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A EPIDEMIA
0 dr. Theophilo Torres, em

ifficio dirigido ao ministro da
lustlça, e que publicámos em ou-
ro logar, replica ás observações

•ue o dr. Moura Brasil fizera a
respeito da inactividade da Saude
Publica na actual quadra epide-
mica,

Na edição de hontem, referindo-
aos ao caso, pedíamos ás autori-
dades sanitárias uma palavra que
tranquillizasse o espirito publico,
duplamente sobresaltado por um
provável reapparecimento do mal
que vae se extinguindo e pelo pe-
rigo, ainda mais aterrador da
invasão do cholera, que actual-
mente grassa na Europa.

A communicação do dr. Theo-
philo Torres elucida muita coisa
ignorada do povo, e que denuncia
a feição tenazmente burocrática
das nossas repartições publicas, as
quaes, em se tratando de provi-
dencias decisivas, rápidas, energi-
cas nos momentos de crise aguda,
emaranham taes providencias no
complicadissimo regimen do pape-
lorio.

Reconhece s. s. que é um gran-
de perigo para a população a exis-
tencia de muitas habitações colle-
ctivas. No 6° districto sanitário,
ha alguns mezes dois medicos fo-
ram incumbidos de visital-as para,
em seguida, "proporem as medi-
das necessárias ao seu sanea-
mento".

O dr. Carlos Seidl mandou que
a visita se estendesse a "todas" as
habitações. Os médicos tudo rvisl-
taram, e apresentaram ao Congres-
so Medico extensos relatórios.

Taes medidas sanitárias, que
não passaram de excursões pelos
cortiços e pensões, não deram
resultado algum, ficando a sabe-
doria prophylatica dos medicos
da hygiene*guardada em papelo-
rios, quando se não volatize em
palestras e dissertações academi-
cas.

Entretanto, o dr. Torres nos
dá a desconsoladora noticia de
que medidas salvadoras da saude
do povo não podem, actualmente,
ser íuggeridas por s. s„ porque
apenas dez dias separam o illus-
tre medico, do prazo em que deve
voltar ao cargo de simples dele-
gado de saude.

Lamentável situação I O povp
carioca já fica sciehte de que até"?(Wfr-n-w-MlsllWr-otí-Seus sabe até
quando nada mais pôde esperar
da Saude Publica, dirigida pelo
dr. Theophilo Torres.

E as habitações collectivas, as
estalagens infectas que por ahi
pollutam, continuam na cultura do
micróbio mortífero.

No tocante ao cholera, o dr.
Theophilo Torres está completa-
mente despreoecupado.

Depois de haver affirmado que
o material fluetuante se acha
grandemente desfalcado, pondera
que a defesa sanitária não é feita
nos ancoradouros dos portos, mas
sim em Lazaretos, E, na ilha
Grande, segundo suas affirma-
ções, nada falta para que o
serviço de isolamento e expurgo
dos navios se faça completo e vi-
goroso.

Temos, pois, no chefe interino
da Saude Publica um optimista
ou um pessimista, conforme elle
encare a defesa interna ou a ex-
terna.

Cá dentro não é possivel tratar
de desinfecção de pontos mais fa-
voraveis á receptividade de nova
epidemia, porque s. s. vae aban-
donar o cargo que com tanta
competência e dedicação exerce;
mas lá fora, pelas costas do 'Bra-
sil, e mesmo aqui por perto, na
ilha Grande, nada 'lia a recear.
O cholera vae esbarrar com in-
superavel barreira.

A GRIPPE HESPANHOLA
Sob este titulo lê-se no "IMercure

de France":
"Seja russa, hespanhola, italiana,

ou allemã, pouco importa. Ella de-
vasta, e seu nome não tem in-
teresse.
Todavia, eis um remédio já muito
experimentado, com bom resultado,
tanto na Inglaterra, como na Ame-
rica do Norte.

O remédio é sorver pelo nariz o
sueco da cebola. Parece que todos
que isto fizeram se curaram quasi
instantaneamente.

Sabia-se já que os que podem
comer cebola acham neste bulbo
tuna espécie de sueco pancreatico.

Mrs. Hetty Green que, ha qua-
renta annos, era conhecida em
Nova York como America richest
buxness woman, era uma determi-
nada comedora de cebolas. A de-
legação de jornalistas que a foi fe*
licitar quando fez oitenta annos,
encontrou-a comendo cebolas.' Minha saúde, disse ella, a devo ás
cebolas que como. E' o que no
mundo ha de melhor para conser-
var a saúde, e nunca saio sem as
levar nos meus bolsos."

Os srs. Theophilo Torres e
Fernando de Magalhães

estiveram no Cattete
Os drs. Theophilo Torres e Fer-

nando de Magalhães estiveram
hontem, á noite, no palácio do Cat-"ete, onde conferenciaram com o
presidente da Republica.

O director da Saude Publica
conversou sobre o estado sanitário
da cidade, offerecendo a s. ex. o li-
vro que a respeito publicou.

O director da Maternidade deu
conta ao ehefe da nação do movi-
m-nto ri» hontem, em alguns hos-
oiucj sob a aua responsabilidade

O mal, ao que parece, entrou em franco declinio. Segundo
informação da Saude Publica, registrou-se hontem apenas um

caso novo, e o coeffíciente de mortos baixou sensivelmente
O trafego na Central do

Brasil

£;_¦» Centra' «-o Brasil regularizounontem, o seu serviço de movimen-to. Foram restabelecidos todos ostrens, quer os que faltavam naslinhas de subúrbios, quer os de pe-quenos percursos, cuja falta esta-va causando certos embaraços aosmoradores daquellas zonas.— Hontem, já se apresentou umnumeroso contingente de funecio-narips, que em virtude da epide-mia se achavam afastados do ser-.viço.
j*«*° Í5te/'or' Porém, persistem as«titticuldades na reorganização dotrabalho, especialmente no trafego,onde as estações continuam sem
pessoal sufficiente para attender áregularidade e ás necessidades da-
quella divisão.

A sub-directoria do trafego estáem luta; com a falta de substitu-tos para/ os empregados doentes e
para os demais que estão na im-minencia de ser atacados do mal,
que assustadoramente augmenta naslinhas da Central do Brasil. '

A policia dá destino aos me-
nores abandonados

De accordo com o ministro daAgricultura, o chefe de riplicia con-tinua recebendo menores abando-nados, para énvial-os aos patrona-tos agrícolas dos Estados.
JPara Santa Catharina, já foram

mandados 76 desses menores, sen-
do que na chefatura de policia jáestão 10 delles para embarcarem
com destino a Minas.

Movimento da Parochia do
S. Coração de Jesus

Graças á boa administração desta pa-rochia, e apezar mesmo da enfermidade
que proalou o Vigário no leito, o»
pobres e as famílias mais necessitadas
da freguezia foram contemplados, não
sò em esmolas pecuniária» como em
gêneros alimentícios e outros auxílios.

Pelas mãos da zelosa e incansável
Thesoureira da» damta de Caridade,
d. Laurind- Lisboa, o (ea|pectívo paro-cho tem distribuído em diversas circum-
stancias abundantes esmola», que re.
cebe constantemente de pessoas gene.rosas, cujos nomes ficaram gravadosno Coração de Jesus.Todos cs dias ijrualmente ae tem
distribuído na porta da egreja, cente.
nas e centenas de vales para a acqui-
siç>i cie pão. bem como o leite queé enviado em -tato'» depósitos peloCon.Tiiiissníiado do Governo.

O Vigário Geral, M-jnsenhor Fer.
nando Rangel, tem sido incansável em
enviar á parochia do S. Coração de
Jciu». todos os recurBo» que lhe são of.
fe'cc:C'i» em favor dos 1 ossos pobres,Existem tambem em diversos pontosda daiochia cozinhas que distribuem*
om abundarcia, caldo e sopas aos do-
entes e. necessitados.

A caridade, finalmente, debaixo de
todas as rfoimas, oceulti, modesta, ve.*.
gVlhosa ou vibrante de enana-ão, se tem
inai-iíeslaüó iii.*! lês dia» de angustia,
do dôr e de luto, em torno do Campa-
nario do. S. Oração de Jeiiaj, á rua
Beniamin Guisíont.

Escola de Pharmacia e
Odontologia do Rio de

Janeiro

Convida-se os graduandos de
odontologia da turma de 1918,
para -uma reunião, amanhã, quar-ta-feira, 6 do corrente, ás 4 horas
da tarde, na sala da Assistência,
desta escola, afim de resolverem
sobre os trabalhos a apresentar no
Io Congresso Brasileiro de Pro-
these Dentaria, em virtude do pre-
juizo de tempo e de vidas, causa-
dos pela epidemia que enlutou a
capital da Republica.
Um medico militar elogiado

O ministro da Guerra, tendo
sido informado da marcha da
epidemia nos Estados sob a jurÍ3-dicção da 2' região militar, man-
dou o general Joaquim Ignacio
elogiar o maior medico dr. Pe-
dro Emilio' Gomes da Silva.

As visitas de hontem do
ministro do Interior

Antes de ir ao seu gabinete, o
dr. Carlos Maximiliano visitou
hontem, pela manhã, os postos de
soecorros nos subúrbios.

Em Irajá, distribuiu á popula-
ção necessitada a importância de
um conto de reis, que a firma Bar-
bosa Albuquerque & Comp., porá disposição de Mme. Carlos Ma-
-imiliano para áquelle fim.

S. ex. esteve, depois, fiscalisan-
do os serviços de distribuição de
alimentação em Inhaúma e em Ma-
dureira.

Nesse posto, na Escola João. Pi-
nheiro foram attendidas 4.300
pessoas, sendo distribuídos, assu-
car, arroz, mate e 3.900 pães.S. ex., deante do quadro a queassistiu, tomou varias medidas de
urgência, entre as quaes o rea-
abastecimento de gêneros alimenti-

cios com um grande "stock" de
mercadorias, chá, assucar, arroz e
pão.

Hontem foram distribuídos nesse
posto j.000 pães e gêneros, a cerca
de 3.000 pessoas.

Auxilia o serviço de distribui-
cão de gêneros nesse posto o com-
missario Olympio Baptista, antigo
moradorem Madureira e que oor
nhece ás pessoas necessitadas ou
não do logar.

O prefeito recebe agrade-
cimentos do funeciona»

lismo municipal
IO sr. prefeito recebeu hontem

em seu gabinete, uma commissão
de funecionarios municipaes, que
foi agradecer ao dr. Aamara Ca-
valcanti a solicitude, e o carinho
com que s. ex. assistiu aos seus
collegas enfermos, de modo a sua-
visar-lhes a triste e aftlictiva si-
tuação que atravessaram nestes
últimos dias, em conseqüência da
epidemia reinante.

Os exames das sociedades
incorporadas

O ministro da# Guerra, devido -
epidemia, adiou para o mez de ja-
neiro os exames de que trata o art.
68 das instrucções para as socie-
dades incorporadas, os quaes es-
tavam marcados para novembro.
Estes exames são os que prestam
os atiradores para passarem á ca-
tegoria de reservistas.

Um offerecimento do Flu-
minense Football Club

Os srs. dr. Mario Pollo e Mar*
condes Ferraz, feram hontem á ma-
triz da Gloria levar, era come do
Fluminense Foot Bali Club. a quan-
tia de 500$. afim de ser distribuída
entre os pobres, pondo á disposição
do vigário da mesma matriz a sua
sede e medicos, para qualquer
emergência, e um armazém á nia
Álvaro Chaves, para o forneci-
ineno de mantimentos. por conta
liaqueii.. sociedade.- I

Jacarépaguá flagellado
pela fome

. E' doloroso o quê se passa na-
quella localidade. A epidemia quereina em toda a parte tem leva-
do a fome a grande numero de
<htres, que se acham em completo
abandono.

Alguns chefes de numerosas fa-
milias foram arrancados pela mor-
te outros ficaram reduzidos á mi-
seria. A Associação de Bombeiros
Voluntários de Jacarépaguá, tendo
á frente o dr, Gurgel do Amaral,
seu presidente, é que vae soecor-
rendo a pobreza flagellada, com o
parco recurso de que dispõe, Este
clinico, tem sido de uma dedica-
ção extraordinária, distribuindo,
na sede social e fora da mesma,
medicamentos- e gêneros alimen-
ticios que lhe vão sendo forneci-
dos por alguns moradores da loca-
lidade.

•O coronel Fabricio Pedrosa, porintermédio do dr. Paes Barreto
fez chegar i Associação de Bom-
beiros de Jacarépaguá gêneros de
primeira qualidade, na importância
de 5oo$ooo, para .serem distribui-
dos aos pobres deste infeliz bairro.

Além desse importante donativo,
essa caridosa associação tem re-
cebido mais os seguintes: de üma
distineta senhora, que pede para
occultar seu nome, a quantia de
2oo$ooo; padaria "Flor do Ma-
rangá", estabelecida i rua Candi-
do Benicio, 300 pães; do sr. Se-
raphim Branco, estabelecido á
mesma rua com armazém de sec-
cos e molhados, alguns gêneros
alimentícios. O coronel Julio Fo-
xein offereceu so$ooo em dinheiro
e póz á disposição do dr. Gurgel
do Amaral dois carros de sua pro-
príedade. O dr. Geremario Oan-
tas, intendente municipal, sabendo
que innumeras pessoas têm sido
victimadas pela falta de recursos,
muito se interessa pela creação de
um hospital provisório, afim de
evitar o augmento de victimas. O
dr. 'Pedro Pernambuco Filho, in-
spector medico escolar, visitou o
posto da Associação de Bombeiros
Voluntários, tendo sido recebido
por vários membros da directoria
e por mme. Gurgel do Amaral, que
attendiam rpromptamente a todas
as pessoas que pediam soecorros
médicos e alimentação, percorren-
do | todas as suas dependências e
elogiando a acção benéfica ahi
executada.

Esta associação tem em sua
sede uma subscripção para anga-
dar os recursos necessários e
continuar a combater a fome, a
epidemia e a miséria.

O cemitério, do Caju volta
ao domínio da Santa

Casa
A's 7 horas da manhã, á Prefei-

tura restituiu á Santa Casa os ser-
viços de* enterramentos '_o*"cerni-
terio de S. Francisco Xavier.

Ao acto compareceram os srs.:
Brazilino .Machado, pór parte da
panta Casa; o administrador dd
cemitério, Bezerra Cavalcanti; o
dr. Souza e Silva, que chefiava o
serviç»; o capitão Diniz e o sr.
Aurélio Noya. A Prefeitura éez
retirar todo o seu material, haven-
do deixado ali, por solicitação da
Santa Casa, 50 enxadas e archotes,
pertencentes á Limpeza Publica.
Todo o pessoal contratado foi dis*
pensado, assim como a força mi-
litar que guarneqia o Cejmiterio.
Ficaram ipromptas 283 sepulturas
para adultos, 80 para anjos e tres
vallas, que comportam, cada uma,
200 cadáveres. Na empreza Ifune-
raria ficaram preparados a.ooo
caixões.

A' Santa Casa, logo depois de
apossar-se do cemitério, contratou
50 homens, á razão de 10$ diários,
para o serviço de enterramentos.

A Escola 15 de Novembro e
os seus serviços ao

publico
O ar. Franco Vaz, director da Es-

cola 15 de Novembro, de accordo
com a deliberação que expoz em seu
oificio dirigido, ha dias, ao chefe de
policia, iniciará amanhã, de 1 ás 3 ho-
ras da tarde, ã distribuição de ce-
reaes á população convalescente e
indigente da localidade e circumvisi-
nhanças,

'Essa distribuição continua a pres*tar ao publico, como desde a primei-
ra hora da epidemia, toda a esp»*
cie de auxilios, como sejam os medi-
camentos precisos, as consultas me-
dica», aviamento de receitas de va-
rios clinicas, -vehiculo» para transpor-
tes de enfermos e de médicos, c atd
hospitalizarão de alguns enfermos po-
bre», estranhos ao estabelecimento,
todos os quaes vão passando bem.

Quanto á instituição em si, a sua
vida vae, pouco a pouco, se normal.'
zando, com a volta de alguns empre.
gado» que se vão restabelecendo, e
cem o restabelecimento egualmente da
maior parte dos seus alumnos em
franca convalescença,

Até agora houve, apenas, dois obi-
tos, em mais dè 200 alumnos grippa-
dos, havendo ainda apenas uma meia
duzia em estado delicado, 'mas espe*
rançoso.

A Escola continua aberta 'ao pu.
blico, para todos os soecorros que lhe
possa prestar nesta emergência.

A' frente de todos esses serviço»,
imprimindo ao» mesmos a sua orien*
tação segura, continua, em pessoa,como desde o primeiro dia, o dire-
ctor d'aquelle estabelecimento, gra-
çus ao que os serviços correm de mo-
do o mais satisfactorio, auxiliado,
agora, entre outros, pelo secretario,
que já se encontra restabelecido.

O medico da Kscola, dr. Carlos de
Aguiar More:|a, tem sido incansável
no tratamento de seus inuumeros en-
fermos, não só d'aquelle intituto,
(alumnos, empregados e famílias des-
tes) como de um grande numero de
moradores do logar, entre os quae»muitas crianças que diariamente com-
parecem á aua consulta, tornada pu-blica.

O medico dos artistas
Ouvimos hontem os mais francoselogios ao dr. Américo Caparica, quetem tratado vários dos artistas ali.

cado» do mal reinante. Todo» são
accordet em affirmar que o estimado
facultativo não se tem poupado a tra-
balhos e sacrificios para restabelecer
aqueiles que recorreram ao» seu» .ser-viços.

Escola Commereial Fe-
minina

A Escola Commereial Feminina
recomeçou todas as aulas.

