos com jancilas, á
rua Oito de Uczenibro n 85-A (casa
|,'r;.nde). ..., Osül M) J

ALUGA-SEdemo.
. rasa, dc cstylo mo-

ií ruu Guimarães 11 45, en-
tre Rocha c .TtKkcy^riih, com talas¦de visitas c dc jantar, 4 quarto?, to;
di-5 com janellas. copa, cozinha, fo-
(Tão a Kaz, despensa, banheiro dagiiã
fiia e ournle, aquecedor, latrina den-
tro e fora, banheiro, quintal, jardim
p luz electrica; preço 140$; as chaves
no n; a* dá mesma rua, e trata se
á rua dc S. Christovão n. íoü-,

(3SQ5 W) R

ALUCA-SE 
um bem predio quc

acaba dc. ser reformado; quatro
sí.las c quatro [bitartos, porão habita}-
vel, duaá privadas, dois banheiros, um
rim piHm esmaltada c outras commo-
didades, a 5 minutes do bonde de
Cascadura v u minutos da estação
Quintino Kocayuva; pre;o módico pa-
ra a importância *!u iiredíe; a rua
Cupertino 67; t:"tá aberto, (34S1M),}

A LÚGÁ-SE, por ióo$, á rua Ma- CITPITDDIAC
^Iji.r I''oiiscca n. ao, uma boa casa, jUDUKulUj

jiutiida >. fort-.ih de .novo, com
ftuartos, 3 salas e ciiiutr.!; as chaves
5. rua Kmancinaçüo 16, (.itíO f.) ^ A"I.UGA-SE todo,

A liÜGÁ-Slí por 122Ç, o predio á
AÃ-praia de S ChriKtoyyo 165, bon-
les de íüò rs.; as chaves estão norCi.

(tJ=C 1.) S

eu n metade do
_ Clcnerul llelcgard

I 11, ns — E. Novo; crande quintal;trata-se no mesmo. (J»55M)J

A LUGA-SE
-í-^vana, Petropolis dos Pobres,

aíamada

A LUGA-SE ;. casa da rua Santa
V"VI/.iÍ:'.;í u 42 Maracanã, com 4
(.r.urío». 2 laliin. boa toninha e jar-
dim; al.iRiicl 16. %. (.140.1 L) 11

J&. E=»Z?.23iS1,A.*Ç}OES I ASl

Villa Sa.
nina

casa d;:s pequenas quc por neasa va-
;;ou, «i;>rovcÍtem que os pretendentes
r-'iti írimimcrcs; r.a rua V. Xiclheroy,
enlaça» dá Mangueira n. 6o,

A LUGA-SE um cratule predio para
liüa t'.^ tratamento, tendo seteNas llielliorus tOll-.ioÕOS — — í í??",03* ««atro salas e demais coiiiino.

IIICK LHQÜio KÚNG "'dailg6! !'ar:l' V" C ,ral=r m m

ltuítSuiit.% Anua 0«~ rei. N-1750

174 (•OMIliTI.M DO "COltllKlO DA MANHA"

llllllCl

"Sr. (lutjtie * •»!.
IA prova de confiançn, t>tie se dignou <lar-mc, itsonjea-mc cm exire-

mo, e constifite para mim motivo dc intimo orgulho; mas, muito a meti pc-sar, nãn posío par agora ir pssstialntetitq receber as suas ordens..."— Precisamente o que eu temia, disse o duque de Montbazon amarro-
Jando o papel com um movimento dc cólera. O homem recua... a empresa
jparcce-l.hc superior á.s suas t'úr<;;:í... Valhei-iue Deus! deverei renunciar;!
á única esperam;:!, que me prendia ainda a este mundo?...

Impressionado pela cruel dcsillusão, que acabava de soffrer, o veliii
deixòíirsc dominar por um, accesso de sombria niclancliolia.

Não foi senão passados alguns minutos que, readquirindo completa-
incnte a consciência dos seus actos, notou que amarrotava ainda macliinal-
mente entre os dedos a carta do cavalleiro de Kollac.

Decidiu-se, sem grande interesse, a continuar a sua leitura.
A pouco c pouco porém mudou a expressão da sua phisionomia, ao

passo quc algumas exclamações lhe fugiam dos lábios, formando um mo-iiologo ciitrecortado, e exprimindo suecessivameme a surpreza, a satisfa-
ção e a approvação. ,

Oh! que grande pateta eu sou:... exclamou clle. Porque não con-eu logo a leitura?... Bravo!... Tem razão,-.uio deve perder-se umiiiomenlo... Consegui logo no primeiro esforço o resultado desejado!...
hena um verdadeiro milagre!... Tudo o que elle quizer!... Ali! que ho-mem, e o cavalleiro dc Rollac! se estivesse perto delle com quanto csihüsi-itsmo navia dc abraçal-o!...

Eis o que o cavalleiro escrevia:"O 
próprio motivo, que me obrigou a addiar a minha visita, con-Rtituc a minha desculpa c ao mesmo tempo uma prova bem evidente dozelo, quc quero empregar uo cumprimento do mandato, que o sr. duque sedignou confiar-me.

Uma circitinstancip. formita — ou talvez deva dizer providencial —
acaba de me indicar um caminho a seguir, que pode talvez ser aquelle qu*lia de conduzir-nos ao fim desejado.

Andando ha dias cm passeio com algumas pessoas antigas na feira
dévSáint I.aurcnt, parei casualmente cm face da barraca dc um pelotiqttetfo,cujos discursos c facecias divertiam em extremo os basbaques e me divr-
liam lambem a mim, próprio, devo confessal-o."Xo meio de um desses discursos, foi itiuiias
nome excêntrico de Belphegór. Xáo prestei atteiiçâo
a um tal facto, quc na realidade nenhum interesse
mini...

Mas, hoje de manhã recebi a sua carta <¦ então e
* sonoro, vt>ltou-ir,c subitamente á memória. Oii! disse
botões; eis uma coincidência verdadeiramente curiosa! Quem sabe se será.'•aquelle homem, nue hontem ouvi discursar quem, e:n vista das exnlicaçõc*
fornecidas pelo sr. duque de Montbazon, pude dar nes a chave do cn ¦(.:•
fuá?...

Sen? perda de um momento precipitei-me para fora de casa coni.i liu
louco, entrei no primeiro fiacre que encontrei e fiz-me conduzir a toda
pressa á feira dc Saint Lourent. lira já tarde! o pclotiqueiro tinha partido
dois dias_a:iiis.

Avistei porém, tm outro saltimbanco, que estavi também arrumando
Mtegagem para a partida.. Pcrguntciihe se conheça ura teu collfga por .

5íü Carneiro
K. Piedade.

ie p.
Aluguel,

Torta da í,ú;i,
l5n$oijo,

(«o,- M) J

AI.UGA-SH 
a casa da rua D.. Ma-

ria ri. io5í ,t cuertos, a salas, luz
aluguel ííi$; na C3tação da

{iSfl M) K
rlcetrica
Piedade.

CASAS E TERftHNOS EM
JACAUÉPAGUA! —

Paíoiricntos em prestações:
Vendem-se nas rumr Monsenhor

Marques c Ánnu Silva esplendi-
das caias acata:fa-s ds construir
c magnificos lifttit do terreno pro-
prio, livre c iis-.iabaruçado, com
água encarou, bouiío e luas cie-
ctrica. PAGAMENTO E M
PRESTAÇÕES;- paia informa-
c.ões, rua Urusuuyana 107, loja;
para ver ú Estrada da Frcguezia
n. 415. (S, 4173)

VENDE-SE, 
por 14:000?, um íiom

predio, junto ú rua Condo dc
Bomfim; trata-se íí rua do Carmo n.
06, 1° alidilr. (N)

V7fiN0EM-SÉ per 55:000$, 2 casas
f novas, vendendo (-So?; junto no

largo da I^ipa-, trata-se ua rua do
Carmo u. CS, i" andar. (30CÚ N) J

uma hoa
Rczrnde;

11. <S(i, I»
(30C7-N)J

VENDE-SE, 
por 5:000$,casa, ú rua Capitão

trata-ho
andar.

á rua do Carmo

ISAS - UTÜITISMO - ASTEII1ESGLEHSE
Tratamento com completo resultado pelas Cor-

rentes do Alta írequeitciu e diuthermicas, da
netiraslhctiia, nevralgias, prurido, arlhritismo, arlerio
esclerose. lixamos pelos raios X. Preços módicos.

Consultório do Dr. Renato tle Souza Lopes,
especialista cm doenças nervosas', do appr*reilio diges-
ivo e da nutrição. — tiQA S. J03Í3' 33, do 3 ás i.

\ I.UliAM-SK, próximo á estação da
XJLIIomsuecesso, boas ca?as com tres
«luartos, duas salas, iigun, lu/ elcclri-
ca, jardim c quinta!, ao preço de 30$
n '/5${ irata-se no botequim 741. Te-
lephonc 31139 Villa. (j-tli-M) J

,\ I.UGA-SK uma casa com dnis
X"A.(|uarus, duas salas, na ruá Va-
Icntina Fonseca n. .j;, cstaçíò do
Riachuclo; as chaves estão no n. 41,
onde se Irata.  (jcio M) J

A LUGA-SE o predio da rua Alzira
-^--Vnldetaro 11. 46 (estação da Sam-
paio), está aberto das 9 boras ás 4;
informa-se no mesmo. (.í-32 M) J

A I.UCA-SE a
ülCsr valho 11.

A LUGAM-SK c=5i' ua Villa B-s-
Xi.tosj 'tuna sala n dn:s quartos; alu.
t.v.cl 51$; na rua D. Maria n. 101, na
Piedade  OjuG M)K

A I(UGA-Sl5. por ;í$, a casa á rna
^"ide Sanl*Anna n. jnt 1.Meyer).
JRòíá dn Matto, cam j salas, 2 quar-
tos, cozinha, \V. C no corpo da easa,
)i;2 electrica, tendo o trrreno tudo
cercado; trata-se á rua Adelaide 125.

(3100 Jt) li.

¦\- S1C a casa da rua Cetulio
cm 'Iodos oa, Santos, com 2

¦2 salas, cozinha, bom quin-
elcctrka. bondes c irem á

vezes pronunciado o
algiiirm nessa oecasião
podia ter ainda para

üe nome c-5'
eu com os

rtutüii
meus

casa da rua Souto
17, com quatro quar-

tos. duas salas, electrieidade, etc.,
100$ nicmuc!,; es chives uo u. n.

(3-6.1 MJ K

A I«l'(*A-SK o predio á rua Daniel
-TXCitrneiro u. 58 (língenlio de Uea.
tro), com dois quartos, duas salas, co-
zinho, luz eleaírica, etc., /0$ooo.
Chaves no n. 49. (3071 M) j

A LUGAM-SK excellentes casas no.
^ivas, a 6o$ c 70?, cum dois quar-
tos. duas sala?, terreno, pia, cozinha,
fogão econômico, W. C, chuveiro,
bom quintal, luz electrica, duas cn-
tJ-adas independentes cada casa; á rua
Silva Rego n. 35, Kiaclmclo, junto
aos bondes linha Cascadura.

(jájj M)J

\ IiUGA-SJ\ boa casfl, construcção
Xi.niodcrn.-i, com dais invimetitos,
com duas salas, cinco quartos, voran-
das, dcpcndciii-i.-is, quintal, luz c'cc!ri-
ca, etc.; na rua Aücc dc Figueiredo
íi. 5ô, Perto do Rocha. (3041M)J

A LUÍ'«A-SK bca casa cm duas sales,
^"iquatro quarto?, cozinha, etc,
"trará pequena familia; na rtia Alice d?
l-"liiicireilo n. 51. (304.1 M) j

A LUGA-SE a
pLVèrreirà -Vcbr.

casa nova da rua
ií*, Kngcnho No-

vo, com tres quartos, duas salas, c^z:-
nha, privada dentro dc casa, etc.,
com itlumiuação electrica. Traía-sc â
rua Marques f.eão 19, Kngcnho Xa-
vo, onde eilão as chaves. (J330.M) J

A LUGA-SE na estação do' Ki.v
-tAchuclo, uma boa casa, na rua Hoa
Vista 11. 47, tendo tres quartos, tres
salas, poi-üo habüavcl, luz electrica,
grande terreno. Aluguel ioo$ooo.

(.1.119 Jt) .1

A LUGA-SE a Loa casa da rua Pa-
X"4-dre Koma n. 8a (Kugcnho Novoj,
com dois quarto?, duas salas, porãohabitavel, etc.; trata-se na mesma rua
n. 41, onde estão as chaves.

{3329 jo j
A LUGA-SE esplendida casa, com

XAidõís quarto:, duas salas, cozinha
c mais depen Itncias com luz electri-
ca, espaçoso quintal, bonde h porta;rua Cachamby 1S7, Meyer; as cha-
ves no botequim, r^a da mesreá ma;
tratar, rua A.ldradiis u. (í(jí8JU1

A LU
jÇLn. 32,
utiartos,
tal, luz
fiorta; alujíuel ;<i?. ebui fiador; trata-
sí A rua Ahgc'.Íea S-i*A, 110 Meyer,

(:,3n M)it

A LUGA-SE saudã-cl casa, ram.-.t
.4\I,er>iioUIÍua, a 2 minutos, por
70$; .{ uuartõs, salas, luz e jardim ;
rv.a Flora J.obo jo, Circular, 1'enha.

05-7 M) I*.

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurnstlicnia,
Usperinntorrlióa.

Cura certa, radical o
rápida.

Clinica ¦tfectrothe.i.pica e es-
Büçial do
Dr. Caetano Jotíce

I das Faculdades de Medicina
Je N"a-ioles e Kio de Janeiro.

; Largo Ua Carioca n. 10
5jas 3 :'s u e das 2 ás 5.

Compra e venda de
prédios e terrenos

POMERA-STÈ uma casa ali vinte
\J e cinco contos, nas ruas: Cattete,
Tamandaré, Ncry Ferreira. Esteres
Juninr, Hacncndy. Cartas uo sr. Atiy-

aio, á rua Kodngô Silva n. 3.
(3=35 N) J

ClOJirRA-SE 
uni predio para peque-' r.a i.-iniili.i, dc Botafogo, até ci-

dade. Cartas
cães, á caixa.

preço informa*
(3Í.0-- X) J

rfTENDIS-SE um superior predio, uo*
V vo, cm centro dc terreno, com

todas a» conunodidadcd para familia
dc tratamento; informa-se na rua do
Mattoso 11. 346 A, ou rua do Thea-
tro u. 9, sobrado. (334*' N) J

ACENDE-SE no melhor ponto
* do Meyer um magnífico tem-

no cora frente para as ruas Ma-
ranhão e Fábio Luz, medindo
20x110, com bondes de Boca do
Matto e Piedade ií porta. O ter-
reno fica nos fundos do predio
n. 613 da rua Dr. Dias da Cruz,
onde se mostra o terreno. Vende-
c também cm lotes; para mais
informações na rua Uruguayana
n. 107, loja. (S. 3981)

VI'.NDE-SK 
uma casa nova, com

2 quartos c a salas r. demais de-
pendências: tem água e luz electrica,
na rua Victoria n. 291; .1 minutos
da estação de Kamos. Preço 4:500$.

(.133= N) J

T7E.NT)i;SE uma casa pela maior
V offcrra que o pretendente offe-

recer, é com 2 quartos, a salas, cozi-
cha, .- jardim e quintal, na Circular
da Kst. de Mcrity, com 22 por 50de fundos; subúrbios da Leopoldina.
Trata-se na rua Capitão Damassetia
»• '. 3«7 N) J

do
VENDE-SE, 

110 Meyer, perto
trem e bondes, 3 minutos, mo-

desta casinha com duas salas, dois
quartos, latrina, pia na sala ile jan-tar, tanque, luz electrica, quintal,
jardim com gradil de madeira, logar
socegado. Treço 5:500$. O motivo c
a proprietária ter se mudado do Eio.
Trata-sc nor favor com o sr. Barros,

Lopes — Meyer. Esta aluga*
(si-li N)H

na casa Lopes
da por 61 $000,

\TENPEM-SE 
duas boas casinhas,

ú travessa do Aguiar nsi 8 c 10,
com duas salas, dois quartos, corre*
dor, cozinha e unia boa área, poden-
du ser vistas nas mesmas e para tra*
tar á rua dc Santa Luíia n. 8o, Ma-
racanã; com o sr. Soares. (2819 N)J
"\7ENDE-SE 

uma boa casa com 3
V quartos, a salas, corredor, dois

tanques, uma boa área c cozinha, po-
detido ser vista na mesma, á rua da
America n. jõ'5. Cidade Nova, c para
tratar á rua Santa Luiza n. 80, Ma* .
racanã, com o sr. Soares. (2820 N) 5 '

^ETENDE-SE o terreno da rua José
\ de Alencar 26 t 2S; meríe 9 por

J51 trata-se rua Hospício iqS.
(360S X) J

E' CALVO QUEM QVEU. ...',
1»EIÍI)H OAUEIjLOS QUEM QUER. 1 •<
TEM BARBA FALHADA QUEM QUER. 