Instituto Ferreira Vianna
(EX-CASA DE S. JOSE*)Foi o seguinte o movimento da

enfermaria do Instituto,' desde o
dia 23 de outubro, até o dia 3 do
corrente:

Entraram 129: tiveram alta,
119; retirou-se par* o domicilie,
1; fallecrtt, i; acham-se em tia-
Umento. 8.

Desde o dia 23 de outubro,
acha-se doente de grippe o médico
do Instituto, dr. Mario de Souza
Ferreira, tendo assumido a dire-
cção do ser.iço clinico o director
dr. Julio da Silveira Lobo. qu;tem sido av.xi!;2do pelas enfer-t-eiras c >•—-accioraa de» alumae-

OS MORTOS
Até hontem, á noite, era

este o movimento de cadave-
res sepultados nos differen-
tes cemitérios: S. Francisco
Xavier, 171; S. João Baptis-
ta, 44; Catumby, 1; Carmo,
3; Penitencia, 2; Irajá, 17;
Inhaúma, 63; Murundu', 19;
Campo Grande, 6; Santa Cruz,
8; Jacarépaguá, 12, e ilha
do Governador, 4, num total
de 350. Neste numero não
estão incluídos 16 corpos da
Santa Casa.

Pelo Necrotério da Policia
passaram 34 cadáveres e fo-
ram notificados por medicos
legistas, 18 óbitos em resi-
dencias.

A Funerária fechou çpm
123 enterros, alguns effe-
doados já e outros deixados
para hoje.

0 numero de mortos regis-
trados até hontem, ascendeu
a 12.221.
Um officio do director da

Saúde Publica
Ao ministro do Interior, o di-

rector da Saude Publica, dr. Theo-
philo Torres, enviou hontem, o se-
guinte officio:"Rio de Janeiro, 4 de novembro
de 1918. — Exmo. sr. ministro
da Justiça e Negócios Interiores.

O.dr. Moura Brasil, em uma en-
trevista concedida a um vesperti-
no, faz as mais injustas e acerbas
aceusações á Saude Publica, queaffirma ter-se mostrado indifferen-
te aos casos que reclamam a sua
attenção.

Dessa aceusação não me defen-
deria, pois v. ex. está' perfeita-mente ao par dos esforços ingen-
tes que têm sido feitos por esta
Directoria para acudir á. populaçãonas circumstanciaS grafes que atra-
vessámos.

Da entrevista do sábio oculista,
porém, resumbram dois pontos so-
bi-e os quaes devo informar v| ex.
Refiro-me á nossa defesa sanita-
ria e ás habitações collectivas,

Não ha duvida que o material
fluetuante desta Directoria está
grandemente desfalcado, sendo isso
devido, sem duvida, ás condições
creadas pela guerra, que impediu
nestes quatro annos a renovação
do material. ¦

Isso, porém, não importa em di-
zer que estamos sem recurso ai-
gum para a defesa sanitária do
nosso paiz, principalmente em re-
lação á cholera. Nesta doença pes-
tilehcial as medidas de isolamento
e desinfecção não são feitas nos
ancoradouros dos portos, mas no
Lazareto da Ilha Grande, que está
apparelhado para isso. Desse fa-
cto tivemos a prova em 1010, sen-
do director geral o dr. Figueiredo
Vasconcellos. Para ali foi enviado
o paquete "Araguaya", com cho-
lera a bordo, em oito dias foi fei-
to o expurgo do navio e examina-
ram-se 1.500 pessoas, sendo 300 de
i" classe e 1.200 de 3*, seguindo
o navio depois pára Buenos Aires,
sem se ter manifestado mais ca-
so algum a bordo,

Na visita em que tive a honra
de acompanhar v. ex. áquelle La-
zareto, ha pouco tempo, ficou ave-
riguado que, com pequenos repa-
ros, que já se estão terminando,
achava-se elle em condições de ser
imineditampnte utilizado. Dado um
caso suspeito siquer de cholera em
qualquer embarcação, as mais se-
veras ordens já foram dadas para
que ella siga immediatamente para
ali, onde estão em perfeitas con-
dições todos os apparelhos de des-
infecção e mais apetrechos neces-
sarios para um expurgo rigoroso
de todo o navio, assim como de
toda. a carga.

Ahi se fará o exame dos passa-
geiros e a sua vigilância rigorosa.

Em relação i desinfecção neste
porto, não é exacto que estejamos
desprovidos do material necessário,
pois a barca " Pastem-", que já es-
tá funecionando, satisfaz a essas
exigências.

V. ex. sabe o rigor com que
mandei proceder á visita dos na-
vios, não só aqui como em todos
os outros portos da Republica, ten-
do por ordem de v. ex, suspen-
dido as garantias do decreto n.
10.524, de 23 de outubro de 1913,
que isenta de visita sanitária nos
portos aos navios de cabotagem
tenham um inspector sanitário.

Em relação ás habitações colle-
ctivas, cumpre-me informar a v.
ex. que de facto é um grande pe-
rigo para a população a existência
de muits dessas habitações.

Ha alguns mezes, na qualidade
de delegado de Saude do 6° dis-
tricto, onde em maior numero são
taes habitações, incumbi aos inspe-
ctores sanitários drs. J. P. Fon-
tenelle e João de Barros Barreto
de visitarem uma por uma essas
habitações, afim de julgarem de
suas condições sanitárias e propo-
rem as medidas necessárias ao seu
saneamento. O meu aneteessor, dr.
CariUS SciUl, jUlgaiUlu câ_à üíCuiíiS
de grande alcance, determinou que
ella se estendesse a todas as ha-
bitações collectivas do Districto Fe-
deral. ,

Dessas visitas, feitas com gran-
de rigor, resultou importante tra-
balho que aqueiles dedicados col-
legas apresentaram ao Congresso
Medico que acaba de se reunir nes-
ta capital, devendo as suas contlu-
soes servir de base e ulterior acção
da Saude Publica.

Essas medidas, porém, não pó-
dem ser actualmente suggeridas por
mim, visto que apenas dez dias me
separam do praso em que devo vol-
tar ao meu modesto cargo de de-
legado de Saude.

Quanto ás desinfecções, continuo
a affirmar que estão se fazendo
na medida do possivel. Saude e
fraternidade. — Dr. Theophilo
Torres".

Associação Beieficente
Commereial Suburbana

O presidente desta Associação
recebeu do proprietário da pada-
ria Luso-Erasileira. de Cascadura.
d-.:zen:os cartões de pão para se-
tem diítribuido, «ele* pc-ices. 1

Dr. Gustavo de Aguilar
Pantoja

No altar-mór da egreja da Candeia
ria foi celebrada hontem a missa de
íctimo dia,' mandada rezar pela fa*
milia do nosso companheiro do reda-
cefio dr. Gustavo de Aguilar Panto*
ja, official de gabinete do ministro
das (Relaçíes "Exteriores,

Bntra o creicido numero do pes-
soas que assistiu ao piedoio acto, no-
tamos:

Lafayetto C. Roii Pereira o se
nhora, dr. Silveira Martins, dr. Pi*
nheiro Guimarães, Alice Pereira Pin-
to da Silva, Precillana dí Lamare Pe-
reira Pinto, Alberto Toledo Bandeira
de Mello, 'Emilo íambert, Joaquim
Pedro Salgado iFIlho, Brocardo d»
Carvalho, dr. Benedicto de Moraes.
Julio Barbosa, Carlos Ribeiro de Fa-
ria (vice cônsul), (Maria 'Cândida de
Oliveira Abreu, viuva Sá e Benervides
o filhos, (Roberto de Ramiz Wright e
esposa, Pedro Eloy Cordeiro, Alfredo
Antônio Pinheiro, familia almirante
Corria da Câmara, coronel Julio de
Abreu, Humberto Taborda e familia,
José Bastos e aenhora, viuva Teixeira
Junior e filha, Adelino Teixeira, ma-
jor Tito aNiemeyer por si a espose.
Alfredo Limeira de Niemeyer, por »t
o d. Guilhermina Sampaio, dr. Nilo
Peçanha, 'Firmino Ferreira da Costa
í,ima e familia, Alberto Augusto
Jackson e familia, Oswaldo de (Bar*
cellos, áRita Pantoja, Orminda Panto-
ja, Garald Sommer, (João Vero Laet,
Ottorlno Avancinl, Maria Rodrigues
Pereira, Alfredo Gravata, Raul A. de
Campos, Ariclina da Fonseca Prado,
Augusto Pinto Lima, Attila Lisboa,
(Manoel (B. 'Garcia Vianna, Cornelio
{Jardim,. Alberto de Oliveira e tenho*
ria, Alzira -Santiago o família, dr.
(Francisco do Oliveira, -Canoel Porto,
Mlle. Jeannetta Lardy, Alcides d»
ÍVaaconcelloa, 'Mario de Vaíconcellos,
Anialio da 'Silva, Goulart de Oliveira,
©awaldo Corrêa, Jorga da Câmara
Coutinho, por si e Jiela viuva Silva
CouKnho, Maria Santiago, Gustavo
Santiago, Carlos Maggioll, Marietta
Souza Borimbaba, Pio do -Carvalho
Azevedo, dr. Heitor Teixeira de Go*
»ioy, Oscar de Carvalho Azevedo, Hei*
tor Mello, Olegario Marianno, José
Whíianno, J. M. Goulart de Andra-
de, familia Araújo Lima, Balthazar
Gonçalves, Narciso Gonçalves, Otto
ISchelling, Luiz Hermany »S- Comp.,
A. ds £1. Campo* e ara., Arnaldo Al-
ve», pela adm. "Correio da Manhã",
nhã", G. do R. Monteiro, N. J. Santos,
Francisco Belisario Tavora pelo dr.
Beliaario Tavora e família,. Eduardo
rda Silva Tavares e família, Costa
Rego, (Mendonça Martin», Ernesto
Hasslocher, França * C„ Antônio
Francisco Corrêa,, Sylvio Fermino
Rangel, viuva Alice Brasil por ai e
seu» filhos, Arthur Leitão, dr. Wal-
demir P. Padrenosso, Dlocleciano de
Vaaconcedlos, í teonor Leal Jourdon,
dr. Leal Filho, Luiz Jourdon, dr. A.
O. Gomes de Castro, Luiz Caimiyra-
no, coronel Justiniano de Figueiredo
Rocha, Julio de. Sousa (Da S. A.
Martinelli). Mario Guedes (Jornal
Commercio), Henrique Hasslocher, dr.
Paulo de Mello, Antônio Martins de
Sousa Araújo e familia, Jo3o Sévei
Luiz de Faro Junior, Regulo Rama-
lho, Carlos Ribeiro de Faria, cônsul,
Raul Peixoto, Erasmo Corrêa de Me-
neze» Theotonio <íe Britto e fami-
lia, Roberto de Castro Brandão, te-
nentè.corotfel João- Carlos Muratori,
Leitão, Irmãos & C, A. de VHhe
no F. Braga, J,* de Sousa Leão fi-
lho, Heitor Collet, dr. Geraque Cot-
let, Creso Braga, Edmundo ds Luz
Pinto, Frederico Smith de Vascon-
cellos, Cefio Bayma, D. Barreto
Dantas, Walter (Emerich Hehl, por
si e pelos teu» collegas da
redocçto. do "Correio da Manhã",
Homero Campista, Samuel de, Sousa
Leão Gracis, viuva Xavier. Cecilia Xa-
vier da Silva, Henrique Josí de San-
tos e senhora, Clorade de Sousa Pin-
to Caron, Carlos Magalhães, Irene
Cruz, por si e familia, mine. major
Alfredo 

' 
Cruz, CaBtorina Rei», 'Enri-

que Pérez Cisneros, ministro de Cu-
bo, Maria das Dores L. Campos,
Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro,
Alfredo Mariano, commandante Raul
Taunay, Luiz Fernandes Pinheiro,
dr. Alfredo de Mello Mattos ,'e fam»*
lie, coronel José Muniz por ai e pelo
dr. Paulo de Frontin, Leopoldo de
Freitas Noronha, José Luiz Mendes
Diniz, Getulio Nobrega, João Louza-
da, Isolino Santos, João Santo», Jo-
sé, Silva & C, Luiz Paixão por ai
e seu irmão Oswaldo e familia, dr.
Helvécio de Gusmão e familia, Adrla-
no de S. Quartin,

Uma indicação de agradeci-
mento no Conselho

O sr. Pio Dutra vae «preBen-
tar, na sessão de hoje do Conse-
lho Municipal, a seguinte indica-
ção:"Considerando que o districto
das ilhas, como todos os demais
do Districto Federal, foi attingido
pela epidemia da grippe e que
vidas preciosas foram tambem sa-
criticadas; considerando que mui-
to maior ainda seria o numero de
victimas se não fosse a humani-
taria e prompta acção dos clínicos
daquella localidade, auxiliada ifíi-
cazmente pela Escola de Aprendi-
zes Marinheiros desta capital e
Colônia de Alienados, estabeleci-
mentos em boa hora ali situados
e dirigidos por autoridades digna-
mente á altura das funeções; con-
siderando que não só as pharma-
cias daquelles dois estabelecimen-
tos foram postas á disposição dos
enfermos como tambem alimentos
foram á pobreza fornecidos; con-
siderando tambem que os postos
de soecorros creados pe'a Prefei-
tura nos logares Galeão, Zumby,
Paquetá e Bom Jesus e dirigidos
por dignas professoras munici-
pães, relevantes serviços vêm pre-
stando com a distribuição de ge-
neros a domicilio — indico que
se officie ao exmo. sr. almirante
ministro da Marinha, agradecendo
o valioso auxilio que prestou e
ainda presta o illustre comman-
dante da Escola de Aprendizes
Marinheiros desta capital e seus
dignos auxiliares aos enfermos e
á pobreza da ilha do Governador;
que se officie tambem ao exmo.
sr. dr. ministro da Justiça e Ne-
gocios Interiores, agradecendo
egualmente os auxílios já presta-
dos pela directoria da Colônia de
Alienados da ilha do Governador;
que se officie ainda ao exmo. sr.
dr. prefeito do Districto Federal,
agradecendo o conaurso humani-
tario prestado pelos postos de
soecorros creados nas ilhas, e que,finalmente, se officie ao exmo. e
revmo. sr. monsenhor Fernando
Rangel, vigário geral deste arce-
bispado, agradecendo a remessa
de gêneros e dinheiro á pobreza
da ilha do Governador, enviada
por intermédio do respectivo vi-
gario parochia!. a tedos se expri-
mindo a gratidão do Conselho
Municipal nesta dolorosa emer-
gencia e esperando que continuem
esses auxilios até completo des-
apparecimento da epidemia rei-
nante."

NO POSTO INFANTIL DO
ENCANTADO

Foram attendidas hontem
no posto 882 creanças

O Posto Infantil do Encantado
foi procurado hontem por 822
creanças, ás quaes foi feita a lia-
bltual distribuição de caldo de. ce-
reaes e gêneros alimentícios. As
visitas a domicilio, devido ao máo
tempo, diminuíram um pouco.Assim foi que apenas 18 creanças
receberam nas suas residências os
soecorros do Posto, tendo sido de
seis o numero de visitas a pessoasadultas. Nessa peregrinação.. as
senhoras que servem no posto dis-
ttibuiram assucar, cangica, fubá e
cincoenta pães, offerta - generosa
do sr. Victor Costa, residente á
rua Goyaz n. 428.

No posto foram distribuídos
172 litros de caldo de cereaes;
tres saccos de feijão num total de
180 kilos; dois e meio de arroz,
com 125 kilos, e dois de farinha,
rom ia20 kilos

_ Por oceasião das vistas domi-
ciliarias, ás directoras do postotêm encontrado pobres creanci-
nhas enfermas deitadas sobre o
soalho, porque os seus pães, quan-do ellas os têm, não dispõem de
recursos para a acquisição da mais
modesta esteira 1

Condoídas da triste sorte desses
pequeninos enfermos, que não es-
caparão da morte se não tiverem
quem os soecorra, as abnegações
directoras do posto andaram hon-
tem em peregrinação pelas col-
choarias em busca de travesseiros
e colchões para os seus protegi-
dos. Ao cabo dessa peregrinação
tinham ellas conseguido os seguin-
tes donativos: da colchoaria"Quinze de Abril", á rua Barão
de Mesquita n. 738, um colchão e
dois travesseiros; da colchoaria

-'"iRusso-Brasileira", á rua de San-
t'Anna, n, 40, dez colchões; da
colchoaria "Flor da Syria", a rua
Visconde de Itauna n. 79, dois
colchões, e da colchoaria "Come-
ta", á -ua Haddoek Lobo n. 308,
tres colchões.

Ao posto foram feitos hontem
mais os seguintes donativos: sete
kilos de café, pelo Café Jeremias;
d. Alice C. d'Ávila iMello, por
intermédio do Correio' da Manha,
io$ooo; 'Simões, (Macedo Sr C„
50J000; tres crenças, residentes

á rua Goyaz n. 132, a 5$ooo cada
uma, 15*000.

Convém assignalar aqui uma
coisa dolorosa: as directoras do
posto pretenderam adquirir no
subúrbio a que o posto vétit ijiíês*-
tando os maiores serviços arroz e
assucar, principalmente assucar,
cuja falta é grande, . Pois os ne-
gociantes locaes, apezar de se lhes
dizer que era para uma obra dè
misericórdia, que se'desejava ad-
quirir» aqueiles produetos, pediram
por kilo o dobro do preço por que
slo elles vendidos nos outros lo-
gares I

iE' uma ladroeira desavergonha-
da contra a,, qual, infelizmente,
não . ha um correotivo possivel,
desde que o Commissariado não
quer preencher as funeções para
que foi creado.

IMas emquanto negociantes do
Encantado assim procedem, con-
tra os mais comesinhos princípios
da caridade christã, é confortador
o generoso desprendimento das
pessoas que diariamente levam o
seu obulo ao posto do Encantado,
concorrendo assim para a assis-
tencia alimentar de centenas da
creanças, cujos lares estão neste
momento desprovidos de tudo.

Continuamos,, em nome da cará-
dade, a appellar para os bons co-
rações para que levem ao Posto
Infantil do Encantado o seu obu-
lo, por menos que seja. Prestarão
todos um beneficio cuja grandeza
só aqueiles que o recebem podem
avaliar.

iPão, arroz, assucar, feijão, tudo
emfim quanto possa concorrer
para matar a fome aos prequeni-
nos seres, para o seu 'conforto,
constituirão uma dádiva gênero-
sissima.

tEm nosso poder temos a quantia
de 2o$ooo, que nos trouxe hontem
um caridoso cavalheiro, que se
occuha sob as iniciaes J. C.

Enlouqueceu
Guilhermina Rosa, portugueza,de 30 annos, residente á rua Ma-

ria Angelic3, n. 54, é uma pobremulher que enfermou, atacada pe-Ia grippe.
Hontem a infeliz Guilhermina,

no delírio da febre, enlouqueceu,
sendo avisada a policia do 24° dis-
tricto.

Esta mandou a pobre Guilhermi-
na para a Policia Central de onde
seguirá para a enfa-rmaria do Hos-
piul Ns-—oaal de Aliecado*-

Na Fazenda dos Affonsos
Embora já normalizado o ser-

viço da Invernada dos Affonsos,
a pharmacia ali installada conti-
núa a prestar inestimáveis '_ servi-
ços. Ouvimos narrativas ímpres-
sionantes quanto ao deplorável es-
tado de penúria em que foram
encontradas muitas famílias po-
bres na parte sul da Fazenda dos
Affonsos. em terrenos da Compa-
nhia Ingleza. Muitas, embora em
condições de custear qualquer des-
pesa, nada podiam fazer por falta
de facultativo e medicamentos; ai-
gumas lutavam com absoluta falta
de meios para remediar o mal, não
alludindq aquellas cujos membros
colhidos pela grippe não se podiam
locomover. Para todos foi provi-
dencial o auxilio da Invernada,
proprocionando-lhes todos os meios
de cura, em tão difficil emergen-
cia.

Prestou tambem grandes servi-
ços á pobreza, no serviço de en-
terramentos, a carroça do estabe-
lecimento, que . removeu dezenas
de cadáveres da Estrada (Real de
Santa Cruz e de Portugal Peque-
no, pois entre os habitantes da
¦Fazenda dos Afonsos e dos loga-
res soecorridos pelo posto da In-
vernada. não houve um só caso
fatal. Muitas têm sido as visitas
a domicilio, notandõ-se verdadeira
azafama por parte dos inferiores
e praças todas interessadas em
soecorrer os seus irmãos do povo.
O director, tenente Albino Mon-
teiro já está quasi restabelecido.

Serviço do dia S para o
dia 6

Turma diurna — i° turno: 7 ás
13 — Marie Beaujean, das 1*, 2*
e 4* enfermarias e Rosa iRabello,
na 3* enfermaria; 2* turno: 13 ás
19 -— Ancilla Luna, na 4* enfer-
maria e Carlota Bastos, na 3' en-
ferraaria.

Turma nocturna —i* turno: 19
á 1 — Aurora Caldeira, nas 1*,
2* • 4* enfermarias e 'Edith Fraea-
kel, na 3* enfermaria; 2° turno:
i '.s 7 — Helena Gudin, na 4*
enfermaria, e baroneza Homem de
IMello, na 3* enfermaria.

un .. pharmacia, .Maria José
Leite: dia ao consultório, Canti-
liana Cotta; distribuição de obo-
los, Adelaide dt Almeida; dire-
cção geral. Carolina Pinto.

Existiam 31, tiveram alta 18,
existem ca tratamento 13.

AINDA A REQUISIÇÃO DE
GALLINHAS

Os interessados reclamam
O Ministério do Interior precisa

explicar-se com os criadores de gal-linhas, em Minas, e os seus con-
signatários nesta capital.

O Ministério, nos momentos mais
agudos da epidemia reinante nest-
ta capital, interveiu no mercado de
aves, para libertar a população af-
flicta, das garras dos acambarca-
dores e dos exploradores desse mo-
mento penoso.

Requisitando todas as gallinhas
que as estações ferio-viartas che-
gavgm e proinettendo pagal-as, á
vista, o Ministério tomou um com-
promisso formal, que não está sen-
do cumprido.

Os prejudicados dos centros mi-
neiros e os- negociantes daqui re-
clamam, allegando que o telegram-
ma circular' do ministro, quando
pela requisição, assegurava-lhes es-
ta garantia. Passada a balburdia
desse serviço, que muito ficou a
desejar, onde até o Commissariado
de Alimentação Publica achou pro-
dente lavar as suas mãos como Pi-
latos no Credo, o governo não de-
ve esquecer os seus fornecedores,
tanto mais quanto a isso elles fo-
ram obrigados.

Quasi todos os criadores e ex-
portadores de aves de Minas e do
Estado do Rio empregam nesse ne-
gocio capitães muito limitados e é
justo attender-se que a demora dos
pagamentos que lhes são devidos
oceasiona uma inesperada pertur-
baçâo na economia dos mesmos.

Os' interessados esperam que o
sr. Carlos Maximiliano determine,
quanto antes, providencias defini-
tivas para a liquidação de suas
contas, porquanto a verba para o
caso esta aberta com os soecorros
públicos.

Um nosso companheiro, de reda-
cção recebeu de Bacellar, no dia
29 do mez passado, um jaca com
dois frangos magros, duas gallinhas
e um gallo, ao todo cinco cabe-
ças, despachadas a domicilio.

Acompanhava ¦ o jaca uma " no-
ta" em que estava escripto — 3
gallinhas —• tres mil réis. O por-tador da. Leopoldina explicava queem Praia Formosa o Commissaria-
do se havia apoderado do "terço",
tres gallinhas, e mandava entregar
as cinco restantes,

, Hontem, o mesmo nosso compa-
nheiro recebia pelo correio, com
grande atrazo, o conhecimento do
despacho da encommenda n. 34. e
no qual o agente da Leopoldina
declara que o jaca tinha o peso
de 30 kilos.

Juntamente com o despacho vi-
nha uma.missiv» Ao expeditor, com-
municando que a remessa fora de"treze" cabeças.

Como se vê, em Praia Formor
sa houve um passe de prestidigita-
ção. ,--¦ '¦¦_.-_,

Das treze gallinhas despachadas,
tres ficaram para o terço, cinco fo-
ram. entregues; e se 3 arithmetica
não nos engana, ainda faltam cin-
co gallinhas.

Por onde irão ellas? E, a quem
responsabilizar por semelhante ga-
tunice?

Pró-Matre
Donativos de hontem:

Srs. Bernardina Azeredo . 200*000
Meniq|o Marcos Amoroso
Costa ioo$joo

José Lemos so$ooo
Virgínia Cacioppo 2o$ooo
Fanti Alfredo (ponto do¦ Theatro Republica, ao deixar
o hosfii"al, dnde securou) . ioo$ooo

tres bancos para a sala de cônsul,
tas, pelos sr», Guerra Leal cV Freitas,
roupas para creança» do menino Mar.
co» Amoroso, um ferro' electrico, da
firma F. Moreira Sr C.

A Assodíação. "Pilo-Matre", neee—¦
sitando de associadas que queiram co-
operar para a patriótica obra da pro-
tecção a mulher desvalida e de ampa-
ro á creança pobre, pede ás aenhora»
quo desejarem inscrever-se dirigirem,
se á sede da associação, onde,- mesmo
paio telephone, serio dadas todas as
informações que forem solicitadas.

O sr. Bulhões conferenciou
com o presidente da

Republica
Com o presidente da Republica,

conferenciou hontem, á tarde, o sr.
Leopoldo de Bulhões, commissario
da Alimentação Publica.

O sr. Bulhões communicou a
s. ex. que o Commissariado teve
que alterar a tabeliã de preços
para o café, augmentando-a, devi-
do a ter subido tambem a cotação
do mesmo produeto no mercado.

O commissario acerescentou que
enviaria 30 kilos de quinino á Sau-
de Publica, para que esta reparti-
ção possa attender aos pedidos que
tem recebido dessa droga para o
Estado de Minas.

O sr. Bulhões declarou ao chefe
do Estado que vae fazer uma ta-
bella de preços máximos para os
atacadistas de drogas, recebendo na
conferência instrucções que o pre-
sidente da Republica deu ao com-
missario sobre a liquidação de con-
tas que o sr. Bulhões está fazendo.

Sobre o assucar, o sr. Bulhões
explicou ao presidente a idéa ven-
cedora entre elle e os interessados
e que consiste na entrada de cada
exportador, com uma quota do pro-
dueto, proporcional, de modo a se-
rem postos á disposição das refi-
narias 60.000 saccos para o con-
sumo de cada mez.

O sr. Bulhões entende que a en-
trada do assucar para o consumo
deve ser de 50 °|°, da quantidade
que cada um queira exportar. Os
exportadores acham demasiada
essa quota, e apreseataram a pro-
posta de uma obrigação proporcio-
nai, qne é equitativa. Além disso,
ha ainda ã arguuicíiii.çúu da qua
os outros centros produetores, como
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia estão exportando largamen-
te, sem outra obrigação, resultando
recair todo o tributo sobre Campos,
en sobre o Estado do Rio, em ge-
ral.

O presidente da Republica con-
cordou com a exposição do sr. Bu-
lhões.

Escola Nacional de Bellas
Artes

A Congregação da Escola Na-
cionai de Bellas Artes, em sua
reunião de 31, do mez próximo
findo, rasolveu que as aulas des-
sa Escola, fossem reabertas até o
dia 14 -4.j corrente e transferiu ei
exames para o mez de dezembro
e os concursos para o mez de
março do anno vindouro,

Um acto de justiça
O chefe de policia assignou hon-

tem a promoção a escripturario do
amanuense José Luiz Cordeiro, que
relevantes serviços prestou, ultima*
mente, com a remoção de mortos
cara o cemitério •_> Caju.

A nossa distribuição de
esmolas

/¦Hontem, proseguimos na distri-
buição de esportulas que nos fo-
ram confiadas por nossos leitores,
Até hontem tínhamos distribuído
i:i92$ooo (ura conto cento e no-
venta e dois mil réis).

Hontem procurámos attender
aos seguintes pedidos:

Rua do Riachuelo ns. 'HI, casa'aS, 
10$; n. 363, 10$; 365, 10$;

num total de 3o$ooo (trinta mil
réis).

Rua Areai —n, 40, 5$; n. 46,
10$; num total de is$ooo (quinze
mil réis).

Rua Sant'Anna — n. 125 (fun-
dos), io$ooo (dez mil réis).

Travessa Onse de Mai» — nu-
mero 34, io$ooo (dez mil réis).

Rua Presidente Barroso — nu-
mer° 47, S$ooo ( cinco mil réis).

Rua Senhor Mattosinhos — nu-
mero 41, io$ooo (dez mil réis).

Rua Benedicto Hyppolito — nu-
mero 94, io$ooo {dez mil réis).

Rua dos Arcos — n. 82, io$ooo
(dez mil réis)

Rua Paula Mattos — n. 176,
2o$ooo (vinte mil réis).

Rua das Marrecas — n, 26, 10$
(dez mil réis).

Rua Evaristo da Veiga — nu-
mero 130, 5*000 ( cinco mil réis).

Rua Misericórdia —n. 68, 5$;
n, 147. 5$ooo num total de io$ooo
(dez mil réis).

Travessa Vista Alegre — n. 36,
5$ooo (cinco mil réis).

Rua Marques de Pombal—n. aa,
3$ooo (tres mil réis).

Rua Frei Caneca — n. 279,
i5$ooo; n. 328, io$ooo; n. 388,
35$ooo; n...39i, 25*000 e n. 373,
25$ooo (num total de uo$ooo
(cento e dez mil réis).

Travessa S. José—n. 11, casa 3
2o$ooo (vinte mil réis).

Rua Conselheiro João Cardoso
— n* 70, 3$ooo (tres mil réis).

-fftta D. Maria — n. 63, 3$ooo
(tres mil réis).

.Riíii Estacio de Sá—n. 31, 45$
(quarenta e cinco mil réis).

Rua do Mattos* — n, 6o; 3$;
n. 106, 2o$ooo num total de vinte
e tres mil réis).

Rua S. Christovão — n 409,
50$ooo (cincoenta mil réis).

Beco do Motta—, a. 28, 2o$ooo
(vinte mil réis).

Rua Maritt. e Barros —¦ n. 287
(fundos),- io$ooo (dez mil réis);
ns. 457 e 18, io$ooo (num total
de -zo$ooo (vinte mil réis).

if?«a Bomfim -, n. 33, is$ooo;
n. 35, S$ooo; n. 97, 7o$ooo; n. 98,
5$ooo (num total de 95$ooo (no-
venta e cinco mil réis).

Rua Bella S. João — n. 48,
5o$ooo; n 59, 35$ooo; n. 135 (fun-
dos), 3o$ooo; num total de 115*
(cento e quinze mil réis).

Rua Conde Leopoldina —. n. 9,
io$ooo (dez mil réis).

Rua José Eugênio —n, 16, 10$;
(dez mil réis)

ifita Moura —n. 17, 3$ooo (tres
mil réis).

Rua Jannussi —. n. 8, s$ooo
(cinco.mil réis).

Rua D. Julia — n, 74, 5$oop
(cinco mil réis).

Rita Fradick — n. 4a A, s$ooo
(cinco mil réis),

lEstas esportulas hontem distri-
buidas ascendem ao total de
695$ooo (seiscentos e noventa e
cinco mil réis), que sommado ás
distribuições anteriores perfazem
um total de 2:587(000 (dois con-
tos quinhentos e oitenta e sete mil
réis).

Na distribuição de hontem, foi
pelos nossos companheiros adopta-
do o mesmo critério dos dias an-
teriores, isto é, soecorrer aos ver-
dadeiramènte necessitados.

Ainda é forçoso declarar que as
parcellas maiores correspondem á
habitações collectivas.

Hoje, ainda, prosoguiremos na
distribuição. *.

—:— Por engano saiu na nossa
noticia de ante-hontem termos
dado uma esmola na .casa n. 1 da
rua do Castello, A casa em quefoi dada a esportula é numero 1,
porém, na praça do Castello. No
n. 1 da rua do Castello mora d.
Noemia de Aguiar e Silva que,segundo díclarou aos nossos com-
panheiros, não necessita de es-
molas.

Cruz Vermelha Brasileira
Communica-nos a directoria:" Tendo declinado a virulência

da epidemia que assolou a popula-
ção e existindo abertos outros pos-tos de soecorros e hospitaes, as
enfermarias da Sociedade não re-
ceberão mais doentes.

Os que estão internados serão
tratados até scu completo restabe-
lecimento, continuando, entretan-
to, a Sociedade até o dia 13 man-
dar a domicilio ou a dar em suaséde_ aos necessitados, mediante
cartões numerados, os soecorros
de que dispuzer, em dinheiro e
gênero» de primeira necessidade,
como já vem fazendo ha alguns
dias.

Essa providencia é necessária
para se fazer a desinfecção e lim-
peza geral do predio, afim de se-
rem reabertos os cursos da Escola
de Enfermeiras, realizados os exa-
mes de anno lectivo e se pôr em
ordem o expediente atrazado."

Menores abandonados
O Corpo de Segurança recebe,

para o Patronato dr. João Pinhei-
ro, menores abandonados, filhos
das victimas da grippe reinante.

A viuva do guarda 41
Recebemos, hontem, o seguinte

cartão:"Olyntho d'A. Barbalho, resi*
dente no Realengo, Estrada de D.
Pedro de Alcântara n. 47, vendo o
interesse que esse jornal 4em
tomado pela viuva e filhos do guar-
da civil n. 41, e, em memória de
uma filha sua de nome Hilda, offe*
receu para criar a de igual nome,
orphã do T»-íeric_ rua-xi—-"

...

A pandemia reinante
Extraimos de um jornal da Ba'''-«10 o seguinte artigo do professorPuciftco Pereira. O nome do emi-nente medico haitiano, um dos mais,antigos cathedraticos da grandeFaculdade de Medicina daquelle es-tado, onde quer no corpo docente,-

quer no discente, alcançou pela suaintelltgància, pela sua larga expc-riencia e pelo seu valido saber, umareputação consagrada, dispensa
qualquer elogio. O professor Paci-¦'.firo Pereira é hoje uma figura it-lustre e respeitável nos meios sei-entiftcos do Brasil e por julgarmosa sua opinião de technico muitoimportante no actual momento, ra'¦'¦¦¦
que o pais está sendo assolado pelo)'peste, damos abaixo o seu depoi-mento a respeito.

Creio que já não ha duvida so-bre a natureza da moléstia que aquiesta grassando epidemicamente :aestendendo-se com rapidez pelos d!-versos pontos do paiz onde possamtransportal-a as vias de communi-
cação marítimas ou terrestres.

Chamam-na " hespanhola" por-que a neutralidade da Hespanha na
grande conflagração mundial offc- ireceu-lhe em costumeira perigrin.!ção mais» fácil accesso á penet-•-•.-ção na península ibérica, <! ;:.
partiu sua invasão á Afri
Brasil e provavelmente a
Amercia do Sul.

Os italianos já a chamaram ti-outro stempos "morbo russo" cna própria Itália foi-lhe dada adenominação de "influenza", ha
perto de dois séculos, numa epide-
mia de Milão, quando os france-
zes a conheciam com o nome de
grippe.

E' certo, porém, que não lhes
cabe nenhuma destas nacionalida-
des; os annaes da Medicina a fa*»
zem originaria da Ásia, donde Hera'
partido por vezes a fazer a 'vol-:
ta do mundo.