'
TEM CASPA QUEM QUEK.
porque o

._.. PILOGENÍO ....
lar nãsctf novos cabellos, impede a sua quçcia e extingitè com piei amenféa c.-.spa c i|ii.-ics.i.iicr oaasliaj da cabeça, ba.-ba e sobraacelhas. A* venda
r*tVr?K?r ""í,r,",!;cii-'j;-,,'l?'-'r'ri:,s « perfumarias e uo denosito: DROGARIA
ÍA.\i;ik'ri KU.A -PSlMiílKO £»e MAiiÇQ x i,-, antigo e. q. RIO CB

VENDKMSE 
14:000$, grande pre-

dio c chácara u.ira renda, na rua
Itapiru'; 30:000?, importante predio
próprio para moradia tle seu propric-
tariu, na rua Visconde dc i*iguciiedo;
2i3oo?, predio, á rua Dr. Leal, uo
Enff. ile Dentro. Acccitarse parte em
prestaçftes; ^=500$, predio á rua Vis?
ta Alegre, no tns. ile Dentro; Ia
coutos, cxcéllente predio e chácara,
cm Auchicta; 12 coutos, um sitio na
estação de Santíssimo c por 10 con*
tos, uni bom predio construído cm
terreno de fio por 70, na Penha; tra-
ta-se com M. Vieira; Quitanda n.
50, sobrado, (ju83 N) J

VENDE-SE 
uma casa nova, situa-

da em centro de terreno, com
tres quartos, duas salas, banheiro,
cozinha, dispensa, duas latrinas e
bom quintal, ua rua Prado (em írcn-
te ao portão do Jardim Zoológico) u,
32 — Villa Isabel. As chaves estão
no armazém da esquina, com o sr.
Augusto. Póde-se tratar na rua Ta*
rahybrt n. 38, praça da Bandeira.

(33I4'N) J

VENDE-SE 
uai bom predio em

centro de terreno, dividido cm
a salas, 4 quartos, cozinha, dispen*
sa c mais dependências c quintal, ma-

Snitieaniente 
situado ú rua Visconde

e Figueiredo; transversal á Conde
de Bomfim;«trata-se á rua do Hospi-
cio n. 84] loja, com Fábio, (3eo8N'J

VENDE-SE, 
barato uma casa no-

va, com 4 commodos, tendo cai*
xa dagua^ W. C. c tanque, na rua
Dr. Pereira * Landim 11. 77, estação
de Ramos. Treço 3:800?. (3^41 Ji) J

VENDEM.SE 
muito baratos dois

esplendidos lotes de terrenos,
promptos a edificar, uX;o cada um
uo logar mais saudável ro Andarahy
í rua Dr. Ferreira Pontes, rua cal.
çado e com luz electrica; trata-se á
rua Gcuerat Câmara n. 2C4, com
Duarte. (J 1521) N

VENDE-SE por 14:000$, um prediocom 3 quartos, 3 salas, varanda,
jardim e bom quintal, na Est, do
Rocha; trata-sc á rua do Carmo n.
06, Io andar. (3064 N) J

VENDEM-SE 
terrenos nas ruas N.

S. de Copacabana, Domingos
Fcrreir» c transversaes; rua do Ro-
sario o, 138, com o proprietário.

USso N) J

VENDE-SE 
por 6:600$, um

no, de 44 por 400 mts.,
terre.

_ .. ,.. terras
próprias, com bonde ft porta, cm Ja*
carepaguá; trata-sc ú rua do Carmo
u. 66, 1» andar. (31165 N) J

VENDE-SE 
por 2; contos, um ma-

gnilicu c solido predio novo,
com grandes accommodmfics. para ia-
milia de tratamento, próximo á rua
Jockcy Club. Trata-se com B, Souza,
Rosário 11. 00, sob. (3402 K) S

VENDE-SE 
por 850$, optimo terre-

no, com 38 por 50 (esquina),
próximo á estação dc Anchicta. Tra*
ta-sc com Ü. Soura, Kosario n. 90,
sob. (3558 N'S

VENDE-SE 
uni motor Americano,

completamente novo, da força dc
4 cavallos, c toda a installação ele-
clrics, imuiiura, quadro, cliaves c to-
dos ou accessorios, por 300$: estrada
Real t de Santa Cruz 11. 91 A, proxt*
mo á estação do Realengo — Se*
çciro. (3406 N) S

VENDE-SE 
a 800$ cada lote do

magnífico terreno, A rua Magda-
Una, junto,ao n. 39, quasi esquina
da rua José Bonifácio, a dois minu-
tos do trem, ua estação dc Todos os
SanLos. Trata*ae com o sr. Carmo, á
rua do Rosário n, y% das 10 ás 6.

(3411 N) S

VENDEM-SE 
terrenos cm Cojwica*

liana, nas ruas N. S. de Copaca*
batia, Domingos Ferreira c Constante
Ramos; trata-sc na rua 1>. Manoel :H.

(338/ N) J

VENDE-SE, cm
T praça Sccca 11. ia, uma boa casa,

com quatro quartos,

Jacirépaguá,
t, unia boa

duas sala:- va-
randa ao lado, bom quarta de banho,
oom banheira esmaltada de nguft fria
e quente, crande terreno, jiomar, etc.
loffiir saluherriuio c 110 ponto de 100
l'é'S. (33«0 N) J

leilão] sabbado, 24
 .is s horas da tar*

de, pequeno c bom predio, com ter*
reno ao lado, na rua Souto Carvalho

VENDE-SE 
em

do corrente,

11. 06, estação
logar saudável
Maio.

do Sampaio. Fica em
próximo á rua 24 dc

(3544 N) J

\TENDE-SE 
um bom predio, na rua1 Dr. Dias da Cruz — Meyer, por13:000$ n um terreno com 14 por66, por 7 :ooo$. com o proprietário a

rua Padre José Maurício n. 144, das
2 és 3 horas, armazém. (33B0 N) j

VENDEM-SE 
prédios lindos, paratodos os preços dc oecasião, em

Botafogo, Tijuca, ruas transversaes a
Haddoclf Lobo e Conde de Boinftm,
Cidade Nova; Villa Isabel, S. Chris-
tovão, Aldeia Campista « subúrbios;
trata-se na rua do Ouvidor n. 108,
sala 11, 3, com o sr. Cândido.

(3386 N) J

VENDE-SE 
um

Vieira Souto.
terreno, th rua

— , hoje avenida Mc-
ridional. 10 por so; trata-sc com
Dante; S. Pedro n. 61, sob., das n
is 5- (353a N) J

VENDE-SE 
uma boa casa com to*

das as acconimudaçües para fa-
milia de tratamento, uo melhor pontocia Aldeia C-uupista; trata-se na rua
Senador Euzcbio n, 59, pharmacia,

 (3515 N) li

VENDE-SE, 
na estação ile Sara-

paio, uni predio novo e Jiudo,
cum dua3 salas, tres quartos, cozinha,
dispensa, latrina dentro e fora, quar-to para creado c grande terreno ecr-
cado a muro e zinco. () predio tem
1 metro e 30 de porão cimentado,
caiado e dividido em calas, quasi ou-
tra casa. Ultimo preco 16:000$. Tra-
Ia-se na rua Vasco da Gama n. no.
loja. (3sz4 N) K

1 TENDEM-SE superiores terre-
V nos de 11X50, em Vaz Lobo,

Estrada Marechal Rangel, perto
de Madureira a prestações e ú
vista e por preços ao alcance de
todop. Trata-se nos mesmos, á
rua Professor Burlamaqui 8; to-
dos os dins. (3356 J) N
TTENDE-SE ou aluga-se ura sitio,

v com hoa casa, boas terras, bom
pomar du laranjas e diversas frutei*
ras, todo cercado dc arame, tendo
320 metros de frente, por 200 de
fundos, próprio para criação de cal-
linhas, cm est;ição de Ricardo Albu-
qiterquc; á tratar com Manuel Fer-
naudes Lucas, no mesmo logar.

(3485 N) J

ITENDK-PH uma casa nova, de
V tijolo e cojerto dc telhas france*

7-13, com bom terreno; tem atina cn-
canada< por 000Ç; na rua Maria Bcn*
ir.min ,10. Terra Nova, Linha Auxi-
liar, com o sr. Oscar (36*27 Nj J

¦ "STENDE-SE barato, uni chalet, com
j V 3 commodos. com magnífico ter-

reno arborisado, bonde na esquina; á
rua João Pereira u. 15. Madurei rn,

_ largo do petavíano. . .(330S X) K

VENDE-SE 
ni predio, por 61000$,

ua rua Dr. Pessoa de Barros 5'i
(.'631 N) J

VENDE-SE 
por 5:000*?, próximo a

rua da Harmonia, uni predio
que rende :oo$ mensaes; informasse
por favor, eoin o sr. jrario; rua d:t
Alfândega 11. 42. (3478 N) B

ENDF.MSE lotes de terrenos dc
o x so, 10 x 67,5o e maiores, a

dinheiro ou em prestações, ns preços
variam dc$de 150$ o lote 6 as pres-
tatões desde 5$ por mez. Tem água
canalizada Uo Rio d'Ouro, estão si*
tuados na estação do Vigário Geral,
E. F. Leopoldina, a 35 minutos de
viagem, sendo as passagens de ida e
volta .100 réis, no local se encontra
quem mostre os terrenos; para tra-
tar com o proprietário, na rua dc S.
Januário ri. Sy, das 4 horas cm de-
unte. (jato N) R
I.I.— —»¦ ¦*****! ¦¦¦-!»'. .iii.i II*- »"""¦«,

Corri mentos
Curam-se em 3'dias com

Hua 7 tio tíeteuibrv, 18<$

TTENDKM-SK.' ivna grande cnsa c
V chácara, no melhor ponto do

Meyer, com 41 metros de frente para
du..s ruas e t>£ de fundos, todo plan-
tado de irutas, por preço convidativo;
para tratar, com o "proprietário, na
rua Buenos Aires n. 109, in andar.

(.1606 N) .1

VENDIÍSE 
uma boa e b^m afre-

Çtiezadu offieina de calçados, por
u.edi-da; prçio dc oecasião; para tra*
t.-r. á ruu íiuenos Aires n. ioq, Io
andar. (3.607 K) T

predio á rua Gene
ArgòUp u, 156^ informaçõesVENDE-SEral Arçc .,-..,

com o sr. Daniel, rua (-cneral Cama*
ra n. 26. (3313 N) /

Gonorrhen
cura-sc cm 3 dias com

Uua 1 de Setembro, 186

VENDK-SE. 
á rua Dionysio de Si-

queira, um lerreuo de 8 por 29,
centro; irata-se rua Hospício 108.

(3608 
K) J

VENDE-Slí, 
na rra l;luriano Tfi-

xoto, tini terreno, de io por 45 dc
fundos; trata-se Hosjicio 10S,

(4608 N) J

VENDE-SEPinto,a um predio quc rende
por 4:500$, Morro do
predio que rende 150$

mcqsaes; informa-se por favor, com
u sr. Mario: rua da Alfamle-Ra n. a,2.

. (hí?H) R
XTENDE-SE por 30:000$, n» rua

T Haddock Lobo, um predio com
todos os requisitos, para familia de
tratamento; informa-se por favor, com
o sr, Mario: rua da Alfândega 42.

(3-no N) B

MOLÉSTIAS DA ÜRETHRA
Cur.» rápida com a

INJECÇÃO MAU1NUO
Uua 7 de Setembro, 180

VENDE-SE 
uni bom predio, perto

do praça da Kepublica c estrada
de ferro, construcção de seis annos;
bom armazém c dois andares: nio se
trata com intermediários. Cartas á
redacção desta íolba, a S, F,

(3381 N) J

VENDE-SR 
um terreno 10X50, em

Vigário Geral, E. ;-F. Leopoldina,
sito a rua Antônio Marcial. Preço,
3oo$; tratar ua rua da Carioca 67.

(3566 N) J

VIvNDFrSK 
barato, um magnífico

terreno, á rua '1'bercza Cavalcau-
te, o dois minutos do trem, na esta-
ção da Piedude. Tratar com o sr,
Carmo, rua Kosario 99, das 10 Ss 6.

(34J0 N) tí

VENDE-SE por 14:000$, um bom
predio cm Ipanema. Tratar m

rna da Carioca 11. Cíi, sob, (3<t2.3N)8

CATARRHO DOS PULMÕES
Oura rápida oom o

FEITO 1CALi MAK1KU0
Itua 7 do Setembro, 180

VENDK.U-SIi 
na rua do Kiacliuolo,

dois magnificos prédios; informa-
te na ruu da Quitanda n. 94, bole-
<iuim, com o sr. Guimarães, das ir
is ia horas, (.15-j N) S

VENDE-SE 
um predio com anoa-

zem, ponto commercial, 12:000$,
em- Ilotafoso; tratar na rua da Ca-
rioca n. 66, sob, (3424 N) S

VENDE-SEe elegante
um pred''o de solidn
conslrucçio, no me*

lhor estado, dividido çm dois pavi-
mentos, sobrado com Ires quartos,
duas salas, saleta, banheiro, \V. C,
cozinha com fogão econômico, instai-
Iftçlo electrica, jardim, itequeno põ-
mar, horta, viveiro para passarinhos,
garage e balanços c um porto lraliita-
vel, dispondo de tres quartos, duas
saias e cozinha, com fogão a gaz; na
rua Theodoro da Silva n. 423. (31=0 N) J

Constinação
Tome

PEITOKAL MAKINHO
Uua 7 de Setembro, 18<t

VENDAS DIVERSAS
"Ç^ENDE-SE 

um bem piano Plcvcl,
V dc iacarandii, ;|8 e 3 cordas, era

htrai estado, nor 720?: rua Sete Sc-
tembro 215, rclojoeiro (3437 g) b

TTENDE-SE um bt.ni piano allemão
t Rittír, ainda novo. um dito Pleyel

/ bis, o melhor formUo, perfeito; tro-
ca-sc, compra-se. cnnccrta-se e afina-
st. _ Ao Piano de Ouro, offieina do
Guimarães rua Riachuclo 4^1. w-h,

(343S ü) s

\rENDE-SElor 
" muito barato um mo-

lor Ford, de 21 HP. Ver c tra-
tar, ua praça Satnz Pena n. 31.

^^^^ 
(3344 O) J

VENDE-SE 
uma malta virgem, na

estação dc Engenheiro Neíva,
E. F. C. B.; trata-se na rua Üru-
guayana n. 114, i'» andar, com Victòr
Braga, das 3 ás 5 da tarde.

(3350 O) J

VENDE-SE 
um piano dc afaraado

autor c com pouco uso, e por
preço razoável, para ver e tratar, na
travessa Figueiredo il. 24 — Bota-
fogo. (3061 O) J

VENDE-SE, 
para fabricas de soda

c águas gasozas, ácido citrico
Hquidi e tartarico, A 2$5oo o kilo.
Milhares de fabricas já o têm cm
uso. Pedidos e informações an "Esta*
beleeimento Chimico Industrial", Josélíapallo, Passagem de Marianna —
Minas, (3117 o) J

VENDEM-SE 
diversos moveis dc

familia, que se retira; rua Mau-
rity n. 73 — Mangue. (31G9O) R

\TENDE-SE 
de tudo para todos os

negócios e officinas, armações,
balcões, vidraças, t tscrivaninhas, ca.
d iras, cofres, divisões, varejo, copa.
mesas para botequim, lavatorios e
bancadas para barbeiro, mesas e
utensílios para alfaiate, grande quan*
tidade de miudezas, novas ou usadas,
assim também fabricamos sob encom-
tnenda qualquer movei, commercial, a
rua do Hospicio n. 189, junto a
egreja. (1239 O) S

A Livraria Quaresma '

[ acaba de publicar : J

O SECRETÁRIO
; r: 10DER1É
ou (fuia indispíensavel para caí»
um se dirigir na vida sem auxilia]
de outrem, por J, Queiroz.

Edição deste anno, 101 lO
completamente refundliIa-J
mclliornda o recomposta —1
da..accordo. com o Código Cl-j
vil Brasileiro, em Tlgor..--'

Obra dividida cm '

quatro partes ííx-._
Primeira: — Oitirtas Fti.

niillnrcs — mais de 100 nio.
delos differentes sobre todos o»
assumptos.

Segunda: — Correspon.
dencia Commercial -— mais
de 100 modelos de canas couft
merciaes, circulares, faclur;i3. le-
trás dc cambio e nota proniissiv
ria, cartas de credito c cartas
dm fiança, recibos, contratos ,-.
todos os papeis para u Juntai
Commercial, etc, etc. 1

Terceira: — Regulam (mi
tos o retições — mais de ioo]
modelos differentes, diriRi-.los ai
todas as autoridades, civis e tuiJ
luares — Ao Presidcrrte da Re«J
.publica, aos Ministros, aos clicSj
fes das repartições publica» ca
particulares, ao Prefeito, ao ClicJ
fe de Policia, e demais autoridafl
d cs etc, etc *\

Redacção' Officinl e Civil
Officlos — Procuraçflcs
Montepio Civil e Militnr,

etc,, etc. j.
Quarta: — Formulário ri<i

Casamento — Civil e Reli.
gloso — (Com todos os ar;
Iíkos do Código Civil). 1'erinB
nando: com a "Constituição
Política da Republica doa
Kstadoti Vnidos do RrnHil"!

llm grosso volnmo ehça*
dernado, do 425 pagina^
contendo todns as «iii^troi
partes reunidas . , 3$O0U

AVISO
A UVRAUIA QUARIÍlSM.'

remette para o interior, com 1
máxima brevidade possivel e li.
vre de despezas do Correio, ba
tando lão somente enviar os jtí
(em dinheiro, não se acceittiudi»]
sellos), cm carta registrada, com]
valor 

'rtflclarado. dirigida a Pltj"
DRO DA SII,VA QUARKSMiV

rua S. José ns. 71 e 73, Rio d.i
Janeiro,

VENDE-SE 
por joo$ooo, mua l«iin

quitanda, livre e dcsembaracadijja
com boa írcgutzia, na Praia do CaluJ
11. a, fundos, D. Almeida. (3230 O jf

VENDE-SE 
de particular, uma niM

bilia de peroba, com encosto da
Telludo verde, e com capas brancas!
um parta bibclòt, com espelho, uma
culumna, e uma estante de musieaJ
na rua Paraguay n. as A — Mcycr.l

(3334 O) 1

VENDE-SE 
um bonito cavallo, tiú

rua Conde de Bomfim n. í.is-J
(31134 O) I

VENDE-SE 
a casa de bilhetes, dst

aveaida Salvador de Sá n. ?|
por qu.ilu.ucr dinheiro, tauibcm s«
aluna, conforme esti. Trata-se com 4
Corrctiro, <|Ue é O dono; Frei Canei
ca n. 194. (3'94 O) lt\

.TTENDE-SE um -. açouguc, fazmdis
i \ bom ncgoejüS na rua Barroso nJ
100 — Copacabãíía. ^Trata-se no iiicm
mo. O motivo da" v.eiidi se dirá i«
comprador. >.,i'áfe: (3^4° O) J(

VENDEM-SK 
inst f-umentos de cití

eenliaria, náutica c óptica; Cas»
Rocha, rua da Assemblea. 56. Jj(395* ü) S

VENDE-SE 
um deposito de cnrrSiS

e lenha, fuendo bom iiegocicu
na rua Professor üabizo, antiga trai
vessa de S. Salvador n. 270, vor caii
sa de um dos socioa ser obrigado -
rctirar-sc para a Europa, (ãjgj O)

VENDE-SE 
um piano ame-ricano)

Stêinwáy; esti noro « perfeito, d
particular; rua Kosario tu. 2" andar;

(3650 
ü) 

'

VENDE-SE 
um magnífico piano,

Stcck, novo « perfeito, tocancT
65 e 88 notas, por preço razoável; n.
cocio docidido; avenida Paesos 34. ^

(365: O) A

VENDE-SE 
um torno, cin bom uÀ

tado, com placa universal, castai
nho, polias de 0,70, 0/0, 0,50, 0^3,-!
o„u centinictros, todos <Ic ferro, 'ííaJ
ta-se & rua Conde de Bomfim n, 61
loja. (3495 O) Jf

ENDEM-SE dois portões dc ferní
ambos juntos, com a por 10, nsi

rua Haddock Lobo n. 104, pnarmaj
cia. (35aõ O) if

VENDE-SE 
um cachorro Iiilu', ilJ

Poracratiia, com 8 mezes t cm
chorrinhos Fox Terrlcr, na" rua d)(
Santo Amaro n. íja — Cattete.

(33S3 O)

VENDE-SE 
um piano Pleyel, tiú

perfeito estado; para ver e tra;
tar, á rua D. Luiza n. 18, casa a.

(3558 O)

VENDE-SE 
tma bonita cabra, prei

nha, em couta, á rua Dr. redrdl
Douiiugucs n. ao — Encantado. '

(34?r o) a

VENDEM-SE 
(tallinhas Hliode Tsí

land Red, a 10S, 12$ e 15$; rua'
Machado de Assis n, ?z, Cattete. .

(3614 o) A

VENDE-SE 
um magnífico piano nl»

U-tnSo, bonito e barato; na ruol
dc S. José a, 17, a° andar.

(3380 O)

\RENDEM-SE 
barato uma mobili*

ile fíiU de jantar, j-uanla-cssa**
ras, toilette, inesinha de caliercira. etiy
á rua D. (.'arolina n. 15 — Bot.-ifog.J
das 8 ás 10. (.liso O)

VKNDH-SE 
uma boa macliina i>n(tf

tograpliica 13X18, com p.iuco uso,
cm tripé, 

'íliassia 'mipio de alumínio^
por -60Ç, ú uma pechincha; uma ie*
cr et ária côr clara com dois mezes d«
tico por 3SÍ; uma boa mesa com pc«
tornoodog e enverni-iados. p^r i7$ooofl
trata-ne por favor na rua Minas, s»d
.Sampaio, (3582 O) Jl

VENDE-SE 
um bom pinno, pcrfei'4

Io, garantido, do celebre autor Cai
.1. Quaiidt, de Ilrrtim, cordas crura.,'
da», por pfloí, vale 11100$, dc partMcular; na rua de Sant'Anna 11. iao.1

_  (3583 O) I
TTENDE-SE «m automóvel lloiiiile,5

» feito com sciencia e reformadou
com embraiagem ile couro. Marca]
ilerlict; trata-sc na rua do Cattete-!"• 257^ (54a t O) Jf

TRASm^ESi
•TltA8PASSA.SE o contrata
^de nma grar.do casa proprlt»
para qualquer negocio, no me»
lhor pouto da ma do Ouvidor?
TraU-sc nesta redacção. (P)j

ÍTaveJ
TRASPASSA-SE 

uma casa
nida Mem dc Sá S. 20.

(3535

TRASPASSA-SE 
a loja de ferrai

gens da rua S. Luiz Gonzaga nJ
108, largo da Cancella; trata-sc na1mesma. (8998 P) IU*,

T-RASPASSA-SE o contratai
J-de nma grande casa própria
para qualquer negocio, no me-
lhor ponto da rna do Ouvidor*;
Trata-se nesta redacção. (P)t\

TRASPASSA-SE 
uma barbearia,!

com licenças novas, nn ponto do
10a reis; Villa Isabel n. 311.

(3256 P)R

TUA8PASSA.SE o contrato^
-"-do uma grande casa própria,
para qnalqncr negocio, no me»
lhor ponto da rua do Ouvidorj
Trata-sc nesta' redr.cção. (P);

\rENDE-SE, 
por preço de oecasião,

unia linda collècção- de pássaros
do norte, todos cantadores afiançados
e unia grande ((iiaiitidr.de de coelhos |de raça; na travessa d*j Carneiro n.
42, Estacio dc Sá, ..- (3301 V) K :

rjlRASPASSA-SE uma conceituada,?
X ourivesaria e relojoaria, em pe?
tjuena escala j informações com o t>r,'
.Santos; avenida Passos n, io(>, phar<
macia. (3270 P) "

ÂGÍiados e pertíidosx
ACHOU-SE 

uma carteira dc clmiifí
feur, esta, encontra-se na ruv

Ncry Pcrrcira n. dn. (j.128 Q) S-'

PERDEU-SE, 
do Palácio Monróe, Sj

rua do Ouvidor, uma pulseira da]
ouro com medalhas do mesmo metal.-;
Gratifica-se a quem a encontrou •.;
iiu.-ir.i culrcgar a rua Ouvi.lor 11. 130.1
sobrdi). U946 Q) m\

._;,"•- -
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T\A casa Tinto _ Saraiva, em fren*
"Dte ao Cács rharoiac* ta. iji—W
•Mercado Novo, dcsapparcccu.no Ah
,1 um cachorro de; raça- Uhlm coral
iinamàrque". conr of- caroctc-isticos
.Sm- 'todo preto, com uma es-

,S,Cff tíanca lio 
"peito,* orelha;.corta-

cias c cauda comprida. Pcde-sc a
micin o encontrar íeval-o licasa aci-
Su"indicad.i, que scra .1™$**$ j

OPILAÇÃÕ
**'

TV*'

AMÁVEL I4AO
ÍIMÜSII

PERDEU-SE 
110 dia- so do corren-

te na praia do. Flamengo, entre
Silve ra Martins e a Gloria, um liro-
chi com brilhantes e esmeraldas.

<lratificã-sé a quem o entregar na
aveniila Kio Uranco n. VK_j"!ft): j

J" 
JERDEU.SE a cautela .... -*-¦¦

Econômica 11. 36-770, de _i y?
da Caixa
dc 1916.

(-.»5S Q) J

IlÉílDEU-SE 
a caderneta da. Caixa

Econômica do Rio dc Janeiro, n.

^1^.1. - 
.(335°_C>). r"diversos

¦ *•}CURA MM A VMIPHIA UNICO
CERTA PELO BH&liBlEMtB ESPEOFKO
Elimina qualquer verme intestinal e solitária. Tratamento moderno, em comprimidos (pastilhasinhas).

Não contem o venenoso e cáustico THYMOL". Não tem dieta. .,_ v;
ft&imt&fl Flores brancas; Irregularidades CURA
nf-tMlflU mtín8truaes ;,A/:in • Desan1"10 > F,llta

^Miguel Braga, especialista era
êxtrãci*5o ds callos e unhas encra-
vadas, som lôr, etc., r. Ouvidor,
165, sob. T. X. 1505. Aos domin-

: gos attende chamados a domic-
lio. Teleph. Norte 3659.

I A KM AÇÃO — Vende-se unia nua-
A si nova de riga, cnyidraçada; 4
rua Riachuelo n. 425- U*6» ü> >

ACCAO 
entre amigos—de uma «mil-

seira, com brilhantes, a extrahir-
se sexta-feira, 24 do corrente, fica
transferida para sexta-feira, a de
março. (3387 S' h
rÃP'$ senhoras e senhoritas que.pre-
A eisarem dc um chapéo enfeitado

<m qualquer inidelu dc fôrma, nao se
esqueçam, que a Maison Mugttet, .1
rua Sete ile Setembro n. 193, se acha
aula paia satisfazer o desejo «le tn-
dos. __ __l9i.^_il

¦ remédio
. ...  «,  - preço na
Prosaria AndriS, 7 de Setembro 39.

"O ISOHEMOL" »
"O ISOHEMOL" --
"O ISOHEMOL" «
"O ISOHEMOL" -

.. ... CERTA
do Appetite; PWIn

Enfraquecimento pulmonar kk.lu m,tm,ainthr
é preparado por methodo especial, e tem por base um ^^«gJggffi55
so v&zado", combinado ao arseniato de Strychmna, e de assimilação lacil

pelo organismo. „..;_-.
é o unico e verdadeiro especifico das senhoras e pessoas debilitadas.

AUGMENTA O SANGUE, O APPETITE E AS FORÇAS.

'• ÇÍIVA —Grande cartoman-
1. JILTflte estrangeira, trabalha

lha com cartas gregas. Diz o presente
eo futuro. Da consultas das 8 da
manha ás 8 da noite. Rua Duenos
Aires, antiga do Hospicio 334. _. .(255<i S) J

1 A NTES de comprar
'J\ aconselhado, saiba

"Necatoricida" e "Jsohemol"

bem lavada ç
uso ile compôs.*i A L.UC.A-S1Í. Kotip

2_-cnR0'iimada; sem ...*.. ..- ->•,--'.--«
ções; pedir o telephone Central
/iSli.i" (cisa dc família), que obterá,
«.elos seguintes preço; 1 camisas «lc
i.cmina Í400; ditai de peit.i mollc,
s'300; ditas de senhoras. $200; calças
<l'c linho branco ou pardo, 1%; na.c.
1„t dc linho branco ou pardo, fcjoo,
collaiinhos lustrados com esmero,
Sjoo; lençóis de casal, $300; ditos de
cóllelròs, $-'00 toalhas nehanlio. $301.,
ditas lie mesa grande. $500; «Uas «le
nsto. $-«««o; 1r.11.rdanap.0s grandes, cn-
*.. 1111 nado.-. $loo; ditos idem. passados,
S„ o pnr dè punhos ;èiigo.jimados
coin per.'ciçüc; $200; camisas dc dor*
úir, $200; ccroulas. Çnoo; lenços.
_„-<>; iiwnda-s» buscar e-entresar a
domicilio <."58 b> S

l'EÍTA*SE uma menina orphã di
. — __.__. .1.. ¦ n -1 1 -> niiniK

«_ è_m » «£*£«£ wi—* mm Si««s, fc«
'iaa e ISUIiemuj co diplomado pela Faculdade de Medicina do Rio de Ja-

Geral de Saude Publica, registados na Junta Commerc.al do R.o de Ja»e'™- p_ ^

Necatoricida - 4$000 - pelo correio ¦¦ 4$500. OS DOIS JUNTOS pelo 8|gg|J
PreÇOS: -- imém - 4$000 « pelo correio - 4$500. ul " " 

. Indo Alves sm*r - »

NECATORÍÉIDA

Autos Benz-^^i
Iubríticaç5o. d o Ruby E. Deposita-
rio». J. M. ." rapaio t C"; rua d»
Hospicio n tra (to3S) B

ACTOS FÚNEBRES

DOENÇAS 09 E8TIIM II-
TESTIHOS, FIGADO E NERVO-
njQ 'iWf. RENATO
W— DE SOUZA iam
PES, docente na Fa»
culdade. Exames pe-
los raios X, do esto-
mago, intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Tratamento da as-
thma. -¦ RuaS. Josó
39, tío 2 ás 4. Grátis
aos pobres ás 12 ho-
ras. A4üj

D. Fraircisca Ernestl-
naBueno BierienbaGk

AGRADECIMENTO

ÍDr. 

Rego Monteiro, suu
senhora e filhas, Victorino
de Castro, sua senhora e fi-
lhos, Anna Cavalcanti, Bi-
errenbnch e filhas, A. Ka-

veret, sua senhora e filhos, e Ro-
saüa Rogo Monteiro, na impossi-
bilidade de agradecer directa-
mente a cada um dos parentes e
amigos que se dignaram acompa-
nhar o enterro o comparecer á
missa de sua boa sogra, mãe, avó
e amiga D. FRANCISCA ER-
NESTINA BUENO BIERREN-
BACH, vêm, por meio deste, a
todos hypothecar sua imraorre-
doura gratidão. (3572 S)

Maria Luiza da Costa

A pae c mãe, de io a 13 annos
vara ser tratada como filha. Irata-
ic na rua do Hospício n. M0..çom
J . Fcfiiandea. _(a.5i*,„r'?_

quatro;
separa-

ns. 7 a 11. -
C3975S) S

[VIQIAHES 
— Vendem-se

> uma lianatella, junto ou
«los; rua l'"rci Caneca

./lOSTlIRGIRA — Fazem-se
\_il- '

/ioi.i.ií'rÈ3
\J da, lava.