Hoje é francamente cosmopolita.
Não ha moléstia alguma conhecida \com tal capacidade de propagação, 1expansão tão rápida e espantosa
velocidade de transmissão como a"influenza", que em verdadeiras
pandemias invade todos os paizes
pelas suas vias de communicação ¦'¦
mais promptas, e transporta fácil-
mente seus germens pelos homens
e pelas coisas."Influenza" ou "grippe" é es-
ta a mesma moléstia conhecida ha
mais de quatro séculos pelos sur*»
tos epidêmicos em que tem assai-
tado quasi todos os. paizes.Os tratados de epidemiologia re*-:
gistam diversas epidemias de enor-
me extensão desde 1403, nas quaesa moléstia propagoU-se dá Asiá pór
quasi toda a Europa, tendo em
1739, se estendido pela America :
do Norte, México e Peru'. :

Uma,das mais memoráveis pan»* '
demias da influenza foi, a de 1889
a 1890, que tive oceasião de as- ,;
sistir, parte em Paris, em 1889 e
parte aqui na Bahia, onde ella ap- •
pareceu no começo de 1890.

Começou em 1889 na Ruassia, .
vindo da' Ásia, passou a Allemã- 1
nha, Áustria, paizes scandinavos, I
França, Bélgica, Grã Bretanha, pai- 1
zes do Mediterrâneo, África e veiu
até a America. i

A pandemia da influenza de .. .
89—90, atacou na Allemanha 50
por cento da população e na Fran-
ça, 75 por cento.

Nos grandes armazéns do Lou*
vre, em Paris, atacou em 3 dias
670 empregados.

Visitou o Brasil em 1890 e aqui .na Bahia, fez um surto semelhau-
te ao da "hespanhola" de,hoje. ¦

Os primeiros casos notificados
foram na rua Carlos Gomes, pelo; :nosso collega dr. Gustavo dos San-
tos.

No começo da epidemia surgi-¦¦'¦¦¦
ram, como sempre, duvidas sobre 5
a natureza da moléstia, mas a evo- \lução epidêmica estendeu-se, e em-
bota benignos em sua maioria, osv
casos tornaram-se muito numero- fsos.

No dia 7 de fevereiro de 189»
escrevia o "Jornal do Commer-
cio":

Amigo nosso e medico distineto* |af firma-nos estar a epidemia cai
racterizada".

Entre os. empregados das nossas .
officinas já se manifestaram 8 ca-
sos, no nosso escriptorio a e no
corpo de postilbões 3.

.Sabemos que só na Fabrica da
Chapéos dos srs. Sampaio Sr d¦'';¦deram-se 60 casos, na fundição do
Pilar 30 e ainda muitos outros nas, :
officinas typographicas do Bazar, ¦
65 e dos srs. Liguori Sr C. Na
guarda cívica tambem se deram ai- .
guns casos de influenza".

Numa communicação que fez ao "';
Congresso de Medicina e Cirurgia |que aqui se reuniu em setembro I
de 1890, disse o dr. Nina Rodri- |gues: "A epidemia attingiu o au-
ge em fins de fevereiro c duran-
te o mez de março, época essa'-''»
em que talvez metade da popula-
ção desta cidade tivesse sido açora- >
mettida dessa moléstia".

A influenza é uma moléstia mi-
crobiana, infecto contagiosa, de "•';•
propagação rápida.

E' considerado seu micróbio es-
pecifico o bacillo descoberto por-'Pfeffer em 1892 e confirmado por
Kitasato, Metschnikoff e outros sa*.
bios bacteriologistas.

Sendo uma moléstia microbiana,
infecto-contagiosa, cada indivíduo |atacado constitue um foco de ih- .'
tecção, em que os micróbios que
proliferam e se aninham nas fos-
sas nasaes e na cavidade bocal são.
expellidos no ambiente e facilitam
a disseminação e propagação da jmoléstia. As desinfecções buccal e ¦
nasal são indicações capitães no
tratamento da moléstia, não só pa- -
ra evitar a infecção geral do or- |ganismo como para prevenir gra- 

'
ves conseqüências, que resultam da ' 

I
propagação da infecção local peèlos
canaes e cavidades ósseas da base
do craneò e da orelha media.

O ir_.t_.mcn.to dos dccutcs nobrss
em domicilio seria, além de uma-
medida de assistência publica, in-
dispensável, indicação prophylatica
de grande alcance, para extinguir
os innumeros focos em que mor»
rem ao abandono ob doentes em
antros de miséria, deixando aceu-
mulados nas habitações pesteadas
os germens da infecção que ahi
crescem de virulência e de acti-
vidade na propagação do mal.

A assistência aos pobres e a des-
infecção das habitações são medi-
das indispensáveis e urgentes qu»
estão a exigir tida a attenção •
cuidado dos poderes publicos.

BAHIA — Outubro.
Pacifico PEREIRA

Medicamentos e águas mi-
neraes saidos da

Alfândega
Continuando a tratar, de prefe-

receia, do despacho de medica-
mentos e águas mineraes, o inspe-
ctor da Alfândega providenciou,
hontem, de maneira que foram
despachados 4*109 kilos de di-
versos medicamentos e J4.9S7 de
acias nüiei-a-».
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Serta^ talvez excessivo dizer do
ir. Wencesláo Braz que o seu
fulgurante sol' politico espalha os
-ltimos raios, no oceaso cm que
se vae lentamente debruçando. O
actual presidente fez um governo
tão brando, tão sem as intransigen-
cias e as bravatas, que apimentam
S» condueta dos mofinos dictadores
do presidencialismo brasileiro, que

.«riu- mais justo, vendo-o no ex-
tremo da estrada suave percorrida,
dizer que o seu luar politico se
encontra no quarto minguante.
Por um capricho mysterioso das fa*

.das protectoras, que conduzem o
bondoso estadista mineiro, este cy-
cio presidencial, que viu a guerra'e até a ella nos empurrou, levado

pela fatalidade do destino histori-
•CO' que recolheu & herança finan-

eeira da orgia hermista; que foi
obrigado a emittir papcl-moeda-,mais do que nenhum outro, e fez

facrobacias perigosas como o Com-
gnissariado da Alimentação e o co-
ronelato do sr, Nabuco de Gouveia,
chega no seu descnlace, a braços
com uma epidemia cruel, e ainda
cercada da mesma onda tônica de
sympathia e de carinho, que agora
mesmo não soffreu solução tle con-
tinuidade. E' desconcertante.
Para isso devem ter contribuído fa-
ctores curiosos, cuja analyse vale
a, 'pena tentar, quanto mais não
seja, para aproveitar aos outros a
experiência do curso admirável de
sabedoria politica, que o sr. Wen-
cesláo Braz acaba de realizar.
Quero procurar a explicação dos
moveis secretos a que'tem obedeci-
do o actual chefe da nação, para

:,se sahir galhardamente das diffi-
culdades terríveis que muitas ve-
•es o assaltaram, e ao mesmo tem-
po, descobrir a razão do seu êxito,
que é muito maior do que á pri-
ineira vista se poderia imaginar.
Vou tomal-o, com a minha illusão
gentil de imparcialidade. Não pre-
tendo louval-o nem diminuil-o, mas
interpretar o seu caso pessoal, que

¦: . rico de suggestóes psychologicas,
, fascinados como um fundo de
oceano. %

A maior felicidade do sr. Wen-
cesláo Braz foi que eile e o caso
virgem, no Brasil, de um presiden-

¦'. te, para o qual não se compoz ne-
nhuma atmosphera inquieta de ex-
pectativa auspiciosa. Lembram-se
de sua escolha, contra o nome de
Ruy Barbosa, que já andava em
todos os lábios, dado como aceci-
Io pelos grandes estados eleitores,
A indicação delle desapontou.
Creio que fui dos poucos jornalis-
tas, naquella hora, que tranquilla-
mente lhe aplaudiram a escolha.
Civilista, eu já me alistara contra o
sr. Ruy Barbosa. Uma vez no go-

. verno, tendo organizado o seu mi-
nisterio, o sr. Wencesláo viu carre-
gar-se mais ainda de electricidade,
a atmosphera popular. Teve que
subjugar as arruaças, na Avenida,
emquanto nos jornaes 6ilvava o
assobio de revolta. O ambiente era
baço e assustador, Um presidente
que chega é uma esperança. Eile
parecia, um sonho desfeito, um
ideal mentido.

Positivamente o sr. Wencesláo
não vinha fazer nada, senão go-
vernar com a corrente reaccionaria'do P. R. C, pensava-se. Ora, os
nossos presidentes são em regra
grandes humens muito conhecidos,
que de repente se tornam .abstrac-
ções enormes, que vêm fazer gran-
des cousas desconhecidas. Suppo-
mos, por via de regra, conhecer ai-
guma cousa os nossos homens. El-
les são tão poucos e tão nús! Des-
de, porém, que amanhecem presi-
denciaveis, viram-n'os de jond en

.. tomble, que ninguém mais os po-
dera conhecer'. Descobre-se-lhes um
enxame de novidades, zumbindo e
revoando, como a mosca azul, do
sonho do Machado de Assis. Um
candidato á presidência eqüivale
aqui á descoberta de uma nova
terra polar. De chofre os Shakle-
tons dos noticiários transformam-

.n'os em grandes homens, com pro-
jectos de reformas, com idéas de
governo e de administração, stocks
formidáveis de planos, aferrolhados
á espera que o sol do Cattete os
revelassem á multidão boquiaberta.
Todo o presidente que chega, tem' 
nm projecto de salvação nacional
a pôr em equação. Diz-se que a
França é um paiz de declassés,
onde elles mais vegetam depois da
Grécia jonica e socratica. A
•ossa curul presidencial é outro
foco exuberante delles. Os de-
tlassis andam aqui aos cachos. De
tal modo os presidentes entre nós
se julgam entidades chamadas a
formidáveis tarefas, a immensos
surtos de inédito, de imprevisto,
tjue qualquer um delles se repu-
teria ridículo se não queimasse o
seu fogo de artificio. Por isso elles
são aguardados com uma curiosi-

' dade, uma anciedade exasperantes.
O sr, Wruccsláo teve a fortuna

de nío ser esperado como pyrote-
chnico nem como malabarista. Para
dizer francamente, delle não se
esperava nada. Era um presidente
sem planos e já conhecido. A atti-
tude de esphynge em que se deixou

"' ficar em Itajubá não adiantara
cousa nenhuma; e quando se viu
o ministério, em que o dedo do sr.
Pinheiro Machado entrou menos do
que apparentemente parecia, houve
na rua, a crise que anda na lem-
branca de todos. A impopularida-
de espumava, revolta.

Mas todos esqueciam que o sr.
Wencesláo era mineiro, e que ao
bom senso do rústico, eile deveria
associar um pouco da sua solercia.
Uma senhora sua patrícia e amiga
muito intelligente e deveras subtil,
me dizia uma vez, que eile pos-
suia todas as virtudes mineiras,
inclusive o calculo. E, desse modo,
em poucos mezes, o sr. Wencesláo
havia conquistado o carinho ama-
vel do carioca, e foi assim até ago-
ta, sem descontinuar.

Ha um dito ingler, que diz:
•ae queres dirigir, obedecei"
Para ganhar a indulgência das
massas e a ascendência so-
bre ellas, eile começou a satisfa-
ael-as. transigindo com as ondas da
opinião. O reconhecimento do sr.
Rosa e Silva irritara justamente o
espirita popular. Campeão da
verdade eleitoral, o velho cacique
nortista, entrara no Senado emptir-
rada a muque pelo braço de Pi-
nheiro Machado, qtie c pièoUo cjüc
ae saiba, ainda hesitou ante a au-

: *• dada deste fcolpe. Qualquer lio-
mem, que quizesse fazer um gover-
no de opinião, faria o que fez o
sr. Wencesláo. Dava uma pasta ao
candidato derrotado, com quem st
achava a multidão popular. Era
esse nm mero acto do instineto d;
conservação e de intclligtncia po-
litica e que teve . o dom de íir-
mal-s.

Não ha virtude mais sabia para
nm chefe orginÜar um governo dt
opinião, do que a docilidade. As
multidões são machinas nervosas,
dotadas de uma sensibilidade íemi-
nina, que é preciso muita subtileza
para lhes não ferir o me.indre. A
conduzir, será mais prudente dei-
xar-se conduzir; a Ser martello,
valerá muito reais fazer ce prego.
No atropelo e no alarido dtme-cra-
tico o ideal é ser ecrtiça... Como

sua fúria devastadora. Eile fez
todas as concessões possíveis á
massaj* sacrificou amizades, prefe*
rencias, sympatliias pessoaes aos
caprichos do seu rebanho, tudo isso
com uma abnegação, uma renuncia,
um ottbli de soi, commovedorçs,
destruindo o que havia em si de
intransigente, cm halocausto ao es-
pirito e as paixões do seu grupo,
de tal forma harmqnizando-se com
eile, que finda o seu tempo de pas*
tor, entre as saudades geraes do
seu cajado de marfim e oiro. '

Se a democracia é o governo do
povo e pelo povo, ahi está um
leader ideal da democracia. E' um
absurdo inteiramente lógico. Para
ser honesto, devo confessar que
ao meu ver o principio democrático
briga com a sciencia, e que o des-
accordo que mais me põe em guar-
da contra eile, é a sua incapacida-
de para assimilar o processo da
diferenciação e da divisão do tra-
balho. Quando a democracia me
pretende obrigar a raciocinar, a
julgar, a legislar, pensando consti-
tueional e administrativamente,
com as massas, conduzido por ellas,
escolhido em nome do império suf-
fucante do numero, d'onde toda a
idéa dc differcnciação intcllectual e
moral se acha banida, sinto a gros-
seria elementar do organismo de-
mocratico. A superioridade de
qualquer organismo está em que
cada órgão tenha a sua funeção
própria. A democracia é a nega-
ção desse postulado scientifico.
Ella me fez calefrios.

Dirá, porém, o sr. Wencesláo
qne não foi eleito em nome de
idéas scientificas e riaturalisticas,
presidente de uma Republica égua-
litaria e democrática, e que lhe
competia, no governo, realizar os
princípios da carta politica, que
eile se comprometteu a defender.

Nessa conformidade, presidente
de uma republica democrática, se-
ria inconcebível querel-o com uma
vontade enérgica, uma decisão
prompta, instantânea, uma liberda-
de de acção fulminante, como os
seus inimigos andaram exigindo,
que ellc traduzisse, na sua orienta-
ção governamental. Ao meu ver,
quando os adversários do sr. Wen-
cesláo o apodarn de ^hesitante, de
tímido, todos elíes fazem, estupi-
damente, sem se aperceberem o
mais bello elogio ao governo actual.
Governo de opinião ê isso mesmo.
O chefe da collectividade só de-
libera, só decide, depois que a opi-
nião, pelas suas differentes classes
e órgãos, tem manifestado o seu
modo de ver, sobre o assumpo em
debate. Durante este tempo, pare-
ce que eile não tem outra cousa a

ultimo, doa adjuntos da 3* dane, de
letras J a Z.

Para a carne bovina posta etn con-
sumo hoje nesta capital foi off.xa.lo
hontem, no Entreposto de S. DIogo,
O preçc tle is, devendo ser cobrado
ao publico o máximo de ,%iao.

Porco, de 1*350 a 1S500» carneiro,
a 3$; vitella, a 1S400.

Faz annos hoje o senador Ruy
Barbosa.

Attendendo a situação excepcio-
nal em que se acha a cidade, o
egrégio brasileiro n&o receberá,
no seu palacete de S. Clemente,
seus numerosos amigos e admira-
dores.

•Na hora destinada aos mem-
bros do Congresso Nacional, o
presidente da iRepublica attendeu
hontem aos senadores 'Epitacio
Pessoa, Paulo de Frontin, Costa
Rodrigues, aRaymundo de Miranda
e aos deputados Estaçio Coimbra,
Arlindo Leoni, Costa Rego, Mon-
teiro de Souza, Pedro Lago, Abel
Chermont e Souza Castro,

Há uma expressão popular que
bem define, com uma justeza ad-
miravel, os encarregados dos nos-
sos públicos negócios: "brasileiro

só fecha a porta depois de rou-
bado". '

Nunca o brocardo tão bem se
adaptou, como agora, ás nossas au-
toridades.

Já -o serviço.telegraphico dos jor-
naes tinha tornado publico a de*
vastação que a epidemia da "influ*

enza hespanhola" vinha ha bastan-
te tempo fazendo em vários pai-
zes da Europa, e ainda a Saude Pu-
blica do Rio dormia sob o peso da
sua serodia machina burocrática,
que é, façamos justiça, um modelo
de perfeição... no gênero.