'dos, 
p««r iiuaiiiucr figurino; preço

liaratn. Cortam-se moldes c ensina-se
a cortar, por 50$. Attende-se a cha-
mados, rua honsecil 1 elles 11. as A.
casa 1 — Si Christovão. (2233,0;J

"de 
senhora soli nieili.

\.s ui, «««va e concerta. Espccialula-
.le para Bravidcz. Mme. Boiihardc dc
1'rclt.is, rua Vpiranga n. 37 — '-»*
lanjciriis. (.1358 S) J

____SkT«*.&'

%*^tr-- 
¦ ¦ !rm

WaSt E__5_8y *í
___â'*^Sf^^ "• i__h

QUARTO 
— *S*«*1 distineto, sem

compromissos, prcciüa de um em
casa tle familia, para descanso, cm
Copacabana ou Hotaíoi-o; cartas pa*

C. VI, no escriptorio desta tollia.
(3296 S) R

(10NSU1.TAS 
espiritas , — Mine.

J Maria Luiza, só acceita gratifica-
eã«> depois «Ia pessoa conseguir o nuc
tlescja: «Mattoso ... lei. is83, \^lla-

C**OMI'KAM*SE 
ouro, prata,' crys.

hoVAc t demais metaes finos cm
obra, mesmo usados; na Joalheria•Andorinhas, r. Uruguayanü n. i»4^

/1 ARTÕ.MANTE bahiana
\j e.irta«
liem;
brado.

Dota
fa"z fraiiaiiiõs para o
SanfAnna 11. 1U...SO*

(3177 S) J

/CARTOMANTE,
V.' liabililada.

médium, espirita,
....,,.., muito procurada pelo

iiccrto «le suas prophccias, unica que
faz trabalhos garantidos . para reali-
l.oóeo «le todos os nepocios dif.íiccis,
c reconciliações. Participando 11 sua
«listincla frcRUczià, iiuç mudou-se da
rua de S. Pedro 331; para fi rua Mc-
iiC7.cs Vieira, antiga dos Inválidos 11.
i|0. t.3397 S) S

D. ESMERAI.DIN-A CÂNDIDA

(Rua do Recreio n. 35. Bahia,
dchoetra)

Soffrcndo de eezetnas, Jtirantc-
dois antios, curou-sc com o UA-
XIR DK NOüU.EIRA, di phar-
macetitico chirnico João da bilva
Silveira.

UARTO 110 poiáo, iDiiito seceo c
¦ arejado, alugá-se um cm ca«3a ile

, familia, para casal sem filhos c que
trabalhe fora, tambem serve para de*
pn3Íto, pois é limito ventilado. Preco
4o$ooo; rua Carvalho de ba 11. aS.

FERIDAS g
darthros, eezemas, sardas,
pannos, comichões, etc, des-
apparcccm rapidamente usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
iSooo. Deposito: Pharmacia
Tavaits. Praça Tiradentes
n. 63 (Largo do Rocio.

A 4030
\taww

H,rORPUE'A -i Dr. Guilherme PeU
1VL xoto. Especiltista no tratamen-
ÍJ da MORl-HE-A; rua Cap.Uo
Mataraizo.- » - S. Poulo. {níorma-
ções, no Rio, com o sr. Raul Peixo*
to, à rua Chrlstova. Colombo n. 38.
(,'attete. " l"l>

pira o dia«jnõsti-,
co .« tratamento
las'doenças do es-
tomaRO, intestinos,

.v<e.«;*ag«jifejjá) figado, . pulrnSev
loração, tins. ossos, < et«A peKj
DR. RENATO- DE SOUZA. 1.0-
PES. Preços'módicos. RoaftWM
tose, 39, das i á3 / (menos Ss
•.tartas-ftirat).

iosx

ÍTniPUESTAiM-SE 301000$ sob' hy
B. íi. .r.  n -„„¦„ ili» IO " °. 111pothccas; a juro dç 10 «| , 110
centro da edade e 12 "Io, nos sub-
SS em logares. centraes;. trata-se
110 Caie Comnicrcio, «sito n praça
Gonçalves Dias, esquina da rua do
Hospicio, com o Pereira. (3404 o) o

sob

SALA 
c quarto mobilados, com ou

sem pensão, aluçam-Be em casa dc
familia distineta, mineira; preço mo-
dico; rui do Riachuelo ir. ««.Tel.
Cent. 4gg___  (ttAl^) R

SENHORA 
estrangeira, offcrccesc

para .tomar couta dc, casa dc sc*
nhor dc edade ou acceita protecção
dellc; cartas a Emor, neste tornai.

Curso preparatório ,i.»S
MARIO REZENDE

da Escola Normal « da Escola de
Aperfeiçoamento. 1 Exames 1 parçellados
ní Collegio . Pcdr» ,^-., .^"kS
tias Academias, Escola.Militar, Esço-
Ia Naval,., eíç.., CotMI, asss.nte_.de no-
toria competência; «Pft>-« LV.^.

''ii.' -87

t

Alfredo Ruíino Fructuoso
Gomes

t Esther Gomes- Morin,
Carlos 

"Morin 
e fillia, José

Ruíino 1'ructuoso Gomes e
familia, Augusto Ruíino
Fructuoso Gomei c fami-

lia, EiHvises .lunqucira Eiuttu^so
Gomes c filhas, Leonidia Ferraz
Teixeira, filhos, e genro,, agrade-
cem, penhorados, ás ..cssoan que
sc -dignaram acompanhar cs res;
tos mortaes do seu sempre* lem-
brado pae, sogro, avô, irmão, tio,
genro e cunhado ALl-T-EDO RU-
FINO «FRUCTUOSO GOMES, _ e
de novo as conridàin para assis-
tirem á missa de setimo dia, que
mandam celebrar para eterno re.

pouso de sua alma, hoje, sexta-
feira, 3,; do corrcnle, ás 9 '\i
horas, na egreja de ••. Kfáncis;t>
de Paula. R 32611

Carlos Rohr

*

f
Bernardino de Souza Me-

Casamentos »5Í no «.
vil « sol
rei igios*,
c o tu- au
scra cet.

tidões c em 24 horas, todos 09 dia),
para provar quanto esta casa e séria;'só 

pasam depoi) doi papeis, prom*
ptos; trata-se à rua Darbara d» AI*
varenfta n; 24, em frente á )» rrt
tt)riar nro.iimo ao Thesoure» com Ca.
pitão Silvas (S -1861)

¥(3349 S) R

DR. CALAZA
GLIN1C GERAI. •

Dá'consultas grátis,'das 11 as
12. Pharmacia A?iiia. rua Vjscon-
le ltamaraty, 99. (R l6t6)

DENTISTAS

QEMIORA, iifiiBa uma boa sala de
O frente, muito independente,, para
deiicanso de algumas lioras 110 dia,
a senhor dc tratamento, fica para os
lados do Lavradio. Cartas para este
jornal, para Carolina.- (3443=) s

i*10MPRA-SE qualquer quantida e
XJAe jóias velhas, com ou sem pe-
ilru de qualquer valor e cautelas do
Síónte de Soccorro; pagam-se bem;
na rua Gonçalves Dias n'. 37, Joalhe-
ns Valeniini. Teleph. 994;. „Cen{"lí(4814 J) S

ÍpjlPRESTlMOS 
— FazcmrSC .....

ti inventários, heranças, hypothecas,
ahiBiieis de predios, juros c caução

e apólices. í*azeiii*se obras e pagam-
se impostos em atrazo. Conipranj-so
terrenos o predios. Com o sr. Carmo,
vua do Rosário n. 99, das 10^96^

l^LECTRICIDADE, machinas de
lUmassagem; S. dos Pasoss n. üa.

ÍMZ 
psç!" P"" i)en«en!1f, ln.ac*1*'

!„ps; S. dos- Passos .8^ 
g

CUAPÍiOS 
últimos modelos, çm sc-

da, crepon, filo, a 12$, i8$ooo o
20$; tingcinsc. reforniain-sc a -5? c
ÍSoio; 

"rniiic. Boa, acceita. alumnas
para chUpcoa. á rua da Carioca ri. 10.

*/10Ml«U<VSE talha |iara 300 lctlos-.e
VJ'bomba pequena parnvpoço; traU.
se-coin Ernesti),. rua Corrêa. dj*OJf
veira,n. 6 —¦ V.. Isabel. .. (a»8a.S).R

/ 10LI.E.TÚS Bli SENIIOllAS, .sob
\<0 medida ta$| completo, mine. Ha-
.-iv Lemos,, rua. da Assemblèa 23 1!
'et «lar abaixo da,'Avenida.'.R»o - «rarj.
«o.' ' : ' ' -: ;;'i''. ' *''7b> "

TTYPOTHECAS ..-
lí urbios, grande_s_

cidade c sub-
3, gtauu«;a _ OU' pcqilMias

quantias,; juro módico; ha capitalia-
Ia. Informa, por favor, *o sr. Piincn*
ta, rua do Rosário 11. 147, sobrado.

(3252 b) K

/*«. .ItTO.MASTE,' e .ian oualqucr
\J irabállib para » bem, nao usar
«.le cerimonias cm falar no que desc-
jates cTtrt.ía de' feridas. c irônicas e
outras doenças; 4 rua Oliveira 38.
fundos da capella do Amparo --U«'
cadura; (?49 S) "

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com ns

garrafas dc catuüba, remédio yc*
ectal, vinilo do sertão do Ceara. En-
contra-sc na rua- de - faanto Chnslo
n. 99. 'W5" s> -K

MATRÍCULAS 
GRATUITAS" -

Para o sexo, feminino, cm; cara.
eler • permanente, mediante a joia;,cx-
clusivaíncnte.- ,N6 Curso ¦ Prpnçdeutiço;.
íi.riia-.da Quitattda ii.. 20. dia lodaa
matérias, de preporatonos ç da, Es*
sola Normal. (=8f«8 S) R

SÕCIO 
com dois conto3, garantc-so

retirada 250? a 300$ mensaes,
lendo o próprio, caixa; negocio Íim-
po e soiér; informações, çom o sr.
Maia, deposito da cervejaria Bralima,
Av. Salvador de Sa .11. . 162, das 11
ás- 18 horas. (3406 S) b

DENflSTA
K. Balda* Von 1'lanckenáteln

Esp. ira. obturaçSeg a ouro, pia
fina; esmalte e extracçSeí, com-

¦aniente iem dòr.; colloca dec-
es com ou sem chapas, a preços
-eduzidos. Garante todo e qual-
mer trabalh» e ' acceita paga.nen;
:os parçellados. Das 8 da manhã,
âs 7 da. noite. .Aoa- domingos sft
1- às 3 horas. Kua Marechal Fio-

i-iátto Peixoto n.* 41 (sobrado),
«íroxiiro á ma Uniguayana.

%LEir^Lv||E!ÍE--
RtiaMárii t Barros, i$t%, 2sS t 260,
Tcl V. usi. Internato.r*ara o sexo
inakulino Á Smij-interna{« e-«'"";•-
to niixlos.s-funccionando^a;-secroo te*
minina cm. edifício scrarado.. InstrU-
cção primaria, secundaria,... commcr.
Xl eV artística., Coito .especial de
-preparatórios,'-.' òFgíuWcÉ de. accordo
com a- lei n. 11.530ppar.a-1adm1s.sao
ás academia» siipMiores. Sclecto cor-
bo' docente,, constituído por professo-
res* dc reconhecida: aptidão para o
magisicrio;. .Ensino ministrado,.escru*.
puloiuiiente,'o que explica o exito
àos últimos exames dc preparatórios,
em que o- collegio obteve, elevado nu-
ntcro-.de approvaçõcs.- Línguas vivas
professadas praticamente.- Iratamcuto
excellcnte, tendo os alumnos as re.
feitões cro comnium com;a família ilo
director. (R 3U3) ^

XFLÍCADÕR dc arithinctica a do-
micilio."Ensina pelo progranima

do rcdt.0 II. Preç.9 .305, '-•>¦''"»
esta. redacçao, a_Rcis, (3141 o) 4*-

E~" 
SCRIPTURAÇAO -mercantil, pelo

mesího methodo do .professor Ta-
vares "da' ._C6sta, o «proiessor Mario
Pires, da Escola Municipal dc Ancr*
íciçoanicnto, lecciona íl rua Dr. Mtua
Lacerda n. 65. Aulas diurnas e no-
cttirnas^rcço^inodico. (3333 o) J

IfALIANO 
e escripturação mercan-

¦ tl], leccionam-se' a preços módicos.
Rua -da* Carioca 11. 16, a» andar, das
iS ás 18, com A. At ¦ (3338 -5) J

GOMPR.V-SE 
uma casa alé 15:000$,

uo Estacio, Itaddock Lobo, Con-
dc de Bomfim, Frei Caneca ou ruas
transversaes ou cm Santa Thereza,
não sendo nova, não se quer. Trata-
se ua rua Luiz dc Camões n. 14,,ar-
mazem, com o sr. Joaquim dos San-
tos. (3658 N) J

MME. JOSEPHiNA.
Alfândega n. 135.

- Mudou-se
da rua Ge-

neral Câmara n. au, para_a rua,da
(R 5'49)

Perolina Esíhalte - 
{gg*

que adeuire e conserva a belleza da
pelle, approvado p lo Instituto dc
Belleza de Paria, premiado na l'.xp_i-
sição de' Mil-.uo. Preço 3$«m°. Bxi-
jatn estes preparados, a veada cm to*
das as pharmacias c 1 > deposito des-
te e de outros preparados, á rua 7
de S tembro 166.

' 
(5S9 S)

Embriaguez Cuva-se
este ter-

riveh vicio, sem dar remédios para
beber. Centenas de pessoas com-
pletamcnte curadas. T.avessa da
Luz n. 4. sobrado. Haddock Lo-
ho. Consulta3 grátis, segundas;
quartas c* sextas, das 8- ás^S da
tarde. Casa dc íairtilia. DSo-se
orovaa das curas realizadas.

(S 3393

Augusta Cardoso da Cos-
ta e íilhos, João- Henrique
lielham e íilhos convidam
a' todos os parentes c pes*
soas de sua amizade, para

assistir a missa' do a" anuiversa-
rio do fallecimento dc sua idota-
trada e inesquecivel filha, irmã.
esposa e mãe MARIA LUIZA
DA COSTA UUI.HAM, que pelo
repouso eterno de sua alma tnai»-
dam celebrar amanhã, sahbado,
24 do corrente, ás 9 i|a horas,
na egreja- de S. Francisco de
Paula, coíifessamlo-se antecipada,
mente gratos ás pessoas que com-
parecerem ai esse acto religioso.

.. U__ 3549)

Isabel Eraygdia Leitão
Machado

Adcmaro Augusto de Cas*
tro Machado e filhos, Au-
tonio Pereira Leitão*. Killio
e irmãs, Maria Amélia de
Castro Machado, capiião

Djalma Uirich de Oliveira c sc-
ndiora, capitão Amoldo HauU e
sehliíira c Lourival Machado, de
coração agradecem a todos os
parentes e amigos que se digna-
ram 'acompanhar até a sua ulti-
ma morada os restos inortae_3 da
sua idolatrada esposa, mãe, irmã,
nora e cunhada, IZABEL KMV-
GDIA LEITÃO MACHADO.', c,
de novo, convidam«aos mesmos
para assistirem a missa do seti*
mo dia, que celebrar-se-a na egre-
ja de S. Francisco de Paula, ás
q horas da manhã do dia 24,
(Sabbado), do corrente, pelo que
mais 11111:1 vez liypa'.ltec.iin_ a sua
eterna gratidão. (S 3õf*f>

f

i

nezes
Anna Pereira dc Mcne-

zes, José Idelfonso Alvares
da Cimiia, senhora c fi-
lhos, Octavio França Soa-
res, senhora e filhos e

mais parentes, penhorados agra-
decem a todas as pessoas que
acompanharam os restos mortaiis
dc seu saudoso esposo, sogro,
pae e avô, BSRNA*RD1N0 T)W
SOUZA MENEZES, e dc novo
a9 convidam para assistirem á
n-issa «I; seti . dia, que por sua

alma mandam rezar, boje, sex-
la-feira, -•.) do corrente; ás ií fia
horas, 110 altar-mór da egreja de
S. Knnci-co de Paula; coníes-
sando-sc desde j:'t agradecidos por
este aclo de rcligiAb e" caridade

J 3,1.11

^rathilde Bbneil Rohr e
filha, dr. Carlos Rohr, sc-

. nhora o filhos, convidam os
Jt, parentes e amigos de scu

querido esposo, pae, sogro
e avó ULRICH CARLOS ROHR;
para assistir á missa de 7° dia do
seu fallecimento, que fazem ce-
lebrar cm suffragio de sua ahtia,
no altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, aliianhá; sal).-
badò; 24 «lo corrcnle, ;i_s 10 íji
horas, pelo «|iie desde já se cou-
fcssatii extremamente agradecidos,
EsanaawBKMgaa^issa»:

Maria Luiza da Costa
Beiham

(SANTINHA)
João' Henrique Bèlliaiti •'¦

filhos, d. Augusta Cardoio
da Costa e filhos convidam
a todoi oi pareines e pes-
soas de suas relações pari

assistir a missa pelo -¦» aimiver*
sario do fallcciniciito de sua que-
rida e inesquecível esposa, mãe,
filha e irmã MARIA LUIZA'
DA COSTA BGI.ilA.M, que mau-
dam celebrar, amanhã, 24, do cor-
rcnle. ás 9 t|s horas, na egrej»-
de S. Francisco dc Paula, agra-
iltccndo desde já nos que a esse
aclo comparecerem. (J 3548).

.':«;--â_____aSBBat^*5iEE__3a|aK^
Collegio Nossa Senhora da

Estreita
MENINAS E MENINOS

liste antigo estabelecimento.
fundado ha 41 aupos para o cur-
su primário e sccur«dario,_ prepara
pari admissão á Escola Normal «
Pedrc* II. recebe externos, semi-
internos e internos, prcvinc aos
srs. paes que Inscreveram ahminos
internos os apresentar ;-.lc o dia
íS do corrente, do contrario per-
dérão o direito ao logar por se
acharem Iodos precnenidos (40).

J .1,1.1' --RUA CONDE DE HOMEIM, -'-ioa_as^EaaaggjBay^saaK _„,• è••m___(jl_____
Vicente Morabito sagsgngwBàBWLnii^MigiWi

SÓCIO 
— Trccisa-se solidário ott

conimanditario, com 17 contos, pa-
ra desenvolver fabrica de sabão, pro*
pria, retirada mensal Soo$ooo c mais
lucros^ semestraes. Trata-se com--to.
nisto Coiréa de Ohvcira; 6, Villa
Isabel. (3983 b) J.

TRASPASSA-SE- o contrato
A do umn grande casa própria
para qualquer negocio, no me-
lhor ponto da rna do Ouvldoi.
Trata-se nesta redacçao. (P)

SRS. DENTISTAS
Compra-se um motor de pé.

Quem tiver deixe carta neste jor-
nal para Cirurgião-Dcntista.

J 3062

DENTISTA 
a a?ooo mesaes para

, bbturwao a «.ranitofep!at_na,*.cuW
tivos desde o primeiro dia. Trabalhos
de chapi; coroas, piyot,- ctc.i por
preços míuimos' e traballios garanti-
dos, na Auxiliadora Medica, na rua
do3 Andradas n. 63, sobrado,, esqui-

/WVFFERECE seus pixstimos,. pai
KJ leccionar, • cm collegio . de bei

para
(ll_w„  .... . iem

reputado,""põrlUEtiêz, francez,.ou ma-
tlicmatica,. um. moco -do boa çiluca*
cão, engenheiro civil, oífcreccmlo dc

si boas referencias dos melhores pro*
fessores do Bello Horizonte. Cartas
a R. B. .]?'.', posta restante — Dello
Horizonte. ,- . U»-IS z) i«-

Professor iatera^ '^SS
no"Oo.llcgib SyittS'. teltêí .,rtií,'Mai

¦ Barros h. 358;

PrecJsa«e" àiic'ezt
'Mariz

(3134 S) R

Sooiipirol

PROPESSORA 
consciciiciosa, ctui*

na a. meninas „e senhoras, em
dos Andrauas n. M, »uu.»uu, -.*.*..: | wãWÜêr idade,7 portiguez, francez,

nfda general Camara^telep^ne ?r^ife a 
»u

depurativo do
sangue, premia-
do na Kxposi-
ção de Roma.

Cura o" Rheumatismo, Ulceras,
Escrofulas, dores das juntas, ele,
e é o melhor eliminador, das 1111-
puirezas, do sangue. Laboratório,:
R.. Riachuelo joa. Preço do vi-
dro .iS.íoo. ___- -

O uso cou-
stante do He-

^tmtmw^m m, ni.itogcnol àt
Alfredo de Carvolho, em u,m_ cabx
is rcfci;6es, em cuia composição eu-
tram a quina, Itola, coca, laclo-phpl-
pháto d*, cal, pepsina' pancrcatina
diastase a glyccrina i o- mellio' E»*
raml- á vila do feto e da mulher
cravida; p:li o Hematogenol, alem
de poderoso tônico i digestivo, ven*
dc.se er.i-todai as pharmacias- e dro-
garias do Kio'e dos Ustados. Depo-
sito: m. Rua Primeiro de Março.

ll
Maria de SanfAnna

Os filhos, nora e neto
da finada MARIA '• DK
SAXT'AN'NA participam 113
pessoas de sua aniizátle
que a missa de 30" dia do

fallecimento de sua sorapre lem-
brada mãe, sogra c avó terá lu-
gar no próximo sabbado, 24, ás
9 horas, na egreja da Conceição,
e, antecipadamente, agradecem a
todos que assistirem a esse acto
dc religião. CJ 35_____

i
chefe,
tir íi

^ãBJÜBÇ
EMPREGADO DA CASA

I.AUAXCA
A sua íamilia agradece

a todos os parentes e ami- |
gos que ncompaulRiraiu á i
ultima morada 03 restos j
mortaes de scu querido

e as convidam para assis-
. .. missa de .setimo «lia, que

será celebrada na- egreja * de S.
Francisco, de Paulo, hoje, ás 9
horas, pelo qüe se confessam firu-
tos; ¦

Maria Luiza Santiago
Fontes

SARDAS e pequenas manchas
do rosto, desapparecem com
o uso da EPHELIDOSE. Vi*
dro 3Í000, pelo correio, 4$qqo,
PERFUMARIA ORLANDO

RANGEL.

Acção entre amigos
A rita dc uni anel com i'iii.*í

sapliyra c treze brilhantes, que
eslava marcada para hoje, 23 d«»
corrente, íica transferida para 1»
dc março proxinio. 21-2-917. -—

Barreiros. j ¦i.'r"'

f CACHORRO
rerdeu-se 110 domingo para sé.

ümnla-feirn dc carnaval uni, qu«
dá pelo nome (Joly, na eslação
de líamos. Será gratificado quem
o levar á rua Dr. Miguel l'er-
reira n- 104. na mesma estação;

(J 3J47)

GRâVIlZ

Nbrte 3157 ¦
:'4l7i

lim IiIIiiíkJi
1

(3.IÜ4 b)B

Aluiu à

MODIKTA 
perita' dc vestulos c

taillcur, ensina a cortar ,111 ma-
iieiRiiin sob medida c por figurino.
Vae a «bincilio, recebe vestidos a lei*
tio; preços baratissinos; praça I5„ne
.Novembro 11. 32. 1,3172 n) J

TTÜtIV.KS DE VISITAS - Cen-
KJ 10 SS. Ourives tl. 60 - Pípe-
laria Oscar N. Soares. (3841 íi) J

_ .AUKKC.V Accumuladorcs; S. dos
XJ Passos 11^ £2. ^^2-Í
r-íONCKUTOS de m"cchaniça!-S.do3
^Passos n. 82. (S 1862) b

/JHONSULTORIO
*i> rua «!«• S. Jose
tem sala de espera
110 vò.

C10MPKA-SE 
11

J i|HÍo:«etro tis
se á rua liella

um
nito
le

— AliiBn.se na
„. 6,1, I" andar,
nioliilada. preilio

(3O18 S) .1

transito ou la-
urgcijtc; traía-

í. .lofio 11. 24.
CJJ3S O) J

TrjiÉ. CLARA Cotidere, manicura,
__yA pc.Jicura massagista diplomada;
Senador Dantas n. 77. das 9 Ss 5
horas; telephone, Central. 318. _N ,(4436 S) I

Capital ahtorizadp. ¦..>.-.' '.i'~'.',
çiiiítüilo o realizado

FI. 35.00QOO0:'"¦.« 
^..oaaooio

Cíiáa matriz: AMSTERDAM

Suceursass

C.ARTOMANTE 
«1. Maria Emilia,

) a celebre c i« do llrar.il e Portu-
«al. c«::s.Tliaila pelo pnvo_ com.) a
mais perita nas suas predicocaj con-
fiança cm seus trabalhos, «pie «les-
afia os «pie se dizem mcdiums clan-
\-iilentcs, chifoniantcs, espiritas e pro-
iessoras do sciencias ocçultas; as
«unas. fainiliiis dti interior e nua
«Ia ciiláilc. consulta por cartas sem
a prescii«Kt «Ias pessoas, unica neste
genero; á rua dc Santa l.usia n. I^J.
junto 11 avenida Itio Uranco. Nola--
I). Maria Emi|ia é a cartomante mnis
popular em todo o Urasil. (3142 S)J

"tÕJTl'H<«.*SE"~uma pharmacia bem
¦J situada. Propostas, n A. Mattos;

Hospicio 11. 129. Tcl. 1245. Norte.
(..'.559 S> S

«V/f M. . Antonietta, modi-t.i de,longa
i/1 pratica, íaz e reforma qualquer
vestido pelos últimos figurinos , de'
Paris, o prejos módicos Ultimas
c .açõrs em .oile, desde 40$; cm li*
nho dcíde 60'; mol mol, -sde 7°5:
organdi desde 80$: seda de todas-as

ualidadc, licveooS Attcndi a clia-
mados. Teleph. SU. =ÍI2; travessa
Cruz Lima 26, L-laincngo. («|.;S9 S) 1

>r ._ e ven.
casas móiiiiadas, objectos

dc arte c cicrip'orio, pianos, cofres,
bronzes. crystacs c« loucas, cortina,
dns, tapeçarias, antigüidades, quadros,
ele Praça dos Governadores n. 5.
casa Adriano; tainbcra sc acceitam
chamados á rua da Carioca n, tl.
charutaria. negocio 'ccidido.

(1706 S) ]

MOVEIS 
— Compram-se

dem- '" '

RflOVElS usadas — Compra-se_ tn-
IU dn que constar de uma rcsidcn-
eia particular, inclusive piano; a rua
Senador Dantas n. 15 - 1-* R"»'™;

(;».; S) í\

I *Vr7)Í)ISTA com muita pratica, faz
I Bi.-vestidos de qualquer fircnda,', com tmla a perfeição e brevidade: na
1 rua LTrugiiay 11. 250 — Andarahy.

(3297 S, R

Brasil - RIO DE «IANEIRO -
-írüeiífltia -BÜBNOS'AÍRES

BERIStSO

Recebe dinheiro cm contas correntes de depósitos a ,P«""<> ^9;
limitadas c mediante prévio aviso, sob condições a convencionar.
De contos aições e cobranças. Abertura de créditos e emissão
dc'éató'dr credito em todo o mundo. Saques e transferencias te-,

legraphicas sobre as praças nacionaes e. «trangçir.s Escuta

qualquer ordem de compra ou venda de,títulos ""contos eadcan

lamentos sobre warranls. Oecupa-se em geral de todas as operações

bancarias.

Snccursr.l no Rio do Janeivo:
Oa xa 1343 -

PROFESSORA 
diplõtnada pelo Con*

1 servatorio de Paris, ensina, piano,
theoria, solfejo, portuguez, trancez,
allemão- pratico c thcoricoi.rua lia*
r5o Amajonas n. 105»— I').u^a-0*. T-•..,'..¦'... ' -<j.53«r S)- J

nttri

PUOFESSS0RA« 
*-?. :En3ina.. • portu*

guoz,•¦ franceüj inrin"*i c piano; m*
formações com o sr.- Caldas, 11 rua do
Hospício n. 84, das i_s a» 16 horas.

___ttmti_mmaiam>m_mm n,Km.-^***m,
Antônio Jose da Cunha

t

PRECISA-SE, 
digo, paga-se vanta*

josa comniissão, a quem arran*
iar freguezes, que comprem moveis a
prestações, na Casa. Veiga. Fabrica dc
moveis, (\ rua Senador Euzebio 222.' . .... (Jl'5o S) J

legitimo aílcmão,«em caixinhas, dc

papelão ;¦¦'¦ vende-se* i rua da Qm-
tanda U7  ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦

I
PROFESSORA 

¦—.; «Ein Icarahy, J.
rua- ltescnciaçio n. .i(«9,, cnsítia

portuguez, francez inglez c piano, sò
cm sua residência. - .13494 o) K

Br.i Meirelles-

Rua Candelária 21
Tel; 11. AO AS

CJENHORA — Aluga unia boa sala
O c uin quarto, muilo independente,
a senhor dc tratamento ou a senho-
ra protegida, na rua «lo Labradlo n.
.,«. sobrado'. (343°S).'b

QE-LLOSk-? iflas o
Bomíím ii,

do lira
riiiiio,

229 é

ál antigos ? Sim I
\ rua Condi; dc
u unico (jue paga

(3036 S) J

DEITOU
rPltASl'ASSA-SK o contrato
X(lo uniu gruatle casn proprin
piirn qunlquor negocio, no me-
lhor ponto tia ua tio Ouvidor.
Trata-se nesto redaccão. (I*)

BINMIF.IKO 
-- Ehipvesta-se¦_ sob

liypothecas .!«• prédios, a juros
,ie 8 c 12 "|" ao anno; fazem-se «.liras
1! pacam-se impostos em atrazo; cnm.
pra c vende prédios; Iralar com o
sr Miiuacs; á rna da Assemblèa n.
117, 1" audac. t.j-l"S) J

cie*

DAMA 
«!«.¦ con

nhora offcn
ompaulilá — Uma se-

,, crece-stí para casal ^ dç-
cente, cose c faz serviços levcs« Tam-
Iicüi acceita ser Rovcrimiitc dc crcaiv
cas. Vae tambem para íóra. Cartas
a cite jornal, a 1>. E. I". CjipiS) U

TIXME; DUARTE, confecciona
l.l saiitcs vestidos, pnr preçn* cx*
iTpriunaL-s,. como sujam: dc sedas,
desde «io?; rfo tecidos, cm lã; desde
g-,$; dc tecidos leve-, desde 50$;
confecciona lambem graciosas tuilet-
tes para creanças dc Iqdns as cila-
drs; à íua da Carioca 11. ft. 2" an-

i «Inn C3ÜI1-. S);;J

DACTYLOGRAriIpcomi muita pratica
iiàRa<se por obra; rua
Passos ii. 98, sol«.

DPSKu.d

—- Precisas
dc (.•liderei,'')

Sctiltnr dos
(3SÔ3 SJ S i 

QS

H/TOVEIS a prestações -- So no
ÍTA' Casa Vciga« Fabrica dc moveis.
A mais anliija. A pne vende mais
barato e que offerece maiores yanta-
gens. .M.«v«'is garantidos c fabricados
na própria cisa. N. II. — Não e cisa
«lc turco; rua Senador Euzebio, 222.
Avenida «b Mangue. (3138 S).J

ritllol.l.iiS refractarios, vcudbm.se
1. 

'«luis mil, por um terço dc seu
valor; praça' da Republica ns. -1 c 73.

t ..gyfl S) íi

TKASPASSA-Slil o contrato
A do uma grnutie casa proprin
para qualquer negocio, 110 me-
lhor ponto dn rua do Ouvidor.
Tritta-se nesta redaccão. (P)

— A. Lopts
Ribeiro, cirur*
gião* dentista

pela Faculdade
de Medicina e

, _. . -,- - - ¦ ¦¦¦: Pliirtnacio do
Rio de Janei-•o. com lomça pratica. Mnbro da

Vz-ftociaçài Central Urasileira' de Ci-
tirgiões-Dcrtlstas. Cons.: rua da

(Juitanda, ^S. (2049)

Doença? internas, creanças. V ias, uri-
nar1 ' — Apparelhos microscópicos,
electricos, de illuniinação pata exa-
m*s e tratamento das* doenças; ure
Üira, bexiga, rins, recto, intcsiinot,
estoniago etc. — Trai. rápido da go-
norrhéa, syphilisi bydroçclc. Ar.pl-:
606 ot4 - R. Sete de .Setembro
96, das r âs.6-lIad,*Lobo 45», lei.
IS94, Villa. .