Ao sr. Carlos Seidl pouco se
lhe importava o imminente perigo
do flagello. Estava bem na sua ca-
deira confortável de director e, to*
do fim de mez, o Thesouro não
pestanejava em pagar-lhe os pin»
gues honorários. E o que contavam
os telegrammas, entretanto, era de
apavorar. Mas não bastaram as
scenas tristes, desenroladas à bor*
do dos navios da nossa esquadra
em operações de guerra. Não bas-
tou a morte de oitenta bravos ser-

,vidores «da Pátria, officiaes distin-
ctos uns, humildes marinheiros co*
rajosos outros. Tudo isso não pas-
sou de uma nuvem ligeira aos olhos
das nossas mais altas autoridades
sanitárias.

iE a moléstia terrivel encontroufazer senão ficar de braços cruza-
dos, dando a impressão que hesita
quando realmente, apalpa, sonda, j abertas todas as portas da cidade,
descobre tendências, para se har-jque em poucos dias se transfor*
monizar cora ellas. A incerteza na mou numa quasi necropole, envol-
acção, que tinha o sr. Wencesláo, 1 ,__ em "ut0| _•_ tristeza, em angus*
era o seu gesto mais polido de cor-1 tja 

•_£'_•(_
tezia politica. Era como quem diz: 0 .._ g_id, desc_po_.se: im*— espero que vocês discutam e de- . , , - • •_. „:_ ._„_.
cidam. Não sei como democrática- Posslve* á scl.enc,a *mPe<J,r sem*

mente se possa fazer o contrario, -hante extermínio...
O primeiro dever, pois, do um A lição dolorosa, todavia, não

chefe democrático é abdicar da sua foi sufíiciente.
liberdade. A liberdade' engendra _. a prova é que só agora se
o espirito critico, a diversidade, a lembrou a Saude Publica de pre-
originalidade, a independência. A _enir a czpiM ^-^ uma impes*
sociedade e a tendência confor- .... -_"-¦¦•„_ .¦.„)„.„ „„,r,An. , . Bivei invasão oo cnotera, quandomista, niveladora, a reprimir e an- ¦*•¦*•' '"***"" •* ,' **

nullar esses padrões individualis- «-"> Argentina «desde o primeiro dia

ticos do homem forte e domi-1 de outubro eram ^tomadas 
nesse

nador. E se este persiste em de* j sentido as mais serias, enérgicas e
fender a sua personalidade,; fur- j.ífieaze. provideiiciasl
fando-se ás suggestóes populares, Temos sob os olhos um jornal
será um anti-collectivo, que se sen- buonajrensei do dia _ daquelle mez.
tira differente do grupo, e como -. 

t re(ere.se as
diffcrença cria ódio, eile vera na! ', **" . 

í-i,-,-. 11 • • 1 medidas de oue acima talamos, cmassa um poder inimigo, que pre- mcuiu..-. uc «i-c ,».„.._

tende eclypsal-o, oííuscal-o. E re-|traz o tópico seguinte:
voltar-se-á, tornando-se insolentc, j 

"Partiu hontem para Montevidéo
orgulhoso. A sua queda é inevita- [o dr. Otero, que vae em nome do
vel. A sua impopularidade um 'departamento nacional d- hygiene
facto. ,-',""', . -afim de accordar com as autori*

Assim a pretendida fraqueza do • 
d d ^ ^-.^ 

-_ uma acç*-0
sr.' Wencesláo Braz foi o segredo; . . _-'„._ -»-i;-.r tornara
da sua força, do seu prestigio, da | 

«J-*™***m^'^^^
sua salvação, Cttm infirmtis tum

A CASA DO DIABO
Comecemos por justificar o tr

tulo que adoptámos para este ar-
tigo. Ha dins, um nosso compa-
nheiro teve a visita de um velho
jardineiro, homem honrado e tra-
balhador inexcedivcl, que se lhe
apresentou ao cabo de uns tres me*
zes de ausência, alquebrado, emma*
grecido, tossindo amiudadas vezes,
com toda a apparencia, emfim, de
grande soffrimcnto.

Contou a sua triste historia: an-
dou a trabalhar em jardins de pro-
priedade du sr. Visconde de Mo-
raes, e quando se entregava a esse
labor apanhou uma grande consti-
pafão qtu lhe caiu no peito (pala-
vras textuaes) e ficou em estado
grave. Quando ia melhorando des*
sa doença, foi atlingido pela epide*
mia reinante, e esteve quasi á
morte.

Entrou para o hospital da
Santa Casa? perguntou o nosso
companheiro.

O velho jardineiro sorriu, teve
um gesto de singular ironia e res-
pondeu depois:

Não, patrão! Procurei entrar
para o hospital da Gamboa, por-
que cu queria viver. Se fosse para
a Casa Mãe (a Misericórdia) não
sahiria de lá vivo!, Trabalhei bas*
tante para aquella gente, e sei o
que squillo é. Olhe, patrão, aquillo
não é Santa Casa: é a Casa do
Diabo'.

Aquelle jardineiro simples e ru-
de, mas honrado e bom, deu-nos
bem a representação do nosso povo,
e do que em geral se pensa acerca
do que é aquella instituição cheia
de privilégios, gozando de toda a
espécie de favores officiaes, mas
que nunca deixou de ser o que
toda a imprensa agora põe em re-
levo e que o próprio chefe da na-
ção poude, em parte somente, ob-
servar n'uma visita rápida que fez
aquelle estabelecimento.

Muita cousa está dita já sobre
a Casa do Diabo, segundo a inçisi-
va phrase do humilde jardineiro;
mas muito mais lia para dizer, e
nós vamos expor o que^ sabemos, o
que é visivel, o que é facilmente
observável, porque absolutamente a
vida e a saude dos pobres da Ca-
pitai Federal, não podem continuar
á mercê de uma instituição hospita-
lar que í apenas um nicho para o
gozo de certos espertalhões e ve-
lhacos que delia se aproveitam para
tudo quanto lhes convém, menos
para o desempenho real da missão
piedosa a que deveria ser exclusi-
vãmente consagrada.

Mas digamos desde já a verda-
de, tal qual ella deve ser dita. E'
pouco tudo quanto se diga do pro-
vedor que fez da Santa Casa a
Ctua do Diabo, e que tem contas
grandes e graves a ajustar com
a opinião publica, que não pode
nem deve poupal-o. Mas' os princi-
paes responsáveis por tudo quanto
tem oceorrido no hospital da praia
de Santa Luzia são os governos
da Republica, são os ministros
que se têm suecedido na pasta do
Interior, os quaes nunca pensaram
que a Santa Casa da Misericórdia
exigia e deve exigir fiscalização
permanente e severa por delegação
governamental; que um estabeleci-
mento daquelles não pôde nem
deve ser dirigido senão por verda

chamada Santa Caia da Misericor-
dia da cidade de S., Sebastião, mas
ú qual o povo prla voz dó humilde
jardineiro n quem jí nos referi-
mos, chama — í«7ii< court — Ctus
do Diabo!

Para preencher a vaga de aju-
dante de escrivão da thesouraria
da Central, foi proposta ao minis-
tro da Viação a nomação do dr,
Thomé Reis, funecionario dos
Correios, em commissão no gabi-
nete do dr, Aguiar 'Moreira,

T Anf-T*- TINTA ESMALTE
jJA«_»U1_ Grande brilho e re-

(«95) sistencia.

Nas ultimas promoções a < segun-
dos escripturarios do Thesouro
Nacional, houve lamentável olvido
de um direito adquirido por anti-
guidade e comprovado inerecimen-
to. O 3" escripturarlo, sr, Fran-
cisco 'Rebello de Carvalho, conta
35 annos de serviço, emquanto
que qualquer dos nomeados não
tem mais de 14. 'E quanto a mere-
cimentos pessoaes, aquelle antigo
funecionario tem publicado traba-
lhos de valor, revelando a sua bel-
lissima capacidade mental.

Faltam ainda algumas promoções
a realizar, e é de esperar que o
sr. Wencesláo Braz, inteirando-se
da exactidão do que fica dito, faça
justiça a quem tem direito a ella.

O Brasil far-se-á representar a
convite da cidade de Londres, no
cortejo a Lord Mayor, a realizar-se
em 9 de novembro corrente.

Chefiará a nossa representação
segundo instrucções do titular da
pasta da guerra, o nosso addido
militar em Paris.

O dr. Amaro Cavalcanti, pre-
feito municipal, entregou hontem
ao transito publico, o corte da
rua Guanabara, ligando essa via
publica á rua Farani, estabeleceu-
do a communicação entre os bair-
ros de Laranjeiras e Botafogo.

O trecho tem a extensão de 236
metros e 13 de largura, sendo
calçado a "macacos".

A's 11 horas da manhã, o dr.
Amaro Cavalcanti, em companhia
dos drs. Cupertino Durão e Costa
Ferreira, percorreu todo o trecho
a pé, dando-o em seguida por
inaugurado.

O sr. -Corrêa de Britto mandou
hotnem á Mesa da Câmara um
longo projecto de lei fandando
rever o contrato entre o governo
e a Great Western de Pernambu-
co, mediante condições que esta-
belece.

GABINETES RESERVADOS, no
1» andar do Restauram PARIS. Ex-
-cliente cozinha, R. Urug., 41.

(6S74)
O sr. João Elysio, deputado

por Pernambuco, submetteu hon-
tem á consideração da Câmara a
que pertence, um projecto de lei
mandando incluir nos quadros ef-
fectivos do Corpo de Saude do
Exercito, nos postos de i" tenen-
te, os actuaes médicos que parti-
ram para a-'Europa na Commissão
Medica Especial,

O projecto exceptua os faculta-
tivos da mesma commissão que
têm graduações superiores ao 1°
posto e que não acceitaram a sua
inclusão no referido quadro, oomo
primeiros tenentes.

vantagens referentes no tempo em
que estiveram afastados do exerci*
cio, devendo aquelles que, porven*
tura, tenlutm acção proposta, desis*
tir da mesma previamente, perante
o juiz' competente,

Communica-nos o sr. lAlbano
Fontes da Silva que assumiu o
exercício do cargo de secretario
geral do governo do Estado de
™É£i:' matai* am. ,

NO SENADO
A' hora regimental, o sr. Alen-

car Guimarães, presentes vinte e
dois senadores, abriu a sessão, se-
cretariado pelos srs. Cunha Pedrosa
e Hemienegildo de Moraes.

O expediente careceu de impor-
tancla,

Não havendo oradores passou-se
a 2' parte da ordem do dia, sen-
do encerradas as discussões das se-
guintes matérias: 2* do projecto
creando nas- Faculdades de Medi-
cina da Bahia e Rio, mais um lo-
gar de assistente de clinica psy-
chlatrica e de moléstias nervosas;
2' do projecto estendendo aos en-
genheiros machinistas da Armada
os favores da lei 3.454, deste an-
no; a* da proposição da Câmara,
creando uma cadeira de italiano e
literatura italiana no Collegio D.
Pedro II e 2' da que abre credi-
to para pagamento em virtude de
sentença ao dr, Valentim da Ro-
cha Bittencourt.

Nenhuma dessas matérias soffreu
discussão e as votações foram adia-
das por falta de numero.

"CHARUTOS DE HAVANA"
IMPORTAÇÃO DIRECTA

—* IiOPES SA' & O. *—

(1286) R. Santo Antônio, 5|9.
__ iwp a tm —

A Sociedade de 'Medicina e Ci-
rtirgia realiza hoje, ás 8 horas da
noite, no salão da Liga Brasileira
Contra a Tuberculose, sob a pre-
sidencia do dr. Oswaldo de Oli-
veira, a 26* sessão ordinária do
corrente anno.

Ordem do, dia — Communica-
ções verbaes e por escripto.

NA CÂMARA
Presidiu a sessão de hontem, o

sr. Vespucio de Abreu, secretaria-
do pelos srs. Andrade Bezerra e
Juvenal Lamartine. Responderam
á chamada 55 deputados.

Approvada a acta, foi lido o ex-
pediente, cuja matéria está todapu-
blicada.

Apresentaram projectos os srs.
João Elyseo, sobre membros da
Missão Medica, e Corrêa de Brito,
mandando rever o contrato entre
o governo e a Great Western, me-
diante condições que estabelece.

O sr. Pires Rabello esgotou a
hora do expediente, atacando a ad-
ministração Cunha Vasconcellos no
Departamento de Tarauacá.

A' ordem do dia não houve vo-
tação, presentes apenas 84 depu-
tados.

Entrando em discussão um pro-
jecto de credito, o sr. João Me-
nezes appellou para o governo no
sentido de serem pagos os opera-
rios da Imprensa Nacional.

Foi, em seguida, encerrada a dis-
cussão desses projectos e encerra-
das as discussões de vários proje-
ctos.

A sessão foi levantada ás 2 i|-
horas da tarde.

IA C^TJEF-Fg.--. I
OS ITALIANOS OCCÜPARAM SCÜTARI

PARIS, 4. (O-íiGial) - Informam do quartel-general da Al*
bania que as tropas italianas oecuparam Scutari, cidade da
Ásia, fronteira a Constantinopla ¦:- -.- -:¦ ¦:¦ ¦:¦ -:¦ -:¦

potens sum. A sua timidez calcula-
da era uma arma de defeza formi-
davel. Ella nunca impediu entre-
tanto que deante dos seus minis-
tros, tivesse eile uma vontade, e
fizesse a triumphar toda a vez que
entendia que era mister tornal-a
victoriosa. Neste sentido, o seu
governo exercitou em toda a linha
o regimen presidencial. Eile foi

mais efficaz á luta prophylatica,
já iniciado, para impedir a entrada
da cholera em ambos os paizes.

Como é doloroso, püngenos di*
zel-o o contraste entre nós e ás
nossas irmãs do Rio da Prata I

Emquanto por lá a saude do po*
vo merece dos governos os mais
60licitos carinhos, as autoridades
s-nitarias do Brasil limitam-se a

um presidencialista de verdade. Fez • fornecer aos jornaes e ao dr. Carlos
o que quiz, e não o que os seus; Maximiliano, notas optimistas, es-
ministros lhe impuzeram. pe_[e de pastilhas com que ado-

A espécie zoológica apresenta ty- . boc_ do i_g.nuo Zé Pt
pos, que também se salvam desse, v
modo, graças á sua esperta fraque-j **ante* . ,
za. Carnívoros ha, que faltando'
sangue, viram herbívoros, e sobre*
vivem. Temos parasitários que
perdera orelhas, olhos, patas, para
sobreviverem. A superioridade vi-
tal não se affirma apenas pela bru-
talidade da força, mas também pela
subtileza da astucia.

O sr. Wencesláo Braz ha .de
passar a historia, na série de pre-
sidente, como o Venturoso. Eile tem
virtudes civicas encantadoras. Bas-
ta dizer que ha doze mezes gover-
na este paiz com o sitio mais cor-
tez que ainda eile soffreu, e os ap-
plausos mais calorosos com que o
alvoroço popular já acompanhou
os últimos dias de uma administra-

Conferenciaram hontem com o
presidente da Republica o minis-
tro da Viação, o prefeito do Dis-

O marechal Caetano de Faria, ti*
tular da pasta da guerra, autorizou
o general Ache, chefe da missão
militar brasileira em França, a in-

dèíras 
"capacidades 

médicas, ali col- j 
screver algumas das praças do con*

locadas pelo governo, em cargos de j tingente que acompanha aquella
confiança, pois dos cofres da na-1 missão, na Escola de Aviação, cor*
ção saem annualmente verbas mui- rendo as despezas por conta do go-
lo mais importantes do que geral-
mente se calcula, para serem em-
pregadas na assistência hospitalar
aos enfermos pobres do Districto
Federal!

Communica-nos
Informações do
Agricultura:

Acaba de ser

o Serviço
Ministério

instalhdo, em

Pois então, os Congressos votam
e o Thesouro Publico paga sub-
venções grandes para a Santa' Casa,
além de lhe concederem isenções de
vários impostos, e no entretanto um
estabelecimento daquella natureza,
destinado ao preenchimento de
uma funeção grave, importante,
que deveria ser exercida directa-
mente pelos poderes públicos, não
soffre nenhuma espécie 

'de fiscali-
zação official, não possue ura uni-
co delegado do governo que veriíi-
que o que se passa a dentro daqucl-
Ias paredes e qual o destino dado
ás verbas representativas dos gran-
des favores que são concedidos ao
hospital?

O que até agora tem suecedido
está perfeitamente em harmonia
com a tradicional desidia da admi-
nistração publica, que de ordina-
rio só desperta do estado de coma
em que vive quando impellida por
fatalidades como a que ora tern

verno.
S. ex. também telegraphou

aquelle general congratulando-se
por haver a nossa bandeira figu-
rado num desfilar de forças em
Paps.

O prefeito promoveu hontem a
guarda ajudante da Inspectoria de
Mattas, Jardins, Caça e Pesca o
guarda dos jardins José Luiz da
Silveira.

Brandão, ALFAIATE — Mu-
dou-se para a rua Ou*

vidor, 130—loja. (2674)
O prefeito sanecionou o decreto

que manda abrir o credito de réis
11:6oo$, para pagamento de venci-
mentos á professora d. Maria Do-
res de Macedo.

ricWederal, o' senador João P«.do sobre esta nação, como se

Luiz Alves e
de Carvalho.

o deputado Álvaro

¦Foi publicada ha dias uma de*

terminação do Ministério do In*

terior mandando que nos estabele-
cimentos de ensino superiores e

Becundarios, officiaes ou equipara-
dos, fosse adiada a abertura das
inscripções para os respectivos
exames e a realização destes para
um mez depois da data fixada

por lei.
ção. Estado de sitio e palmas, até „„,_„_ „„- n
hoje só o sr. Wencesláo os conseguiu! A' primeira vista parece que o

conciliar, graças á sabedoria com | governo veiu solicitamente ao en*

que eile exorcisou os demônios da
intransigência partidária e que an-
daram a lhe atravancar o caminho,
e a esse doce nirvana com que eile
repousa no seio amoroso do seu
povo e mais profundamente ador-
mecido pelos filtros mágicos desta
Circe feiticeira,, que é a imprensa.

A. CHATEAUBRIAND

Tópicos & Noticias
O TEMPO

O dia de hoatenf, tjue amanhecera
claro e radioso, tornou-se ffombrio. á
tarde, tendo caido uns chovisqueiros.
Temperatura" nesta capital: mínima,
iS0,;; máxima, :4o,4.