%iO_otes? -. DfHitlGora
Experimentai e vereis. A DEN-

TICUKA não Km rival. Lem lò
mais de mil attestados. Novo
arcndicionainento. Preço i?SO».
Depósitos: Casa Hubcr. Sete de
Setembro 61; Pacheco rua An-
dradas n. 4-3',. Bcrrmi. Hospício
n. 14. Vende-se nas pharmacias.

A 1184

iiii
7F''T

Participa sua
; Jnttdança.;da rua
àê:S. Pedro 311,
para a Avenida
Iténi dc Si 130,
toLíado. •~ 

(R 320S

Aos doentes do estômago
oue nos mandarem o sen ctidcrccç,
acompanhado dc;um..sello dc 100-ras
nara resposta, indicaremos, . gratuita-
mente, o unico meio para obterem
nma cura verdadeira e radical, tar-
tas: ii redaccão A'A Abelha, \illa
Ncpbmitcciio, Minas. ^_

ga-
ITM 

moço sério, estrangeiro
J nhahdo .mo? nicnsaes, procuri

urna moça nova c bonita;, prefere es-
trangeira, para viverem- juntos, tar-
las, nula redacçãò, para \V. t...

(3299 *) 1*

EUTAÜORES e relógios dc
los us systemas. Qucrcis ler a

certeza ,dc que vossos relógios ficam
liiuu concertados por if, 2S, 3Í900,•te., c garantidos ? mntiuac*«s a Au-
misto Reyniãi. na casa de gramipbo.
lies, á rua UruKuayauá 135.

(.'0|8 S) S

DIVISÃO 
pa

dc-irç uma
ara c-^t

nova
¦can gravad

rna ii * I Kividor

riptorio — Ven-
de peroba,, cova

s, Ver 1* tratar
;o, sobrado.

(33S0 SI s

WÀVliKliio -— Empresta-se, a j*.t-
cidieos; sob hypiithecas de

prédios, inventários, alugueis, cauções
«- juros dê apólices. Compram-se ven-
«Icnitsc predios; eom li. Souza; ruo

11. <jOi sob., Tcl. rSjó —

srs. Paes de Famílias que de-
sejarem ver seus filhos a _ de-

pressa c henx si ber cm portuguez, tran-
«¦«•.-, ais.,. geogr., etc, tem á rua da
Assembiéa n. 79, 2", prof. que lhes
couvcjtl; Morou, ruas: Sete, 109 c
Carioca, À\ c 47; Xão é curso. To-
dos dias, 40$; menos, desde 10$. Tel.
Cent. 4703. (3.i'" S) S

T>1.NT0I!I7.S — Prccisa-so de todos
JL que queiram materiacs bons e
baratos; rua Riachuelo n. -i-':-

(33O8 S)- J

1J>K_SCIS*A*SE, comprar unia lancha
1 cm bom estado, pesando np mi-
uimo .1 tonelada?, dando-se etn paga-mento terrenos, no Districlo Federal,
com o .sr. Walter, á rua do Hospício
n. IC9, sobrado. t.-r)i .*;l lt

TT-M moço estrangeiro, descia alu*
\j gar um quarto mobilado, etn

cisa «le familia sem outros innuili*
nos. Prcfcrc.se praia, fartas com
preço pr.ra
n. u/4.

lUnry, eaUa dó correio
(j6oj S).l

,lo Rosavi
Nòrí <.;2t4 S) R

l^filXTIIICISXA ! ? IÍ. Toi-
•^-'xcini íaz iiistnllnijõcs e con-
certos ile luz, campainhas,
vcntiladbrcs, .iiotorcs, etc, "tc.
íl'elc|)lioiio já: Centr: 55IJ5;
V. -Viai-rico 80<Cattoto(;T63Í

ipKXl'HRJIEIRA - Uras

1QIANÓS — Afinam-se por («?ooo e
JL concertam-se por preços baralissi-
mos; recebe chamadas á rua do lios-
picio n. 1 *">.). loja. papelaria Teixeira;
próximo á rua dos Andradas.

(3331 SS) .T

OIAKO Pleycl, por
.1. rua Frei Caueca

a?, vende se,
11, sohrado.
(3974 S) S

senhora
.- . ¦- ...milia distineta, sendo forma.

i1;í em enfermeira» attende a chama-
uos a domicílios; Otitrosim. dá tatu*
«tm injecções mn?cuLaies a 15*000inensies. A\cnida Passos 40, 1" an-•'¦¦<:¦ (1302 S) J

ÍJENSAOr-Precisa-se. 
dandò-sc pre-

ferencia a fornecida por cisa de
familia. Traía -íc das o ás i:; á rua
Buarque dc Macedo n. 2; — Cattete.

(3202 S) H

.Í7.SPI1H-T.. soranambula,Jj tas Fetcntifica e clara
quer
2(1 S I
liem

««•.pto; irata
vida

dá cônsul
 solire qual

doenças e atra
pe/ares íntimost tam- .«ia sessões; rua .l««ã«« Rodrigues11. '«o, casa X.MLI, 1,. _, PranciseoXavier. (jl,„ S) j

J J rua
«a «lc. familia

na Alice ii, ~i,
«alúga-sc uma hoa sala «
\ua electrica, iaticllá"•entra-la indepeudeut
pintada, «lc
banhos, quentes

respeito, á
Laranjeira -í,

uc frente, com
para .-i rua:

toda forrr.il.
nova Tendo uma sala d—. ..Jeiites t frios. Só se alu*

«a a uma senhor» ou viuva de todorespeito. (jòiiSi l

.HKKCIS.VSi:. pequena cr.s.-.. ern
X Lemci Copacabana ou Ipanema;
para casal estrangeiro sem filho»,
nluRitcl até uo?, resposta á rua da
Quitanda n. 24, 1" andar. Escripto.
rio n. 5. (322Í S) J

ÍJRialSA-SK 
«!«• 11:11a sala dc fren-

te. ou gabinete, na vua S. Fran-
cííco Xavier, entre Mariz et Barros
c praça Maracanã; quem di^uzer,
dirija-sc â rua Fcltppe Camarão n.
10,-,' casa 2. (3273 S) lt

'ccisa*sc de um com»
.. . ...... mobilia, ixu, üm*

bom banheiro c pensão; irr.ta-
incuto dc i* ordem, cm casa de tti-
tlu respeito e asseio, muito arejado;
preço «jo3: rua Cbiie n. 9, 1' nmbtr.

(3fi.l-|S) J

TTM rapai Iionesto, com regular
*J preparu c alguma actividáde, pro-

cura eollocação cm qualquer ramo
«ia actividáde humana. Presta-se a
serviços dc grande coníiança, danilo
je si boas referenciási t artas a Al-
ver. Pereira: rua lioyas 11. 130 — Í.S-
laçãu do bacantado. (35loS) J

«lA2-^¦J«gJM'¦1ilu-K»«J^g^'^^¦u-u¦¦-, ¦»¦""»

M E D í € O S

BRf ALVINÒ AGUIAR
Especialista em moléstia dc

estômago, rins e pulmòeS!
Tfalatnento das anemias, dc-
paupcramtnto nervoso, etc.
Moiestias de senhoras. Con-
sultorio: rua Kodriso Silva.
5; teleph. a.271. C. Das .1
ás 4 horas. Rcáiucucia: tra-
vc;?.i do T«»res 1;. Teleph.
4.2(15 Central, i;j ¦ n

PARTEIRAS
íiu. 

"ií". 
;:jjs

>«NDRAl'a cum corrjientci hemor.
liaglaS : suspemsíft»: de. modo - 6'm*
iles. eviti a jravidw nos casos indi-
.•ajóa, faiendo appireccr o incotnmo-
Jo eem provocar licmQrrhMla. tendo
:omn enfermeira nrai, JOSEPHINA
ÜAKMNÜO. p.trtulra dc HospiíaJ
Jlinico de Ba.-celom; consultas dia-
Í33,. RraJs aoc oobros. Acceita clien-
cs ein pensão. ConMiltorir e resi*
leaeia: -ua dc Laci.d:o n. tn, so-
«rado. (44S0 J) S

PARTEIRA

restituir ao cabcllo* á' sua cor, ori-
ginal preta ott castanha. — ire.
ço io$ooo, pelo. Correio, mais 25.
Deposito geral nua 7 dc Seteni-
bro n. ia7. R- KAMTZ.- ¦

l — A. PINTO & O, —J

Gonorrhéas
Mme.

Françisca
íris. diplo.
mada peh
F. de il,

:e Uoíton; taz apparecer n menstrtia-
;ão por processo seientitreo e sem
¦ior; trabalhos garantidos e preços

«1 alconce de todos, será o menor
'erijo para a saude; traiu de doen-
¦as do utero; rua. General Cornara
1. tia. Tel. n. 3.363. Nort-, -próximo
li avenida. Central. Consultas gra*
tis. (101S) b>

OTEiM ül
eacuidade de Medicina de Madrii,
rata dc todas as doenças di» senho-
as e (az apparecer o incommodo. por
«rocesso scientifico e sem i'.or nem
« menor perijo para a saude, tar*
>*ilho3 garantidos e preços ao alcan-
•s de todos. Avenida Gome? brcire
1 77, telephone n 3642, Central, con-
?-'iltas grátis. Era (rente ao theatro
Reptibiica. (__ *•'''

clironieas ,-
r i c c n t ¦'• *.
nuereis fi-
car radical-

mente curado cm_' p.-:iccs di- •
Proctirae irifórmaçõeo cor o _st.
Feijó, que graruilànTcnie ascfie-
rece, tiãn cc:Vi endo caao ne-
nhum nesative; rua Ihrophilo
Ottoni i«''7. J **'"5_

c suas conse-
«incncifis. Cura

.tf.dical. inlccçõcs
; ''eomplí-tamontf

,_ta_jãa|i^*í<w 7&A '.IJIDOLORES.
de. stiS 

"nrcparaçáá. Appl. (•;*' e çm.
Assemblèa n. 54. das 12 ai 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAjA-
I.HÂES. Teleplione 10:9. (••

-r

1 Evi*
1 la*3e
us-in*

do as vela. ap.t-septicas. São
inoífensivas, comniodsf e de ei-
íeüo seguro .Coisa* com 25 ve*
las-sSooo.' Telo GoVrtío mais'600
rá'í. Depositário: p«*açi .Tiraden.

tea n. 62, pharmacia Tavare3.
(1504)

rrofcsòor estrangeiro, lia 7.J®
nos i.iora na praça da Keptihlics
n. U. esquina Senhor dos Passos,
atteude a sua numerosa cl .«.ela
das 9 ás 11 da manhã e da 1 l*o*
ra ás 6 da tarde, dias feriados ali
¦. horas, tratando com a mesma
attenção como sempre. Praça da
Republica 34,* sobrado, «esquina
Senhor dós Passos. Autor do ce-
lebre livro denominado Cartoman
cia Chiromaiicia Tclcpalbi:. e Al-
manach. _\}_1_V.

BONECAS DE CERA
Vcndcm-se manequins f- rua do

Ouvidor 123. (T -io-'2)

^USiSlftgS ,.-_. -.
A"tvt«er«ior Sebastião da

Cunha e demais filhos, ne-
tos, genros e1 noras, agra-
decem ás . pessoas ipie sc
dignaram acompanhar os

restos mortae$ do seu nunca es-
quecido pae, avô e sogro, bem
como áquelles que enviaram con-
dolencias, e de novo convidam
para assistirem .1 missa fiue pelo
eterno repouso dc sua alma man-
dam rezar na egrejinha dç S.
Salvador, estação da Piedade,
sabbado, 24 do corrente, as o
horas. Üi2.!_JA

Ludovina de Oliveira
(i- AXNIVERSA-1U0)

Sebastiana «le Oliveira
Galliivo convida os seu»
parentes, c amigos da vsua
inesquecivel mãe. LU DO VI-
NÁ DE OLIVEIRA 1""

assistirem a missa que pelo eter-
110 repouso de sua alma manda
celebrar amanhã, 24 do corrente,
ás 9 horas, na egreja do Senhor

^^Í__wBWBWBBgaBaap* José Ribeiro Carneiro
AGRADECIMENTO

• Sua familia, na unpossi-
8-** bilidade de agradecer irídi-

vidualmcnte a loAm aquel-
les que tiveram a~candade
de trazer o seu conforto

pelo rude golpe sofírivlo com o

passamento de seu querido e 111-
olvidavcl Zéca, o faz por este
meio, hypothocando a todos a sua
eterna gratidão. Amanhã, 24. por
alma do querido morto, celebríiT-
se-á missa do trigesimo dia, as
o ila lioras. na egreja de «Nossa
Senhora de Copacabana; _.ii praça
S'erzedello Corrêa.  1> OT

Frascisco de Campos Losiba
João Eaptista de Campos

Lomba, convida seus ann-
uos a assistirem a missa q
manda rezar na egreja dc
S Francisco dc Paula, as

o i'i. do dia, 24, sabbado. cm
intenção no repouso eterno ile
scu irmão «FRANCISCO .DE
C-VMPOS IXIMUA, desde ja.se
confessa grato por este aclo (le
caridade. _J.Y_J.olM.

José I,uiz Ferreira Fon-
tes c filhos, Maria da 1'oir-
tc Santiago, Gustavo Sau*
tingo, Albertina Santiago
Si e Bfiievidcr, e filhos.

Bento I.uiz Ferreira Fontes, se-
nhora e filhos, (ausentes), Baltha-
zar Pereira Alves c filhos (au-
sei.tcs), marido, íilho», mãe, ir-
mãos, ' sobrinhos e cunhados da —1—~~ *
falleeida MARIA LUIZA SAN-1 »: -\ , rn jnha. SlünO,
TIAGO FONTES, convidam aos ; M •»• » 

.IU,;uua' 
° '

demais parentes e pessoas de SlltfiO. . .
suas relacões^c amizade para as- , *.* 

„ _.* „_
sistren . missa do setimo dia, I O tango de maior suecesso W»

que por sua alma. mandam re- « Carnaval! coi ,a-íle r«v ;\™;M
zar, amanhã, 24 do corrente, ás leplione', Casa °>ci».fSwJS

9 i|.- na egreja do Senhor Uom 40. «. »
jest^do Calvário, e Via Sa«a.;nl 

£5^0 fa ManllUaSSU
rua do General Câmara, pelo qtie- uo.uyAv ...
desile já se confessam agradeci- ; p,, p. LEOPOLDINA—Ml.NAS
dos. ni-^iimmnr—r'' Vòndcm-sc, por preços módicos.
¦^¦IffWP™ - divididos era lotes próprios par»' Felina da ROCha reiSOlO \ eonslrucíões,. us terrenos próximos

Carlos Peixoto de Oli- U |>U «««»o« ./»» ""'^

veira, convida as pessoas* e clima superior. Irata-se j into.a

amigas, parentes e conheci- ! mesma estação. n
dos, paru assistirem'- a mis- ." DCMCãA
sa do 7o dia, na egreja l tlloAU

dc Santa Rita, no dia 24. do cor-| ., St.n:ulot. Dantas n. Ss,
rente, ás 8 horas da niahha. que , *_se -a

por alma de sua esposa ¦ 1«EL1.\A ,,. . '

DA ROCHA PEIXOTO mandai-1"'110'"
celebrar
decc.

Àntccipadamenle agra-
.. (J..355-.Q

11 __, «___J——BWBMgai
saura Ferreira Beckmann

(ZAZ.V)
Dr. Alfredo Sérgio ber-

reira, esposa, filhos, neta
Maria Magdalena Ferreira
lleckinaiin, genros c noras
.convidam seus parentes e

amigos para - 'assistirem a tiussa

lodo

casal
em casa de

respeito.

cava.
familia «l«

(S 3620)

Acaba de sair do prelo
MEMÓRIAS DE JOA0S1NHO"

_ Interessante livro de leitura a
ser adoptado pelas nossas escolas
primarias,, do provcclo c coinpij-
tente inspector escolar Ur. Eabt»
Luz. Editor¦: A. C. de Aguiar.
Uua S. losé, 50. -*-*0 <le *,:"u''*
ro. A' venda cm Iodas as livra-

.uiiiti".-» i""" '•"'¦¦¦ "-]'' , | rifle (S 357J)
niie pelo eterno repouso de siu "'«*•

i
sempre lembrada filha, irmã, mãe
e cunhada ISATJRA FEURF.IRA
BECKMANN mandam celebrar
na egreja de S. Francisco dc
Paula amanha, sabbado, 24 «o
corrcnle, ás 9 horas, dia do pri-
meiro anniversario do seu passa-
mento, pelo que desde já se cou-
fessam eternamente gratos.

(J 339*0

QUARTO DÊ DORMIR
r.Je-se ttm, de iiixo, na PeiV

praia dc liolafo-
(S -14--7)

V
são Mtijc9'.'ic
go ti. .184.

Í\_B1M1U)9 tle ljorrimha e
Minta ludcleviil, para inar-
car rotipii. 1'rcços módicos.
Una Itncnps Aires. 4-A, a tlois

passos tio Correio cicrf''*

Florentina Pereira Braga
Caldeira

LOJA OU PREDIO
Precisa-se de alugar um prcdii

ou armazem, com contraio, ni>
centro da cidade; de preferencia
nas ruas da Assemblèa, Sele de
Setembro. Ürugitayana. Cartas u

Tavares. Asseiiiblé.i, 19. (S 3õ»o),

Acção entre amigos
Ficou transferida a rifa dc un»

Igramophone, da rua Bella de e,,
loão, i:ue devia realiznr-sç em 20
dc fevereiro, para 17 »c marco
dc 1017. Ü 35')(i'

Lotes de terreno, bem silua'
dos e baratos

OTILIS

HP!

^:ro a 2S000 a §mê
Platina a gí.ioo, prata, brilha»-

t i.' cautelas, bntes e dentaduras
uiüdas tios melhores preços da
praça. Concertos garantidos Je
jóias e relógios. Rua Uruguay:.!*;
n. 10.., Joalbcria «arques dc OU:
veira.' S 3<>ô-

m,. THOMPSON
Maurity.-Mítngúê.7.1 rua

S swí

Rua da
GlfflTOS
Aifiirdéga 110.

Maria da Penha
Joanna Pinheiro. Maria

dit Gloria Nunes, esposa e
filhos, 'Fraucis... c Mana
da Costa, agradecem pe-
nhorados a todos os que

se dignaram acompanhar os res-
tos mortaes de sua idolatrada
máé sogra, avó c comadre, u.
MARIA DA PENHA, e os convi-
dam para assistirem,' na egr.cj' <lo

Bar«u', hoje, sexta-feira. 23 ' o
corrente, ás 8 horas, a impa 

^

CO110AS E PALMAS l)E
ri.OüES NATÜRAE8

por preços inoillros—Brnpsto
Giese & O., Assembiéa 113

 UIO E IIAIIIUCKN-V —

Tel. 1837, Central

(BIJÜCA)
Luiz Arthur Caldeira,

manda celebrar uma missa
por alma de sua saudosa
esposa, FLORENTINA PE- —- -

REI'RA DRAGA CALDEI- ' A 2.( do corrente, dia feriado,

R\ amanhã 24, 1° annlversario .; , hora da tarde, o leiloeiro I.;
<le''scu passamento, ás 9 '!-*. «a-Lages venderá grande numero de

egreja do Espirito Sanlo (Esla- iotcs de terreno, cm Madureira,
cio). Convidam os seus parentes: .• Lís-troda Marechal Rangel,;JaAt*
c os dá finada- a assistirem esse-Ujt, com- casas, das qna-s oj

aclo de religião c cliridade, pelo j principaes sao os <le ns. 570 «

que desde já agradece. (J__35____L' õoS: cinco iMimtos da l-.sta^o 1»
t_. ™_~«_.»____..!M , rcira -d,„s inimitos d.i W

laç&o «e Magno. Aa .linha A«'fV
liar. Bondes de Iraja a frettíçj
Terrenos dc espolio do Ur. Josa^
Joaquim Pereira dn Costa. j

(J .W)'

tetèsmsm2E__i

___^___s___3

Si
11 | • reto

És grátis- &
Facilidade de M*"di.

, medico c operadoi

Qt-ARTi) 
— l'rcci

pauhtiro, tctttlo
pCM c lio:n lianlieiro

llittcacourt, da
ciha .Ia Ibhia,
í*i{)cc'a!ist.i tn>
KsoítQséías dos Olhos
envidas, garanta,

nariz e doenças ner-
vasas e iia pelle

Iodos us «Jus, «na 3 as 0 norai
da tardei Rua iíodnpo Silva tn. ~'h
i" rji.hr (entre Assembiéa e Sele de
Setembro). Consultório perfeitaracnie

spparelh^LO com to lo o material pre-
ciso paru os exnmes c os tratamentos*
ccuitant\.a dessas escedali-i-ries.

(.117* 1

OARTO SF.M DOU — Mme. Dcl.
1 lier.i es-int. effectiva da Míler.
-idade da Academia de Medicina do
liio. Serrico dc Genccõlbgia pç.os
«-.-•cos mais inodcrnosl Consu.t-s
diárias das s ás a horas.do tarde, na
oharmacla á rca I.avradio 117, te .
*2'i2 C. Res. II. da Lapa Co. lei.
-,.3 c. (1:00 S) J

Partes. Mo-'tíãíiai dAi
Trata mento

tos abortos e
suas _ couse- m„._.^__r7,.^_«tuenclas, dos 77" -"•¦'' aataPassaiaa
corrimentoj. #

I.-.S eolicat utero**m'.-innna3 c das regra!
Irremila.-es c nrelnmtiidas-. Asreroblea.
M d,-' .2 á« :3. Scnico d-, dr. Pedro
UsjtitkSes: Tcleo. 1009. Cent. .R-19'

kmmh

frofessoíss e

t r a ta-se
• conr bre-
y t d a d s,
mes mo

sem certidões, civil,'25$, c reli-
gioso, ro$, ciu =4 hoivis, na_ f«ínc?.
da Ui. invenia.-ios ~'è: 

justificações,
etc, com' Bruno Scfitgúe, á ma
Visconde do Rio Bcnco. 32, so
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attende-se a chama*
dos a qualquer hora. Telõiihone
r. 4.542, Central..- N. B. -
Fsta casa possue innumeros alies-
ta.los de idoneidade: rua Visconde
dò Kio Branco 32, sob. (1723)

Compra-se üm torrador Ac qual-
quer systema, com a capacidade
dc 100 a crfo arrobas. Pcdc-se t3-
das r,s referencias sobre o mesmo;
dirigindo-se a Januário Loureiro,
á rua Quinze dc Novembro 11. 7,
S. Paulo. K 3-5.1

Pliarmacia horâascpatiiica
Vcndc-se

Carlos Rohr
Mathilde Boneil Rohr ei

filha, dr. Curiós Rohr, se-j
nhorn c filhos, convidam os I

parentes c amigos de seu -.

quc.-kio esposo, pne, sogro c nvõ
ULR1CH CARLOS ROHR, para
assistirem u missa de 7" dia do |
scu fallecimento, que fazem ce-
lehrnr em suífragio de sua alma,
r.o altar mór da e_reja de São
Francisco de Paula, depois oe

' amanhã, sabbcdo, 24 do corrente,

| ás 10 1«2 lioras; pelo que desde já

liiüÉoiíioslíiírüiis
Os proprietários tia Cnsn
das Fazendas 1'retíts, .ten-
do subido nue continua n
exploração do credito do
nome dc seu estabeleci'
mento m>r parto dc imli-
vidtios ,stispeitos, avisam
ao publifo de oue n Casn
das Fazendas Pretas nao
tem aaentes de lutos e tiao
tuandif seus eninrciriidos 11
domicilio — sem rçcolícr

pedido pari» tal fim.
Meras exploradoras c tam-
'Aem suspeitas são aquellas
<juo su apresentam como
nnttóas conl."n-inestrns da
Casa das Fa/.cndas Trctns.

rEORO S. OITEIROZ
ii UÍ.MÃO

Tcl. C. 191.

D. Françisca de Memlonça
Paes Leme

(TIA CillQriTAI
As euníicdás e sobrinhas

mNÕTRMCEZ
Do autor Chassalghè Frérc-.í

Vende-se á rua 1" de Marco n.
' Ã0l"';ul°- _-____ÜLlí—

CASA M0B1LIADA
Perlo da Avenida Atlântica 8

da praça do Serzedello. em rn»
asphaltada c illuniinada á luz ele-
ctrica, aluga-se a família de trex,

tamento, guivrnecida e inobfladtA
uma dc dois pavimentos e r.;-'

centissiina construcção. com lodo»
requesitos hygicnicos. Ver c tr.t-
lar das 10 ás 2. á rua 1'igtui-,
redo Magalhães, S.i. (J 354»)

1l.
e i«.m bonil
ver e tra-|

dc 8 á.i
O mo);

ÍILBURY1
Vende-sc um lilbwry

cavallo arreiado. Paru
tar á rua IMack iv*. U.1
10 horas da manhã.

LECLERC & C

uma, situada cm um
dos mais populosos bairros desta
capital, bem nfreguciada, dando . _,_, .v .,_ , ,.- .
1-cro mensal de mais dc ;rcze'i-1 ss confessarn extremamente ngra-,' 

decidos. _(s- 33/6) ,

cunlisds
u0 I). FRANÇISCA
Mi&MDOMÇA P.VKS
ME mandam rezar
missa por sua »lma,

Ul
4

\Gl-ATIiS DK PRIVILÉGIOS
MARCAS DK FABRICA Ií

COMMERCIO
Rua do Uosario 11. 156

Kircarregam-se. juntamctiíe coni
o United Shoe Mochincry Compa*'

«ji.vuv of Soulh America, dc cicntra-,
-(•'ilar e promover o forireciincnlo o,
,',,'' a installação das machinas «lc mol-'.
.',., «dar cortes dc calçado, segundo os\' " 

aperfeiçoamentos privilegiados pela.)

/i(i|.!.Ki;iO niELIOS"
V.ino .1.-10 Villa — Hua Souza

---» A Comp. Singer ""SSuK
prc_;?çüc«. nicnsaes da*;f*oS; d.i c.irta
para aprstídsr a l rdar e concerto?
çr-tmios. Vás^se trií.ir na resítien-

r* » 1 c: -. líceedos ao npctité' MÍ Amorim,
nrmÃ^ÇÍ.i fl1. á nia 7 ce ictembro n 123. 1'crf.«yiÜ!00>3V.»>*y. l-IIortencc Tcl. 5675, Central. (Eu-

treja-ic na 1" prestação), (m S) J

les r.iil riis (.juof.ooo). mot.vD
da venda é ter fallecido a pro-
prieraria. .

Trata-se na rua Irei Caneca
11. 232, com Lacerda. J 33-4.

Telcphb-
..... ...rn Fran-

. .. i4.i. V« Isabel, ponto dc ioo rsin.
Intúruato, Beml-intcrhato e externato
para fillios «lc luar. farailias, a pre-
(;os muito razoáveis. PrciHo amplo,
com todas a* commodidades da hvgic*
ue. lá tem teleplione,. Í34J< í>> S

Autos Delaháye -£<?_.%
prio para a lúbrificaçSo, é o Visculi.
no li WV. Depositirios: J. M.
Samp-io à C,»; ruã do Hospicio 112.

(¦M S) R

irw_
rrecisa-se de alugar rma casa

ou, na falta desta, metade dc
uma. ca«ta cm Therciopolis ou
seus arrabaldes. Escrever com
urgência para a caixa do Cor-
rcio da Manhã, com o nome «le
[í. Robinson,  (R P4g)

ÍÃwis a \m>Wm
Querem w. ee:.« comprar mo-

veis cm melhores condições _e por
preços baratissimos? Pois visitem a
Casa Sion, na riu Senador Euze-
bio ns. 117 e 119, teleplione 5209 «m--

iXor.tc, " 
 U «IWiUião.

„há. sabbado; 24. do correj^ as l^-^™^'^ „. 70,,. -
o h*!rM!>'»*|,c».r0ÍJ»1'.?ed^ 

s..« nas'- r«aectivo melliorameitío <r* . 7S.-J+
co de Paula. ;¦' dia tio seu pas ,rlcnccme pertencente á dita

. .... __. _.™ ^ÈS! \^^^^sjpéMÁà i^^h:. ÍLiSiíl
Maria Augiisla de Oliveira i Manoel Jose iSoaleiro

Àntohia Emilia da Süva
convida seus parentes e
; micos do fallecido MA-
XíVliL ]OSE' MONTEI-
¦UO, nara assistir a mi?s;i

(MARICOT-.)
Carlos Duarte de Olivc

ra. Godofredó Agostinho ij
Oliveira, Maria Luiza ;1
Oliveira Otilia dc Oliveira, «
I,:cy de Oliveira Am^---;dc;:

te. coronel l-.st.an slao \ ei.a ( c .1 corretrte, ás
Pamplona, Palmyra Panr.ion:., ; 

nlt., >•• w--->. -4." g 
,

Miriidia Pamplona e Antônio 9.^_-M: ^^^.^^
Amarante. mando, filhos, cunha-, ^o.tcc;.._j. 

.. .jêcimcntos:

-.v.

m

"Vi vi A
«i«>-;double*

l'.: trai

um me:: fallecimento

Vende-se uma barata
nus", Ae co II. P.l um
phaeton 

"Gregori", 
.13 II.

rua Théodóro dá Silva 11. 4-.*..
(3130 J)i—(

íl
Traspássá-se um hom negocio^

num- dos pontos mais concorria

PETROPOLIS

irmã, sobrinha
fallecida MARIA AUGUSTA |

l>F. OLIVEIRA, mandam «--ele- j gg
brar, boje, scxla-íeiia, 23 do |
corrente, 110 altar-mór da m-tr.2
da Candelária, ás 9 i|i horas,
uma missa dc trigesimo dia de
seu fallecimento | antccip*idatii*ntc
agradecem a quantos assistirem
aquelle ac!9 d: uieJ*«l«; e rc'..-

J 3-í(í

(R
motivai

A cjs.-ios
lheiros tle

FLAISN.0
sem filhos
tratamento,

satãs e quartos luxuosamente mo
bifados, perto dis banhos de mar
c tozinh. de primeira ordem. R
Machadg dc A-viis n. 5, R 320

. por módico r.'.'«-«.'0.
Hia::> íse dirá .10 pretendente; c negocia

rrr"^ i=crio- trala-se- em Petropolis, por?
especial favor, com o sr. Ar.-.ujoi

jJunior das u ás 15 horas, irai
e a cava-1Câmara Municipal, ou em sua rc
alugaih-se jsidencia, avciiid.-i 13 de Novejn-|

bro 11. 232, e anlli na capita»
com o sr. Alexandre Tavares, a
rita 7 de Sitcrahto n. 11;. 1o);'-oíí

:63i - U 35-lS*.
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!• j CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 23 de Fevereiro de 1917

IODEON Ooxiax>ELX3.1xta. 01n.eixi.etto- A
SXVEi>x>l->.ioai Brasileira ®

í*

£ — O mais artístico espectaculo hontem apresentado
E' mais uma nota vibrante que domina as tubas da reclame, sobrepujando

outros nomes que appareçam, o da seductora

Bfc-v « <* t5hS8e J^H HS^^wl

*Tfl Ir' tlr ^^UÉJlTml BH
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ABB A A A iUI JAflff Am Araria
ES 1 É0SS9

: IVO MAGISTRAL FILM

No Turbilhão
JK?iw{*(Wi-aiita»jefcfe^

do Peccado
imiDrama passional - Scenas de encanto e @

seducção - Romance de amor ©

um film cuja factura custou, desde o seu primeiro ao
ultimo quadro, um anno continuo de trabalho.

Lydia Quaraata, a artista bella e ele-
gante, allia a' sua

Bâllil arte, o espectaculo maravilhoso da sua presença, em um~J_ requinte de luxo, de mundanismo chie. /»
COMPLETANDÕT O PKUÜRAMMA

O -ES&yi-vto Fittoresoo < Gl-a-u.iaa.oja.t-.A.otu.a.llâ.acaLGs
Film natural, de paysagens e costumes Ultimo numero, informativo, com a Modafchapóos) (§j

Si ci«'»iih-.^ a -fiaí-r-ía • GABRIEL DANNUNZIO, o expoente máximo ila litteratura
!©guaaa'íBira ¦ italiana moderna, o poeta soldado que tez admirar o mundo

pela sua pensa e pela sua espada, e que já nos deu para o cinema o admirável film
«Cauiriii», dá-nos mais um trabalho vultuoso, sem egual, «cnpolavoro» fliiissimo que se
intiliila A MORTE DO DUQUE DE OFKNA.

ifMMr DAI AlOÍ1 ¦llMr HA8 Aí.Si

um film cuja confecção subio á estonteante cifra de
um milhão de tfollars - quatro mil contos de réis.

um.film em que entraram cavallaria, infantaria e ar-
tilharia, com um effectivo total de 49.009 psssoas.

um film para o qual se construíram expressamente
cidades, logo depois sacrificadas.