( es-

HONTEM

Sobre Londres." Paris, ." Itália ." Poítugal
cuetos ) . ," Hcsraanha

p .sova Vork. . .*• Bueno» Aires (pe*
so, ouru). . ." B'.icna». Aires (pe-
ío. papel). , ." Montevidéo . .* Holl-nda (fio-
rim)

Soberanos. .....
Extremas:

C-«a matriz. . . .
Bancário

Cambio
oodlv «V »is»a

12 5-lê"*!
S.--4

2 4Sl«4
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4Sou
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contro dos desejos unanimes de

todos os estudantes; mas tal não
se deu, porquanto estamos quasi
na época dos exames.
"Convém recordar mais uma vez

o acto do governo francez man-
dando fechar o Lyceu de França
até março do anno próximo ou

mesmo até abril, se tanto exigirem
as condições sanitárias de Paris.
Entretanto, o noso governo está

permittindo a reabertura das es*
colas, ainda em plena epidemia,
muitas dellas com certeza sem
uma désinfecção rigorosa, de que
se não pôde prescindir, assumindo
essa negligencia as proporções de
um verdadeiro crime.

O unico favor que o governo
concede aos estudantes é o adia*
mento acima referido.

As escolas reabertas vão ser
forçosamente freqüentadas por
centenas e centenas de estudantes
mal curados, ainda em convale3-
cença, uma convalescença delica-
dü coüiü c s «» u.c.c_t..r«, r_izà_.-i--,

para a qual as nossas autoridades
sanitárias não cessam de recom-
mendar ao povo o maior cuidado.
Resumindo palavras, isto quer di-

- J.S550

12 5<S a i> 15(16
12 13)16 e 12 7jS

HO-JE
Esti de serviço na Repartição Cen»

trai de Policia o 3* deles-áo auxiliar.

•'ir-para ser reíigio.o, antes de crer
em Deus. a condição capital é a
humildade, para ser chefe popular.
é indispensável a flexibilidide. Os
raios dis iras populares caem ap:-
nas sobre os cedros orgulhosos t
desafiadores. Cera cs caniçcs, os
tufões _o.ts__ até d: entreteres- a

Xa Primeira Pifadoria do Theso-iro
<*a*acio<—3 pas-rn.se as seguintes tolhas:
Povcame.T.o do Solo. Directoria Gera!
de Estatística (1*, -* e 3* partes*. Bi-
bliotheca Na-ior..!. Eaacola de Relbs-
Artes, Instituto Benjamin Constar.!,
Secretaria de Policij. Directoria de
Meteorologia e Astronomia, Serviço
Geológico e Míneralostca. "Directoria
de Agricul—ira Pratica. Serviço de
Protecção aos "Índios. iH-Cola ív-per.or
de Agríca-tura, Hospedaria da ilha das
Flores. Dirertoria de Industria Pasto-
rtl e Serviço de I-ifrrrna;5es e Divul-
E3ÇÍP.

o povo brasileiro estivesse soffren1-
do um castigo terrivel por quaes-
quer erros praticados!

Não pôde servir de pretexto para
justificar a desidia official, o fa-
cto de a Santa Casa — ou Casa do
Diabo! — ser pertença de uma ir-
mandade religiosa. Essa irmanda-
de pôde e deve ser autônoma em
tudo quanto se referir a assumptos
propriamente de egreja.

Pelo que se refere, porém, á as-
sistencia hospitalar, poderosamente
auxiliada pelo Thesouro Publico, e
exercida também por meio do em-
prego de capital que a piedade par-
ticular ali accumulou, a situação é
inteiramente diversa, pois trata-se
de uma funeçãoI civil estreitamente
ligada a um dos mais importantes
interesses sociaes.

Na sua visita ao hospital, mes-
mo que ella tivesse sido absoluta-
mente inesperada, como suppomos
que não foi, o sr. presidente da
Republica apenas poude ver o que
aliás não era novidade nenhuma:
que os doentes dormiam aos dois e
tres nas mesmas camas; que pelo
chão das enfermarias e corredores
se estendiam enxergas sobre as
quats gemiam as derradeiras ago-
nias as victimas da grippe,
no necrotério e ao ar livre se ac-
cumulavam os cadáveres, para os
quaes não havia meios de transpor-
te até aos cemitérios, nem sequer
coveiros que os enterrassem! Mas
tudo isso, quanto servia no mo-
mento para demonstrar a incapa-
cidade absoluta do enfatuado pro-
vedor e senador, que diz dispau-
terios no Senado e pratica verda-
deiros crimes administrativos na
Casa do Diabo; tudo quanto viu o
sr. Wencesláo Braz não é sufficien-
te como esclarecimento para a ad*
ministração publica brasileira, e
püf -5.V jTcíTiüs Cütü tüu-. 8 üOs.ã

paciência relembrar muitas cousas

Está marcada para hoje a instai-
lação da io* sessão ordinária do
Tribunal do Jury.

Essa sessão corresponde ao mez
de outubro próximo passado, du-
rante o qual apezar dos esforços
dos funecionarios do tribunal, não
foi possivel inst'alla-la devido á epi-
demia reinante.

E' possivel pois que hoje haja
numero legal para se dar inicio ao
trabalhos do Tribunal Popular.

Funccionará durante o corrente
mez, o escrivão Tancredo Vascon-
cellos,

A Allemanha pede a
cessação da luta

aérea
PARIS, 4 (A. H.) - Um

radiograrrima allemão propõe
que os belligerantes se abs-
tenham daqui por deante de
ataques aéreos, dizendo que
desde outubro os aviadores
allemães receberam instru-
cções nesse sentido e que
apesar disso, os alliados con-
tinuam a bombardear as ci-
dades allemãs.

O "Matin", commentando
esse radiogramma, escreve:"A gente sente-se tomado de
nojo á leitura desse documen-
to, que põe a nu' a cobardia
do inimigo, amedrontado com
o castigo dos seus crimes, do
bombardeio de cidades aber-
tas da França, de cidades pa-
cificas da Inglaterra, onde se
contaram ás centenas as he-
catombes de mulheres e cre-
ancas, unico resultado que
conseguiram. Hoje, com a
chegada victoriosa dos allia-
dos, os bandidos põem-se a
tremer ante as conseqüências
dos seus actos. A offerta ai-
lema terá o despreso que me-
rece. Todo novo ataque será
pago pelo centuplo"

* * *
A RENDIÇÃO

DA BULGÁRIA
Como foi feito, pelo parla-

mentario búlgaro,
o pedido de armisticio

Eis algumas interessantes infor-
inações sobre o modo como o en-
viado especial do eommando bul-
garo se desempenhou da missão de

A oecupação de Ri-
voreto pelos Ita-

lisnos
WASHINOTON, 4 (A. A.).

— Confirmam-se as noticias
relativas á oecupação de

Uma alta perspnagciii
da familia dos

Hohcnzollei-n espe-
rada na Suissa

GENEBRA, 4 ("Correio da
Manhã") — Os jornaes suis-Rivorèto, pelas tropas ita»

aluadas apoderaram-se des- j bros da tamilia dos rlohen*
sa cidade no sabbado, ás 18 , zo|jern está para chegar á
-r_efrca%et«t'a^:íS«if»,a» i* castello cl,
tou-se para Pasubio e Col I mado Bounas , sobre o lago
Sampo, permittindo assim I Lugano pertencente ao ba-
que as tropas aluadas fizes» i _6 ..' „. . ¦ "a
sem uma brecha nas linhas i rao allemão VOU Meist. Dez
inimigas, coiiocando-as em \ grandes malas marcadas com
SE_\.\^ ¦£-.!• ™M?r"r W *>¦¦
seguida se effectuou em di»! garam aquelle castello, onde
recção a Trento, já hoje era ;eg{{j jcaf]a a bandeira imperial
poder dos italianos que se- ¦¦• s
nhores dessas admiráveis

Yokohama, o "Foreign Trade Bu-
reau", com o fim de desenvolver
relações commerciaes entre o Ja-
pão e o exterior. Esse escriptorio I qlle {0\ faouh-idà junto do gene-
que -tem por fim também a troca | ra) ,Franchet d"Fjspcrey, doirtman-
de produetos solicita dos interes-
sados do BrasP o envio de amos-
trás e respectivas informações.

Dirige o escriptorio o sr. K.
Ando,

Bom Café>, C—ocolate e Bom-
bons—Só no Moinho do Ouro.

(4039)

Almeida Rabello
— Chapéos " Gelot" e Gravatas —
Nova secção de perfumarias o que
ha de chie "Coty", " Houbigant".

(5547)

O director da Despesa Publica,
sr. Naylor Junior, cominunicou ao
ministro da Fazenda haverem si-
do entregues á Directoria a seu
cargo e transmittidos à de Conta-
bilidade os últimos balanços men-
saes da receita e despesa da i*
pagadoria do Thesouro Nacional,
referentes ao exercício de 1015,
inclusive o seu periodo addicional.

Accrescentou aquelle director que,
desta fôrma, ficou inteiramente em
dia o serviço de organização dos
balanços da mesma pagadoria, cujo
atraso, em abril ultimo, alcançava
o mez de outubro de 1913, e que
somente pôde ser vencido, em curto
praso. graças á providencia de de-
terminar-se o preparo e confecção
desse serviço, sob a direcção de
funecionarios do Thesouro auxilia-
dos por outros da Estatistica Com-
mercial, por meio das machinas de* 1ue congregação de elementos e de cal-' 
culos. adoptadas nesta repartição,
cuia efliciencia para esse mister
foi cabalmente constatada.

Xo próximo despacho será re-
formado o capitão Nestor da Sil-
va Brito, visto raver attingido á
edade para a reforma compulsória.

REVISTA CONTÍEMPORANEA
POLÍTICA - COMMERCIO

— INDUSTRIA —
ACTUALIDADES—LETRAS
Colliiboração dos grandes cs-

criptores contemporâneos.

QUINTA-FEIRA, 7 DE
NOVEMBRO.
(-M549)

O dr. Tavares de Lyra, gerir ã
pasta da Fazenda, em substituição
ao sr. Antônio Carlos, que se exo-
merou, foi hontem empassado da-
cumulativamente com a3 do Minis-
'iuellas funpções, que exercerá,
terio da Viação, até ao fim do go-
verno do sr. Wencesláo Braz.

O dr. Tavares de Lyra_ compa-
receu, á tarde, ao seu gabinete, no
Ministério da Fazenda, ünde, de-
pois de despachar alguns papeis
urgentes, recebeu os cumprimen-
tos do prefeito, senadores, deputa-
dos e vários chefes do serviço.

O novo titular interino da pas*
ta da Fazenda, que comparecerá
diariamente ao Ministério da Fa*
zenda, manterá todos os auxilia-
res do sr Antônio Carlos.

O ministro da Fazenda, recon-
siderando um despacho anterior,
mandou que seja inscripto entre os
contribuintes do montepio civil o
agente fiscal Francisco de Paula
Palhares Junior.

Bronzes d'Arte, monumental ou
decoratira. bustos,

placas e coroas tu Fundição Indígena.
1303)

Attendendo ao que solicitou a
Associação Beneficente dos Fu

zer que o governo, que reconhece j tado do Rio com o seu patrimônio

cionarios Fcderaes, o ministro da

que aliás já publicámos a proposi* j F"-"daa ^;friz?" f™"™.,/55?'7 .._¦¦._¦-. -r-r* . -_-:.. coação a gozar dos favores do art.to da.Santa Casa e da adm.nis ra-1 ,., da 
»ig.n(e 

,ei orçamen.ar*ai
çao do sr. Miguel de _ Carvalho, | q_. perrni,-e consignações em fo*
qu:, tendo vindo da política do hs* |'__,

posições forçaram outras
derrotas ás tropas inimigas.

ft '"* *!
Os italianos desembarcam

na Dalmacla
Washington, 4 (A. A.) — O

"Central New" noticia que as for-
ças italianas realizaram um desem-
barque em Zara, na Dalmacia.

tf» tA 9ft
O gabinete bávaro re-

nunclou
Paris, 4 (A. A.) — Communi-

cam de Mtinich que a desordem
politica se alastra por toda a Ba*
viera, havendo entre o povo e o

allemã,
* ¦*• *

Prisioneiros servios na
Áustria libertados

Zurich, 4 (Correio da Manhã) —
O governo .techeque dc; a liberda-
de i 36.000 servios que se achavam
prisioneiros nos campos de conecn-
tração.

A metade deste contingente o(-
fereceu-se p3ta servir sob as or-
dens do governo tcheqv.e.

tf, tf, *-.

Uma proposta do governo
allemão sobre os"ralds" aéreos

Amsterdam, 4 (A. H.) — O jnr-
nal dc Berlim "Norddcutsclie Al-

governo desharmonia completa. O I gemeine _eitung diz que o gover
gabinete bávaro renunciou a idéa \ n° allemão ínspirando-se em moti
de se reconstituir sobre a base da ! vos de orcJem humanitária, propor

dante dos exércitos alliados. Eram
S horas. A attenção do posto das
linhas avançadas, oecupado pelos
francezes, foi attrahida .por um to-
que de clarim. _ Immediatamente
uma grande bandeira branca des-
fraldada se agitou a algumas ocníe-
nas de metros das linhas france-
zas. A um novo tloque, o portador
da bandeira, rodeado por qu..".ro of-
ficiaes, avançou em direcção aos
francezes. O official que comman-
dava estes ordenou aos seus solda-
dos qiie ¦não íizessem fogo e eile
próprio, acompanhado por quatro
homens de baioneto calada, ioi ao
encontro dos parlamentarios bulga-
ros. Achando-se á distancia d. cin-
coenta metros um do outro, os dois
grupos pararam.

Um offioial búlgaro encaminhou-
se sozinho em direcção ao official
francez a quem fez saber que o of-
ficial superior que vinha acompa-
nhado desejava ser conduzido junto
do commandante em chefe dos
exércitos alliados.

O official francez advertiu os
postos da eommando de que depen-
dia. Em Seguida, tendo sido o offi-
cüj -bulgalrül, ium coronel, -autori-
zado a ponetrar nas linhas france-
zas, vendaram-lhe os olhos e con

representação popular e essa reso-
lução exasperou os ânimos, espe-
rando-se ali importantes aconteci-
mentos.

¥ * *•O fim próximo da guerra
Amsterdam, 4 (Correio da Ma-

nha) — Nos circulos bem informa-
dos dc Berlim vé-se a nomeação do
general Groener, para si/:cessor de
von Ludendorf, como signal seguro
da terminação da guerra, porque
foi esse general que detalhou os
planos para a desmobilisação.

* * •?•
Não ha confirmação do

desembarque dos
aluados na Murmandia

Paris, 4 (A. A.) — "Le Petit
Journal" em telegramma dc Athe-
nas noticia que os alliados estão
realizando um grande desembar-
que em algumas ilhas do mar de
Marmara, noticia que não foi ain-
da confirmada. Accresccntam ou-
tros telegrammas da mesma proce-
dencia que as tropas aluadas che-
garão em Constantinopla, dentro
de poucas horas.

* *
Um manifesto de Hin-

denburg
Amsterdam, 4 — (Ai. H.) — Os

joranaes de Berlim publScáni um ma-
nifesto do marech.- von .Hinden-
burg dirigido a -todos os allemães.
N*-'.sse documento, entre outros tre-
ohos encontra-se o seguinte: — "A
nc*s_a honra e aa nossa liberdade
estão em jogo. aSeremos invonci-
veis, se permanecermos unidos".

* *
O archlduque José e o seu

filho juram fidelidade
ao Conselho Nacional

Londres, 4 (A, A.) — Noticias
procedentes da Hungria informam
que a situação nesse paiz tende a
se normalizar 110 sentido de sua
independência, assentando a opi-
nião publica em bases políticas
mais estáveis. Sabe-se que o archi-duziram-no ao quartel general, j duque" Tose". s„"íiTho"jür_ram"fonde o introduziram na pequena1 ¦-¦'--•

encontrava Fran-
rodeado de offi-

sala om que se
chet dEasperey
ciaes.

Tendo-lhe sido tirada a venda
dos olhos, o ofiifcial búlgaro decla-
rou ser enviado pelo general Todo-
boff ae expoz os 'fins da sua missão.
O _efl6,-al Franchct d';Esperey deu
por dscripto a sua resposta dirigi-
da ao chefe do exercito búlgaro. O
parlamentario saudou cortezmente
o general, esperou que lhe vaendas-
sem hovamentfe os olhos e foi re*
conduzido ás pnimteiras linhas nas
mesmas condições.

P-fam-ie r.a Prefeitara as folhas do
mer ficJo. das Directcrias de Eatatis*-
tica e Arc-tíro, Farenda e Paírt-ccT-io
e d- Defcsãut Ce--—, e, ds *ete_.b.-a

a delicadeza dessa convalescença,
acha, relativamente á mocidace

que estuda, que ella não tem a
menor importância...

•E a medida que o momento re-
clama para as nossas escolas, é
reclamada também para todas as
escolas de todos os pontos do
Brasil onde a " intiuenzi hespa-
nhoia" irrompeu com violência.

As autoridades responsáveis peio
ensino que meditem bem sobre o
que se está fazendo. Se a reaber-
tura dos estabelecimentos de tn-
sino for adiada para uma época
mais opportuna, a Republica não
correrá o menor perigo...

Para o logar de inspecror sani-
•ar-.o mariti
meado, pelo
_ dr. I

fo: hontem no-
ini-tro do Interior,

Dias.c Ribeir

da mesma laia
habilidade aüs-mentar principtsca-
mente a fortuna que hoje rs:á go-
zando. IV ió° districtos,

Aquillo tuco ttm de acabar. Não ! mesmo nome.
sab-mes como, mas tem de aca*
bar—rtpttirr.e.—ainda que stja de-
ante da mais justa explosão dt co-
lera ca multidão, qut o sr. Miguel
de Carvalho tem explorado torpe*
mtntí dentro das paredts da Casa
do Diabo 1 Não poderá o sr. Wen-
cesláo Bra;, a quem poucos dias
restam de govtrno. tomar as pro-
videncias qut st impõtm: mas ap-
ptliarcos para o sr. Rodrig-ts Al-
vês, seu succt.sor, e s. ex. terá
ainda ttmpo para obttr do Con-
gr-*so tstt anão as medidas urgea-
tes çne hão dt acabar com as ver-
éadeir-s torptz-s oratic-Jas na

NÍO comprem perfumes antes de vi-
sítar a Perfumaria Nunes. Largo São
Francisco. 25. "•» 465)

—>_—.oa a»

Pingos SRespingos
A Rua estampa o retrato do dr. Afra-

n.o Peixoto com o nome do dr. Theo-
philo Torres e vice-versa.

Apezar da não serem militares
foram trocados de corpos...

E de caras.
tf

y .*«*.
Agora que, em conseqüência da epi-

demia. grande parte da população fi-
cou com os nervos abalados, alguns
luminares da medicina julgaram oppor-
tuno apavorai a cam a noticia da in-
fallibllidade de uma visita do cholera
e de Miras pestes.

E' realmente e*»e urh admirável re*
médio para levantar o moral da ci-
dade.

Antes ameaçar logo a pofr-la?—> de
mettel-a toda na Santa Casa...

*

5-'-.es. estive hoje com o Si.
Q.e Sá r
Sá, li d. Banco...
Que horror ! na Santa Ca.a ? que

diabo tens ti para ouereres acabar
com a vida ?

*
¥ ¦»•

Queixam-se cs jerriaes da infernal
barulho que íarem os automóveis.

Campos, no I Te*n*'0 P""5^0 i o barulbo des aa*
i Estado do Rio de Janeiro','ficando !tcs - inevitável ; q-sndo ri» o hs na

viaçem, é falai i hora do paga—eato.

quasi inteiramentt perdido graças j Attendendo ao acerescimo da res-
á incapacidade com qut o adminis- j pectiva arrecadação e á convenien-
treu, entrou para a Misericórdia im-! cia do serviço, o ministro da Fa-
cellido peles braços dt politiqueiros! 2""aa resolveu dividir "em duas a

tonseguio com : «-Uectoria federal em

a segimda collecíoria cem ;uri_dí
cção nos 7°. S°, 9', !3*\ iir

Guilherme e a reforma da
Constituição do Império

Amsterdam, q. (Correio da Ma-
Haia) — Em virtude das modifica-
ções introduzidas na Constituição
do império, o kaiser baixou o se-
guinte edito:" Devolvo para immediata publi-cação a lei modificando a Consti-
tuição Imperial e a de 17 de mar*
ço de 1879.

Ao dar este passo de tanta trans*
cendencia para o futuro do povoallemão, devo dizer que me acho
preparado para uma serie de actos
de governo, dentro da nova ordem
de coisas, que transfere os direi-
tos fundamentaes do kaiser ao po-
vo.

Com isto termina honrosamente
um largo periodo politico, inician-

i do-se outro p.iTí» as g_ra*-5*_s fütü-1 ras.
A despeito de todas as lutas en-

tre a autoridade hereditária e for-
ças cem aspirações novas, foi-nos
possivel conduzir nosso povo em
face do tremendo desenvolvimento
que se revela nos grandes aconte-
cimentos levados a cabo nesta guer-
ra terrivel em que nos encontra-
mos envolvidos ha quatro annos.
Embora este facto haja contribui-
do para a revogação de antigos
moldes politicos, estamos certes de
que clle não nos arruinará, provo-
cando, ao contrario novos e vitaes |acontecimentos, que conduzirão o'
povo allemão a um fu"iro ditoso.
não obstante os propósitos que os
governes alliados mantém.

Baseados nesta convicção, tanto
eu como os meus alliados apoia-
mos essas decisões, tendo o firme
propósito, pelo menos no que me
diz respeito, de cooperar inteira-1

delidade ao Conselho Nacional
Budapest. * * *

Uma guarda nacional
judaica

Zurich, 4 (Correio da Manhã) —
Acha-se formada uma guarda na-
cional jiidaii—. cm l.eopoldodat.

*Sf *tf Jtlf

A commemoração, em Bue*
nos Aires, da tomada de

Trieste e Trento
Buenos Aires, 4 (A. A.) - A

Federação das Sociedades Italianas
convocou para hoje, n noite, a to-
das as associações italianas a uma
reunião na praça do Congresso,
commemorando a tomada de Tri- \ de trr.p.i

Trieste

do município co

Para os logares de colltctor e í l..*: ."_/^ _"_""'' 
" *| L°.KÍr"- *_T,(A* Ç-V'- Com*

escrivão da segunda coücctoria 10-i„""" i ° 
,,,'." municado oiticr.! americano da tar-

ram nomeados, respectivamente, pe- ° ¦** P;r". R-b-:1°- d-P°"'- dt ata-; de hoje:
Io ex-ministro sr. Antônio Carlos,: c'''0 -*0:a 'Jr'" b" recinto, -ffir-.-vi , Pro.-»-j--nr.<.-a no seu staij-Jt. as
o dr. Carlos Cardoso Tinoco e! ainda, na sala do café, que cs aérea-» nossas tropas t*':r_;>a?5*ar„m hoje o
Henrique Martins de Oliveira. jno* ttn- rr.a;s horror á volta da Sani-J bosque de Belval e o de Port G.-

Ao delegado fiscal na Bahia o
inistro da Fazenda mandou de-

este e Trento. Formar-se-á um
grande prestito que tendo á frente
uma banda dt musica st dirigirá
da sede da Federação para aquel-
la praça, onde falarão vários ora-
dores, augurando-se. a essa festa
um grande êxito.*í.#*í

«4 ini. a a abdicação do kaiser
Amsterdam, 4 (Correio do S!a-

nhã) — O "Vazwaerts" diz que
a carta escripta por Scheidemann
ao chsnceller do império, a respei-
to da posição do kaistr, foi feita
com conhecimento e accordo do

faartido 
socialista e do grupo sócia-

ista no Reichstag.
* * *

Os acontecimentos na
Allemanha

Paris, 4 (A. A.) — Os telegram-
mas aqui publicados e procedentes
de Zurich communicam que a si-
tuação interna da Allemanha está
tomando a mesma ftição que to-
maram os acontecimentos na Aus-
tria e na Turquia, pronunciando-se
cada vez mais a desinttlligcncia en-
tre o governo e o povo. Sobre o
iiTií-.iu.'.'• i~ vu:...¦.ri;.-, corrcüi O-
boatos mais desencontrados, cara-
cterizadts das incertezas do mo-
mento.

"-'Information" em ttlegramma
rtctbido de Zurich informa que
vários grupos politicos e membros
do Reichstag reali.aram hojt, va-

i rias confcrtncias no stntido it de-
mente no progresso nacional. •cldÍT a <*u*-'»° da Dynastia.

Convencido de que conduzir."» oi ¥ *S •¥
roto allemão á fortuna. o_ impe-1 ^ imprensa bávara quer arador se poe a sua disposição ; ,, ... ,"-.A * * abdicação do kaiser
A vigorosa acção do exerci-\ *4n,-I*íT_**». 4 iCorrào da Ma-

to norte-americano -..... a abdicação «Jo kiiser.

aos governos dos paizes alliados
renuncia mutua de ataques aéreos
fora das zonas de guerra, cm vir-
tude dos últimos "raids" tios allia-
dos sobre cidades allcmãs terem
feito numerosas victimas.

- íi! _
O conde de Bensttorff etn

Berlim
Amsterdam, 4 (Correio da ,\I,:-

nhã) — O conde dc Ilonsttoiff
chegou a Berlim, procedente de
Constantinopla-

* * *

A oecupação de Pola pela
esquadra norte' ame-

ricana
Amsterdam, 4 (A. II.) — í-»il>re

a noticia da ida dc uma tórpcdeiu
a Veneza enviada pelo Comitê ale
Segurança Publica, dc Trieste, enm
o fim de pedir ao eommando tia
esquadra alliada do Adriático a
oecupação do pollo de Trieste para
a manutenção da ordem alterada
com o pânico provocado pela subi-
ta chegada de soldados austríacos
fugidos do Vencto, informações
recebidas de Pola dizem que a oc-
cupação daquelle porto será ícila
pela esquadra norteamciicana.

Iii **« I** 1
A abdicação do imperador

da Áustria
Londres, 4 (Correio da Manhã)

— Communicam de Ber'.im que o
"Tageblat" recebeu informações
de Vienna -{firmando (pie o ini*
perador Carlos da Áustria niàhifcjs-
tou expressamente a sua intensâo
de abdicar.

<_¦ 
'*% 

ftt
A questão dynastica na

Allemanha
Amsterdam, 4 (Correio da Ho-

nhã). — Todoso 05 partidos do
Raicstag foram convocados para
hoje e amanhã, afim de discutirem
a questão «íynastica-.

A * *
Oecupação dos vapores

allemães no Chile
Santiago, 4 (A. A.) — Na ma-

drugada de hoje ¦ foram oecupados
militarmente todos os vapores nlle-
mães internados nos portos chile-
nos de Valparaiso, Iquique e An-
tofagasta.

Os italianos e as festas de
suas victorias

A directoria da Socictá Itália-
na dc Bencficehzá e M. S. era
sessão extraordinária, deliberou
convidar as regias autoridades, as-
SücinçÕes italianos locaes e mem-
btos cnhsjiicuos .la colônia italiana
para umn reunião ho.it, ás 8 horas
¦ Ij no|te nfim de resolver sobrt "•
melliiT íórmn dt festejar a entrada

italianas em Trento r

Ruiu o espirito magyar de
dominação

Zurich, 4 (Correio da Manhã) —
A revolução húngara põe fim ao
espirito magyar de dominação, ten-
do o novo governo entrado em boas
relações de amiazde com o Cor.se-'ho Nacional Ruraaico da Tran-
svlvaniá, onde os "szekler" con-
stituiram também um conselho re-
presentando seus interesses.

A A A
Demissão collectiva do mi-

nisterio bávaro
Amsterdam, 4 (A. H.) — Tele-

grnpham de Munich:
"O gabinete da Baviera aprt-

sentou ao rei a sua demissão colle-
ctiva.

Consta que a próxima rtmoa"ie.a-
ção ministerial será baseada no cr:-
terio da rcprtsentnção do povo. O
sr. D.tndl está encarregado de cr-
ganirar o novo gabinete.,

A A ALoucos e criminosos em
liberdade

Zur.Wi ,( (Correio da Manhã)-—
informações aqui recebid.vs dízeni
que por oceasião dos distilictivps
oceorrido-: em Budapest, a multidão
poz em liberdade duzentos asyiad"?
loucos e seisentos dos pco-es cr;*
minosos, dos quaes ainda n'_is ae
metade se acha cm liberdade.

Bandos armados, constituído ot
ex-prisioneiros dc guerra, opera'
na Bohemia, nas proximidade? "¦
fronteira.

Esses bandos tornam-st dia *
dia mais forte».

¥•$•**,
*i': - :•-•:- = ; ma_. SL.V-r£ j As hostilidades entre polo-
pt.tm

*-v~r,

clarar que só deverá dar posse aos I
agtntts fiscaes Galdino Burity Fi- i
lho. Luiz Meirellts Vianna. Deo-
cleciano Seabra e Alfredo Honorio 1
da Silva, recentemente readsnitti-1
dos, depois de 2ssiçn_irerr. termo •
perante a Dtlec-cia Fiscal pelo í*t*al desistam de qualquer seção!
*-3-*'-»-* Ã tíZZZiCZ _\_,_iüt__Í C das i

Cuca que a v:sita da **tífpc hes
nhola.

— ??râ p.5_!v;l ?
JJS

¥ *í
Sâe. de mag_a dar.-da tcdteles,
Do peita um ?*_t?p:rc, um ai
Mas da «rasa ios Supplicios
O M:g--t*i:nào cão «it.

Çyrano & C

Bl-acne. tinconíram-se a-tora n_s
turas situadas a dois ki!ometr.o. ao
su! de Bea-jmont.

Mais a osste, approximamo-nos
de Verriér_.

Todas as !oc_!iá-,-r!cs srtuad-s á•narajem esquerda do Mesa. ao sul
de Hallts, estão agora em nosso

! pc-tr.
Esta mar.ii o nosso atar-ue foi

| estendida á margem leste do Mosa
le de-t_.--,.t-_e s-.-si_t.r_—nr_:e"*.

'*-.

cos, rhutenos e ukrantanr,-
Uma grande'"'manifestação í A EC"*¦ 4- (A" *-*¦-*. ~ 0s 5?™

" . .. ,. 
* 

[de \ arsovia annunciam qut '.:¦¦¦
a Itália ; p.ram as hostilidades entre pob;"'

Burr.os Aires, 4_ (A. A.) — A; TUthenos e ukranian-^- Corri."
sociedade "Progtnie d'Italia" 

"or- 
boato que rtgimtntos austre-a!.!

ganiza para segunda-feira proxi-' mães e ukranianos tinham cap":-
ma, 11 co corrente, anniversano do co Lemberg. Os ruthtnos por 5

vmz haviam-se ap-5-ieraco
Przhysl. O extreito do con-.mi*
do gtntrai Hays avançava na ¦
cção dt R*var_ska e Zamcsk.

Berna. 4 (A. H.) — Ttitçrar
r.a c*. Berlim desmente o

aae o sr. Delbrntck
signado p_ra o logar et r-
-ii-Ii-ro d_ Prussi-. ,

rei Victor Manoel III, uma mani
fest.ção em hor-tnagem á Itália,
tm que tomarão partt numtrosas
sssoriaç.ês argentinas. Para ctle-
brar as actuaes victorias italiana?.
os principaes membros da colônia
italiana, ãtsta capital, reuntrr.-st r_tn*t
h.jt, num banquete, qct ttrá locar sido .
_c ••Cirt-_*.o I„.':a_o." ctir.

Ml .th r_no .
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EPIDEMIA
Emquanto é tempo...

 Suspendamos
a apuração dast.Wv ciii-t"":

«srbSg í<»«• so,icit"de8 da
.Nf'' C- lióli sagraram por tima

M»1 dedKo ás almas dos que
fipíL1 ,, u o nos quedemos.a cho-
sr "T 

ól» s inm.merns victimas
«fi^.ÜT-efVnda das deiridias.ri',\"d6r 

í» 
"n^ ca"sa .e-SS=.:=n0.ri"Í

dh!
'dc lut". a angustia sem

i „.„', ceifa que nao escolheullc umn 
fcoS, nem velhos níta
desmoronar súbito de

exiciii

joven
tantos P'

não
,..,,.. ,.._ e ale-

nos levem.fio desanimo,

BANOU'
Hospital installado na Es-

cola Martins Junior
Logo que irrompeu a epidemia nos

subúrbio» desta capital, o dr. Alberto
Moreira, juntamente com ama esposo,
professora Anircüina Betlosto Moreira,
directora da Escola Martins Junior,
uesejoso» de soecorrer o numerosa «
paupérrima .população da localidade
atacada do mal, providenciaram junto
As autoridades tanitulias poiiyi que
fossem na referida escola Installados
um hospital e um serviço de soccorro
a domicilio.

E, assim, gmças ao director dl
Saude Publica, ao At, Carlos' Cha-

Sas 
e n bòa vontade de almas cari-

osas do logaç, conseguiram a ininic-
di.it» installação do Hospital, que

. .-,.,,,,11» mie ia im, »«oHieu cerca do 150 doentes, que «li
Oue importa aquellei que i£ «ui> encontmram ao lado dos recursos me-

,':,,„, nos caminhões mortua- dte a 0 doa dr, FrÓM( Car.
• n cnstipo de quem, directa ou rcira, Borges e um gruj» de distin-

', j-' Mimeiilc lhe cortou o fio de ctos acadêmico», • alímentaçüo, medi-
iiidircciii" ,' prenhe de pro- I oamentos e muito desvelo e carinho
uma V".8' ' ! 

por parte dos orsnnisadqres, que, au-
messíis? .„<„rnl» nn. Deus: xiliauos polo» adjunetas iMaria Serra

Ha uma 
"luz natural n<Jo uei», Fr >Aiu.e Fortèa Nunes, Senho-

rollocoil na rac'tc íl° ".aJ. ¦ rinh» de Miranda, Regina RubUo ,0
,,. 1 í o mais severo e recto aos • Edmundina Loureiro, vêm cuidam*."'í,.',,, \ consciência dos reos ja sonde dkw moraore» de Bangú

ia„cr «t U|tg js «bt ruartis
r,nto de coração capaz de atjgar localidade, neste momento de angu*'consciência,... 

porque a exren 1 ,j» em que todos os «ctos de cm*
ín do delido foi tamanha <jue ai j^g ,53 poucos para o enorme soí-

r.rraa humanas hão de ceder as frimento da poptftiçlo <ío Kstrtcto
Sas mtlhor engendradas. 1 FederaL .

0 no» rttggionttr ai tor "tajjwtr-^

projectos, esperanças
, c não nos levem .10

m ao desejo dc vind.cta
iv.i que vingarmos?

elle que \ft íoi^

fa e passa com oue a erudição do Banco Popular do Brasil
Conforme fora previamente an-.. ministro do Interior consolava i

;„nfníão do sr. dr. Canos 'Setdl, |
\lZ-To »s victimas, sepultadas nuncrado, realizou-se, no dia 31
,eÀ trombolhóes, os orphios des-j de outubro próximo passado, a
T„„«dos as viuvas abandonadas,! assembléa geral extraordinária do
?S-'Xi sangrando... | BANCO POPULAR OO BRASIL,

Dinamn'o, mas num gesto da 1 para discutir e votar a reforma - <">—:-' dos estatutos.
Perante crescido nunfero de

accionistas e com algumas emen-
das, .foi approvado o projecto es-
cripto pela respectiva commissão,

Ao terminar foi proposto um
voto de louvor ao sr. presidente
Felix íMascarenhas e aos demais
membros da Directoria, que des-
interessadamente servem desde o

r,ie,inso perdoar, porque a Omnri
«otencia qne-acaba de se nosjna-

ar tão tremenda, e
Justiça que os vin'mfestar tao nrmcmiu, c tambem

j suprema
pjrrí.. •

Dicam-n'0... para que os que
firamos, ainda mal refeitos da ca-
ustroplie, saibamos reconhecer o
nada que somos, e o muito que po-
demos ser, quando não nos entre-
-.-uno. somente ao gozo, aos pra-, .... .
;™°. ás HlitsSes fugazes,, gera! 1! micio da Sociedade.
„,fnte tendo por epilogo, estas des-
sra.99.

fejamos depois desta, vultuosa
lição o muito que poderíamos ser,
si não nos lançássemos, somente,
lia conquista do gozo, de pra-
leres. - , .. ,

•\ epidemia1 voltara... «lizenrn o
et telegrammas officiaes dos ipai-
ses, onde ella passou e voltou mais
frroz ainda.