Empresa J. Crus Junior
RUA DA CARIOCA 49-E 51

O único film valioso da semana
Certificae- vos pelo conlronto

$ ® MOXE3 ES AMANHA £ f) Ç

m num
HOJE - HOJE

O melhor prográmma sem
contestação!

2 films dramáticos que valem a
espcctueulo.;, c mais uma. comedia

Je IiILI.ll: :

um film que exigio, para a photpgraphia aérea, a
acquisição de um immenso Zeppelin e uma floti>
lha de aeroplanos de guerra.
um film que apresenta uma batalha naval ensaiada

OI VI LIS AG AO durante tres mezes e em que se gastou de muniçõas
18.000 doüars, ou sejam mais de setenta canios.

um film em que trabalharam oito operadores que
cinematographaram 22.000 scenas diversas.

» j~!»é»«i»ê.'-:ãi"-iA-i«^a;-.vi-':- .-^Lr-iS^mmmmmmp.zi

M-II^Ü fAlíÀT í ATTi M B 1 8 fl li A í S 9 1. iiSjiyy uA 1ALLv11

a artista que con-
quietou a

mímica mais
efficiente

no theatro sem
palavras,

representando
v .

'•'.TTfSffCHESI

uma obra prima
que immortalisou

no mundo
do pensamento o

nome de

O brilhante espirito cujas scentelhas deslumbrantes.
inundaram de luz o theatro

contemporâneo da Itália

Amor, divino amor que tudo creaste, que arrastas e exaltas, de ti
| vem a beí lez:i, d-2 ti vem a alegria, de ti vem a dôr, e por ii os homens
"conheceram a viúo. e a morte.

Lcn, e rcátura nascida para o amor, é na fábula trágica da sua vida
brevn c moça, o symbolo da criatura que, por ter tido demasiada fé na
divina cha itunr., por ella se consome c se converte em cinzas.

Pelo hòmeiu a quem ama e em cujo amor cila vê a felicidade,
abandona a casa paterna, e veste de luto a sua familia.

Sua mãe morre, como verdadeira amorosa; o coração do pae petri»
fica-se; a vida ua velha habitação torna «se sombria e beca; quando
ouír'ora era aiacre pelas alegrias infantis e ruidosas da donzelía.

E, quando nesse cosiiio inútil, cila tem esbanjado os dons de que é
tão rica a raocidade, só então, o inimigo implacável dos homens se des»

mascara e, num esgar cscarniniio, exclama: "Para que me acrediíaste
eterno c iu finiío ? Ignorávas acaso que q uanto mais exalto, mais derru-
bo, quanto mais edifico mais destruo, qua nto mais ardo mais consumo ?

., Assim s c cumpre a triste sorte de Léa, creatura de amor c de bclle-
Jza, nascida p?sa gerar alegrias, para tornar mais sacros os affectos,
1 mais vaír.d a co sinistro o trágico destino que a vida, pelo amor, prepara
1 para a in oríe !

Ina 13
A multidãn qiu:. lunitcm .*ip>ila\iiliii -
este grandiosa film, è a prova do

valor i\o licllo trabalho da
UNIVERSAL.

UM RASTRO DS SANGUE
•i?» KPIS0D10 — 2 PAUTES |

UMA FILHA DOS ESTADOS
UNIDOS

18» EPISÓDIO — 3 PARTES

Siío 5 partes, (testa vez, em qnc po-
deis* apreciar ltOLLEAUX, o

invencível, c MAME WAI.CAM1',
a audãtiosa " l.ibcrty"

ZOGAR -eu "O PUNHO
DS FERRO

Tres actos . soberbas;;. dc um grande jdrama policial, cheio dc
aventuras, cheio dc sensação c

dc peripécias atonloantcs. ZOGAR
uni novo Roileaux, bruto dc

;'¦, força c grande dc coração.

li ^BREVEMENTE- I

II I CIVILISACÂO

n| 1 CIVILISACÂO
li 1 CIVILISACÂO

!|- I CIVILISACÂO

fl 1 CIVILISACÂOli t ——í—
-lê
S 1 ®

1 1 CIVILISACÂOm ..- , r,
« '@ 
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in ii n» A ur" ^m em cu^a rea'*saÇâo tomaram parte aulomo-
CI VILi I SAC AO veis couraçados, centenas de canhões de todos

 os calibres e todas as machinas de destruição
modernas.

f^?\tll .^« /^« /-^ U1T» film para cuja execução cedeu o Governo dos
CIVILiI&ACAO Estados Unidos as maiores unidades da sua Ma-

 rinha.

/^T\/T T T^ A (^ Á C\ um fiIm cuJos direitos de exhibição para todo o Bra-
sil custaram 300 contos de réis.

O HOTE DE
';,¦; Comedia' pciò impagável rUillic
;'^_-„v' Hltu-uici cm 2 pattes;'-.;'

S ScgUniln-fclraí— Uni" film :<le a-ro-
jo c de scnsà'çãò — '¦¦ "V

A orphâ mysteriosa
e mais o romance

O nosso pobre coração
por Jane Jlarnac. (J 3652)

VEM
BtS3B^s»rSs.^g:,.^z3aags^Baiaa

fâ^^f:if'mmm
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XXTQJZXJFCZZM BaPBJEltgaBEãfcaSOBgtgTI

Vasto e Confortável

üo Modelar

V-l' ,J'.\,:'''3.ei

15 metros de altura

¦i I *^^<^^^x^»í^csK&^>^>^^^^^>^^<^<a>^>c>^^>>^t^^'i>^>'&'&^>my<9tfit9i29mt 0 fA
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O Lado da Sombra im

HOJE - Estréa -• 6 actos F0X-P1LM - KIO JE3 - SÍÍCOBSSO

fcl ^Pl ^>r.9MOTV-»UMCl^nSMHnM-tfB-»B^I9JBB-V4

A famosa e poderosa nclisla ^
incsualavcl em Indo

m fava

7 s?3í'Jes [so^erosamente co73Gsfeãdo3
1 Ppjfiícposaníentc enscenadòs

Enexcsslivelmente representadas
rvo

represoulará desde ;t alegria
da mocidado em l'[or ntó ao
subliine palrjplismd o ao
acrysolado amor dedicando-
sc peln noivo, pcln idolô do
sua vida! A aiiriz i|uo so co-
lebrisoii nos papeis, do imi-
Ilier:viinipiro...
A ürlista que yuliliou fama
persõnalisando a niuISici*
ícalitl..
A comediante que vi;v dadoi'
alheia, dos ciümbse dos des-
vários dos homens pela sim
belieza fascina ri té..;.
Hoje b.rá lotiilmonre tli-
versa mas sen.j»íe per
feita nos sois netos que a
Fox-Filtn intiluioii :

SOB BIT AS BA

|m
m
m
íi ;j.i

ú
Sn

i

CINEMA PARIS 50 - PRAÇA TIRÃDENTES
Empresa Couto Pereira

SO

IIIJ.IE - Brilhantes sriecessos - HOJE'
Mais um r.ugni fico espcctaculo

dos
dc asauiriptos varia-

Peripécias do Amor
aKtstral peça »l ramatica. e:n ,t Ioiiros actos. tle
SWLXSXA, ile bem urdido ç original eiitrtíchu.

JO aeroplauo vencedor
ar rnjtulo tirania em 3 extensos

cionr.ntrs actos.
jr ICsplcmüdo

isom
y Deliciosa coincüia, cm dois netos, dc KOUOISK.

f ESTRADA DE FERRO DE
TERANKGENLindo c instruetivo fim do natural. •:•:».¦

QUINTA-FEIRA QUINTA-FEIRA \i\
Êxito sem precedentes!

O mysftrio do

de doSSsirs
C-caíidiòso ilr.-una tinlirial, ile incòtiipiiravcl rxilo, na

Europa, c n.i Ainci-icai dividido cm 2.1 SlilíILS c 23
mil ílicinv, sendo ciIliUidaH, 2 scrits piir scraaria. Ji

,« sóri,'. O BALÃO DA NOITE
3« sóric.  O .l-WI.SO A.MIUü

(J 3Í38)

[fl 1- neto: Pela honra da íamilia—2: Ciparette — 3- O amor desponta ^ín —4- O Leão Ferido —-51 A sabre!— O- Amor iifio conhece obstáculos ü£

i ° resrnetonte' FlwmSsiense Jtapsial - .aprassita: 1
Hl O Preslitodos Fonianos (Carnaval) — Solemi.cs Exéquias do Dr. m

Oswaldo Cruz, além dos capitulos de modas; sporls ele. fã

|jfl O Fathé sempre exliibe as novidades seusacionaes y.«

Sg»«;jf>È3^í^t5>»^>»SP-©<|><^S>^>3>C>"<5!»ç^<^<S>^><S><^<S^

Theatro Carlos Gomes
Empresa Paschoal Segreto

AMANHÃ — 24 e 25 de fc-
vereiro de 1917—DOMINGO

ESTUPENDOS

BAILES POPULARES
Apotheose a

TerpsyGhoreí
Com o concurso de duas
afinadas bandas de musica
NOITES ORIENTAES !

GOZO INFINITO!
Illuminação c ornamenta»
cão maravilhosas — Luxo,

Riqueza c Arte
^¦j:z.,?T.?jrsi-ajfMi,J3raigp:jr«u,^ij . a mro g i ¦—^yszxiSKar^víWBmKsitx i r a jámãà

2 --- ti
Estréa d

Companhia Leo-
pol-do Króes

iOJE ~~Seita>feirat: 23^-HÕJÊ
™ 2 A's 3 c 10 hs. da noite

!.i actnz

•SOES
LÁVRÁ

., vaudQ
ií:;í\.\n-|)Ks. — rcprcacntaçoc:

«i TTSTI (C\ "Sí \ L'E'Í fí 1}'R/& in rt I

Amar.'i.i

-(ÜK FIL A LA PATE)—
Notável criação dc LEOPOLDO I'R0'ES
Sabbado, às 4 horas

Snmrí eisüei
Em ensai-j. Coração maxida I

Al
Companhia nacional,

HOJE
-Rcgcnto da orclicslra maestro José Nunes

EMPRESA. PASCHOAL SI3GKBTO
fundada em 1 deJnllio de 10.1.1 -^vüirecçuo scüriica do actor Eduardo Vieira

Sexta-leira, 23 do Fevereiro de 1917
3 Sessões A'a 7, ás 8 Jíil e as 10 1\2 3 Sessões

A mnls completa victoria d» theatro popular
quadros c duas apollicoses, original dos festejadosrepresentações da interessante revista de costumes cariocas, em2aotos

escriptores Irmãos Quintiliano; musica do inspirado maestro Domingos Roque

Comiicrcs: Cabo Onofro - ALFREDO SILVA — Cabo Elysiò -- Carlos Torres
Distribuição — Bugigaiietn; JoDcusi Ar.csio MnRiiesio c Podre.

driiba! «.ie Mir.inda; Maná, .1. Mattoi
Sena e Cõrneliu. ). Pedruso: Ljóló e
Honifacio, Fraiikliit d'Almeida; Gar-«areio. Fado, Pierrot e Dr. BasÜii»,
Vicente Celestno; Commendador lü-
iihciro cn: 1'tnca, Dcrrardino Macll.l-
tio; Ponto falso e ,S'.iicitÍa, redro
pias; Uasilicão. Belmiro dc Álmcí-
da; Tres com Romma e Barriga dc
sápOi T. Ribeiro; Cabeça dc bagre,

dc i Vobias llbdrigu<-s; Ptrú mimoso, t'e-
As- lix Vianha; Instituto dc Assistência e

Protecçâo á Infância e Mulher do
taco, ...aura Coílinho ¦ Cargalhr.ua. Kl*
vira Mendes; ílysterica c auzanna dc
Caxangá, Cecil.a Porio; Polpa dc la-
màrindo c Sctcnata, Julia Martins ;
Rosa e Amor. Cândida Leal; S;.l fino
c Perfume, Beatriz Martins; Sal firo;»-
so c Jóia, I.uiza Caldas; Cocainat
Piadinha, A-' ¦ **. • n'« Pihda,
Fmilia de Cal-

das; Pipoca, Dolòrcs Lopes; Cbicà
bagaço, : Appollinaria Fernandes| c
Tnncadingua, Magüalena jcquiriça.

Artísticos bailados pelos bailarinos
G. M0I.ASSO, f\S.\ KKRMSER e
SERINA Mul.ASSO.

Titulo dos quadro* — irt, "Mistú*
re e mande": í". "Cooperativa Then-
trai"; 3" c 4" "O luar do Brasil"
(apotheose). Ia pbase — "A' beira-
mar", e 2a pbásc, "O luar do sertão*';
5°( "Dorme que eu velo...*'; 6", "Kc-

cepção r/i« >inic i?uzane de Ca-
xantfi"; 7". "Olhemos p'r.i cremei-
nha" (apotiieosé an Instituto dc Pro-
tccç?.o e Assistência a Inlnncia do
Kio út Janeiro)."Míeccii-Ecciu." do .n tor KDVAli-
DO VIEIRA. Sccnarios novos de
I.W.MK SILVA, bip.urinos do cari-
caturisla RAUL- ^fontr^cm do opé-
rosi machinista ANTÔNIO NOVE-
UNO. Adereços de JOAQUIM
COSTA. Magníficos cffeitos dc luz.

ptlo cleclricista CARLOS C0USIN.
Guarda-roupa confeccionado 110 "ate-
lier" tia Kmprtsa, sob a direcção tia"costuniici-c" lAl.-iTI.l.V AZEVE-
DO.

Os- espectacuios começam pela exbí-
biçSo dc "filinsH ci.iematogtapbícos,

Amanha c todas as noites, lisicjc

THÍÍÃTRO CARLOS GOMES,
tabbado c domingo, (irr.ndiosos bailes
populares (.16.15 J>

ii- ¦ u3mw ioi'U..r..;f»j

I CINE AVENIDA SIm 
É.K O mais bailo, o mais confortável dos
d£<< Kalõo.H cariocas. Os programnuís
iJt'i mais fwtupeiiílos produzidos pelas ta-
ü| brions mais notáveis da America do
IS Norte, Famous, Playerts, t>aslcy, Mo-
fO rosco e l-*allao

|| Mystierio! Argúcia! Emoção!

|| b:ojt3I3 1 Om piiotodrama maravilhoso!
^ UM filri surprehendsnte! -S3COJ3E3
Wi A Lasky, componente da ultru-iuniosa
r^ 1'aramòiint-Pícttii'es Çorporatioí»
l$í apresenta t*m

Hrli
vtE^SBJ

S mm
íli 11 ir.a producção de absójulií scnsar.ão.histonn-riTi--
^g polganto em cinen longos actos! As aveii'.nr;is

mais inesperadas, os feilos du mais alio heróis-
hJ mo, as peripécias as mais inesperadas, oslão
gS condensadas nodeorirrcrdes.se verdadeiro luvor,"
Sj 110 gênero da portentosa Lasky
ÜTÍ Como as anteriores prodii.cções Paramount-
J^ D'Luxo, O Caslello Sinistro vae deixar im-
WS perecível recordação, especialmente aquelles que
j"P amam as emoções fortes, inesperadas, violentas.

g| Uma oura prima no ganero i Uma interpretação
H Hors Ligne ¦ Urn primor GinematograpIuGo i
y^ Brevemente: O Signalda Oraz u:n portou-
U- to, uma producção maravilhosa, interprete Wil-
SJ liam Furmiui. o querido do p.ihlico carioca.
rú A seguir, uma longa série dc gigantescas obras
31 de arte, produzidas pela sempre estupenda Pa-
Jjfí lamount Pictures Corporation, edição D'Luxo.

Agencia «jcral üos FILMS l)'Luxi>, S.
¦ i

^ José 5V. Telo. 5070 Central J. atJ48 ^

VETAM OS ANNUNol^o ^JS THEATROS E CINEMAS NA 5a PAGINA
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