Os que delia escaparam, tros es-
láo combalidos porque a wm aeção
no organismo humano t fortemen-
te alquebradora. Outros estão ex-
haustos (por conseguinte, fambem

Este voto, approvado por uma
unanimidade, foi declarado exten-
sivo ao gerente dr. Bianor de Me-
deiros.

De accordo com os novos esta-
tutos, o sr. dr. Celso de Souza
declarou que não* podia ser con-
sultor jurídico e ao mesmo tempo
director, pelo que renunciava o
seu mandato.

Para substituil-o foi eleito com
geral applauso o tlr Conrado Mil-
ler de Campos, que proferiu pala-
vras de agradecimento á confiança
e homenagem que lhe prestavam' (6563)

O NUMERO DE ÓBITOS EM
S. PAULO AUGMENTA

combalidos) iporque póde-se dizer, os seus consocios
«em erro, que aquelles que estavam
ile pé, esgotaram-se em cuidar dos
teus enfermos: nio houve lar que
dia não visitasse.

O luto que ella semeou, a desor-
jfanização que a acompanhou, *¦ mi"
seria que shi ficou, nao n'o esque-
cimos rapid»i

Pensemos, tfuanto antes, em nos
prepararmos para a sua nova vi-
sita.-

Cada <]aal individualmente o

Até ás 6 da tarde de hontem
foram vlctimadas

220 pessoas
S. Paulo, 4 (A. A.) — Até ás

18 horas de hoje, foram notifica-
dt» mais 7.786 casos novos; 904

faça, ouvindo os conselhos 1 de I altas. O numero de óbitos elevou-
quem o saiba dirigir, conduzindo-' se a 179, sendo o total geral de
se com «s HçSes da triste experi-1 0y(0s hoje de 220
encia que o provou.

Os poderes jrablicos .dignem-se
resgatar a enormidade de sua culpa,
sem nome, apparelhando-se para
que a nova visita não tenha a eje-
tenção funesta da que ainda não
íics deixou.

Eis n que importa fazer, em-
tutanto c tempo.

era benigna para os tfise nlo

Encontram-se hospitalizadas, ac-
tualmente, 3.002 pessoas, nos di-
versos hospitaes provisórios.

— Em Santos a epidemia conti-
núa em declinio. Foram notifica-
doi apenas 29 casos novos, á de-
legacia 35 óbitos, sendo 7 na San-
ta Casa.

Em Campinas foram notifica-
^n"^^n.S«.^V^rÍ<l<!rt^a«!dos 206 casos" novos, 29 convales-lc, ineptos e inertes, para os cargos
que usurpam. I

'•'llí seria benigna para tun povai
onc possuisse' sufficiente cultura litar deram-se

centes e 25 altas.
Nos quartéis da 6* região mi-

mais os seguintes
casos novos: cm Caçapava, 1; em
Santos, 5, com 53 convalescentos;

será maligna, lethal, ceifa- 5. Paui0> rj Pindamonhagaba, 2,
pS mil. para uma. população com nm obito e'dM convaicscentes;

em Lorena, 11 convalescentes

hygicnioa e á hygiene estivesse ha-
bit-ido

sem re-
dorá
esçolada, mal 

"alimentada,

poupo e sem Roverno. - _ , ¦ ,. . _ .,
Ella seri sempre maligna, para , f Paulo, 4 (A. A.) - Falleceu

unia nação, cuja repartição de, hoje nesta capital o dr. hebastiao
Saude Publica depois de revelar a da Cunha Lobo, 1° promotor pu-
sua eristencia, pelo consumo de blico da comarca da capital.
verbas enormes ao Thesouro Na-1
cional, revelou a sua inutilidade,
tio momento em que a sua existen-
cia se justificava.

Ella será maligna, assassina em |alto crio,... deixai-o dizer a quem,
conhece este povo... si esquecer41
mos depressa a grandiosa provação :
e nos atirarmos á embriaguez dos
divertimentos. 1

EM NICTHEROY
lEm Ntcíheroy foram liontem re-

gistrados apenas 33 óbitos.
1N0 Hospital do Isolamento deram

entrada ia enfermos tivteram
alta 6 e existem 130 grippados.

No hospital de S. Mo Baptista
en*raralm 8,. tiveram aíf» 20 e exis-
tem s «nfermois.

Os algarismos acima provam o
declinio da terrivwj epidemia.

O dr. Leandro -Motfa, director
da repartição de Hygiene Miumlai-
pai, percopneu 'hontem os dtospitales
e attendeu a muitos chamados, soe-
correndo pldssoas aíacadas da
grJppéi ,., M

ií>. s., conteiua a merecer inteira
oonfliança do prefeito de INiothe-
roy é do presidente ido Estado, nio
tendo absolutamente fundamento a
notibia de que deixará O cargo que
vem exercendo com dedicação - e
competência.'- "

Um grande posto de soecor»
ro no Frontão, em

Nictheroy
Ataha de tttt inaugurado no

frontio, em Níothemoy, um posto
de wracorro, sob a dirtecão dss
dr.s Leon RowSsiotiliíres, juáz fe-
deral no Estado, « Norival de Frei'
tas, depdtado fddet*all, coronel Julio
S«bra|, Racitre Pilnto e Giordfcno
Pintlo.

¦Esse posto foi homtem visitado,
ás 9 hora» da manhã, peto dr, Oe-
raque Collet presidente do (Estado,
coronel José Ribeiro, commandante
da Ebrçal FhAfláda «5 pelo nosso cor-
ft5poo*ente em Ntctheròy.

LAipós a chiegada idos visitantes, os
directores dó posto iizeftim' entrar
na grande cancha do Frontão, por
ttm largo porta», para mais de tres
mil e quinhentas igesáoas iloaomhetci-
damente paupérrimas e dleralm ini-
cio a uma 'farta distribuiç&o de
gerteros, constante de assudar, ar-
iíoz, 'farinha, feijão, café, fiibá,
matille, sal, toludinlho, pão, leite,
lombo, carne secea e cangica.

O serviço die distribuição de vi-
verds, qiue está sendo ieito desde
o diai 30 de outubno findjo, obedece
a grande regulatiidaée, devido ás
condiç5cj aproprioid'as do» edifiioio,

Jiunto ás portiriholas de vendas
de pautes, que são em grande nu-
mero, passam os pobrts recebendo
em cada um dellas um embrulho,
que oontém 250 graromaa de cada
eisp«ie de gênero. '

O presidente dó Estado e os ou-
itrds visitamtes, experimentaram
agnadalhilils^ma itnpileâsio 00 que
observaram ali, ao mesmo tempo
que coiramkyyidos pior verem oente-
nas de toonwms, mKílheres e creanças
tão cruelmente desprotegidos pela
sotite. ...

A Sdéa christã «los dirtetores do
pobto e o vailioso oomeurso de calo-
çois de distlinctas familias niicthe-
noyieinses que se prestam a trabalhar
graciosamente na distribuição de
víveres aquelles infelizes, têm des-
pertado ak sympathias da popitla-
ção iduminleinse, inclusive • nego-
ciantes c liradlustriaids> que estão
donedrrendo com /importante^ da-
divas para a mainaitfnçío daquelle
bumanitatlto posto de soccorro.

O governo fliiimiiense, no .correr
desta isfeimlama, concorrerá com im-
Cortantes donativios pana a manu-
Benção do jxo9to.

Têm crestado relevantes serviços
na distribuição os srs.:

Alberto iRiiodadds., Lafayette Màia,
Alem9o Leonardo, Iralício Ooiuto,
Oscar Magalhães, iMiaTÍo Maga-
lhães, Leon .RouSsouliéres Filho,
Jovimiano Bruno Pinto, Aristóteles
Qularesma, iPledno Magalhães, João
Moraíes, Antônio Currio (lOaaa Bran-
ca), lAntoMilo Rtomissomlliéres, Julio
Sobral Filho, iRenato Nascimento,
oapitão Victorino « senhora'.

lA commissão directora fará ama-
nhã distribulição no edifücio do
Fnóürtão,. no Largo do Barreto e no
Sacqo de B. Prandisco (Junujtíba).

Bcceibeu hontem miais donativos,
nutre elles o de Vdctor Parames, da
Casa (Forte, na. importância' de réis
2 :ooo$oooo.

•A'colranissã'0 pede a devolução
das listais oom os nespecti-vos dlona-

Posto de Soecorros da Es-
cola Sarmiento

,0 posto Inatallado na Escola Sar.troento. á rua D. Marlanna n. ta» tem
leito farta distribuição de pães, ce.
reaei, matte, arroí, café, naucar, cho.
colate, maizena e cangtca a cerca de
mil pobre». Um grupo de cathedratl.
cas e adjuntas e mexerciclo no primei,ro Districto sob a* direcção dn Sr. Dr.
Francisco Vianna tem sido incansável,
funcoionando o posto du 8 da manhã
ài quatro horas da tarde.

Vários donativo» tem o coco re.
ccbldo — Da Padaria Beira-Mar —
100 pSosj da Padaria Flor de Botaío.
goi — 1100 piei; de um amiga de An.
tenor Justo da Silva, por intenção de
¦ua alma — aoo pte»; de um generalso pães:, de nma cathedmtica —-
130 pães; de Vicente Rodrigues Car.
pes •— 15 paco»ea de matte, 15 de
mauena, 15 kilos d: assucar; de Gaio
Maitins — 6 Mios de chocolate; da
adj-unta Horteno'a Crrqueira ~ 10 In-
los de assucar; da adjunta Edtth Leonl
Werneck — 34 vidios de xarope pel.toral, 1 pacote de algodão. 1 litro de
álcool, 1 caixa de tumpoulas de cam.
phor» e mtltarda; de uma professoraálcool, ether, algodão e ranstarda;
e da adjunta Rsghu Lopes — 3 cami-
tollahas.

A Casa dos Artistas ào '

publico
Escrevem-nos;" Tendo lido em diversos Jornaes

que uma das nossas empresas thea-
traes havia affirmado ter soecorri-
do os seus artistas nesta triste
época de epidemia reinante, que,
como sabeis, tem assolado todos os
po.vos, vimos declarar, a bem da
verdade, nio ser isso facto, e. sim
que a Casa dos Arestas, dirigida
por nós, deliberou, prestar os soe-
corros aos artistas necessitados,
como provam os recibos passados
pelos mesmos, que íaiem parte dss
emprezas José Loureiro, iPaschosl
Segreto, Antônio de Souza, Alfredo
Miranda e Joio Silva, Affonso Ba-
ptista, João de Deus e Álvaro Pires
e muitos outros que se acham
actualmente em disponibilidade.
Piara prova da verdade, taes reci-
bos acham se á disposição de quem
os quizer verificar, na sede da
Casa dos Artistas, no Theatro Re-
creio. — A Cemmissão Directora,
Eduardo Leite (vice-prssMente);
Cândido Natoreth (secretario);
Alfredo Silva (thwturciro).

m ü ü iii
Poderoso desin fectante para laTagens e deslafecçlo de

Hospitaes, Oasaa de Saúde e HabltaçScs Oollectlras e
das Ruas e outros Logradouros Públicos.

— GRANDE STOCK —
Encontra-se á renda a BUA VB SXO PEDRO N. 173.

(6456) c| F. H. BETEILLE & C.,

São Christovão Athletlco
Club

A directoria deste Club, em ara. ut
tima reonifo, resolveu tomar as se-
guintes deliberações: .

a) — Determinar luto ofücU do
OSub, selo infausto passamento db
soem fundador e benemérito Joto
Oatueria, até o final da temporada
d* 11918.

ib) —i Farer celebrar «olennes exe-
quias pelo descanso etemo do saudo-
9o «msocio, quintn.feira, 7 <3V> cor-
rente, ktr 8 i|t da manhã, no altar-
mór da Egreja <fe S. Francisco Se
Paula. '

d) — PerpetuaT a sepultuna em
que se acham «nlKumadbs, no oemite-
no de 9. Francisco Xavier, os restos
montues do inesquecível sportman,

d) — Inserir em acta um voto d'«
profundo pesar pelos fallecimemtoa
desse saudoso associado e do sócio
infantil Guilhchme Esteres.

e) — Farer celebrar missa por il-
ma desse jogador infantil, jtmtamen-
te com as solennes exéquias por ai-
ma dte JoSo Cantinaria.

f) — Convocar para data que seri
opportunamente marcada uma assem-
bica geral afim de resolver sobre ou-
trás homenagens a prestar ao queri-
do consoci'0.

g) — Dar o nome de Joío Can-
tiraria, ao salio de recepções da dire-
ctoria, recentemente inaugurado. —
Fausto Torrentes, i° secretario.

O tratamento mercurial
Communica-nós o dr. Oliveira

Aguiar: -¦^'Sr. redactor. — Com o aspe-
cto apenas.de uma ligeira nota
clinica, peço consignar a observa-
cão que tenho feito, em 68 clien-
tes submettidos a tratamento mer-
curial, quer pelo methodo endo-
venoso, quer pelo intramuscular,
de não haver sido um só atacado
pela epidemia actual."

SEVERINO DA SILVA, c. den-
tista communica a seus clientes e
amigos que reassumiu o seu con-
sultorio, av. Rio Branco, 142.

(C U354)
Posto de Soecorros da Quar-

da Nocturna de Co-
pacabana

Este posto forneceu, nos dias 3 e
4 do corrente, medicamentos e ali-
mentacio 179 enfermos.

O dr. Oscar de Souza que ji se
acha restabelecido, do mal de qu*
havia sido acomettido, dará, de hoje
em diante , consulta aos pobres, daa
11 ás 12 horas. '

O coronel João -Clapp. recebeu
mais, para a distribuição de «oceor-
ros, os seguintes donativos: dr. Mo-
raes Sarmento, soíooo: dr. Otto SI-
mon, aoo$ooo; mme, Cama Cerqueira,
5$ooo.

NOTA SCIENTIFICA
'. Oepels da Influsnsa {¦

- -*™ÍÍ!ü.,.r7A'!!"",2í!''?i'",<!l * <n**m ataautr, • tnf.nii, t tetlMttt «a «nellt|tinli.-• mtm|i»dnwnlo doi orflo) digestivas, « oiilrti lymplomii tut cinrttriiam o principio li
çoii.iieHMji. «neunciim om o corpo prrtlii ict lorlllnia 1 o «tlbei rctontlliuInCt t •
VANAD OL *"' ""'" ° ''««"¦¦"<«» ti. loiç.i, imiuta o irinm. ao.no. iluntoi»
7 , _ r,.°,f,,'«;'' *"fO'<l«i r«tHu« a actividade, toillllci 'tfaade >Mt t vigor. N»con.alncnti1 dfve allntnlir >e com caulrta, t w uma colhef dr UâMallini «Pia a.nlo.io. Podtm usado em todatilidadn. Nlo lem dieta, cs VWHWIIUL. TZJZ

ENCONTRá^e NAS PHtRMACIAS DESTA CIDADl!
«100)

í'tiin das viçtin»

A Associação Protectora
dos Operários da

Tijuca agradece serviços ao
sr, Francisco Leal

F.Tmn. Sr. Cel. Franoisco Eugênio
Leal M, D. Vresidente da (Associação•'"iitmercial dn Riu de Janeiro.A Congregação desta Escola e a
Pirrrinria da Associação Protectora
nos i1perari<»i da .Ti.lucã, testemunha»
ooiilarçs tios in estimados serviços queV. F.xa., prestou á pohreia deste bairro
f|Uec transformando o sru lar em uni""'!hnr laboratório Homoeopathico,

Os qae merecem applausos
Transcrevemos por julgal-as di-

gnas da mais ampla divulgação as
palavras dos nossos collegas do

"Rio Jornal", com referencia á
casa de plantas medicinaes, FLO-
PA BRASIL:

Neste momento calamitoso que
atravessamos, nio têm sido poucos
os que se tém aproveitado da si-
tuação, entretanto, alguns ha que
só merecem applausos pelo modo
com que se têm conduzido.

conhecida

iltos, Ho'alimentos c dietas vêm agrade.
cer h V. Exa, e hypothecar os seus jm.Mi sinceros agradecimentos.' ;

Naquella liora verdadeiramente tra- ]Rtca, pm que todos tnós homens de tra- ',
»aljio noa sentiamosi dominadas pela |tiDjestfa, desamparados oompletamente jpçlós pndnrrs públicos, cujo unico be-
neficio da Tüuca, pelo menos, consis-
t«t na remessa dc caminhões paratransporte de cadáveres já apodrecidosno criminoso con sen tím em to para queás padarias, vendas, quitandas, açnu-
BUes c ,iié as próprias pharmacias, seconservassem trancadas para melhor
rxplornrem os preços das meroadorias
que-erám vendidas pelos íundos desses
«taueJeeiÇmentòs, quando os oinicos me-'Itens dns liairros que nSo enfermaramíe negaram desapíedadamente a atten-
ji*: ns ihivos, quando a própria lem-"'•in.a da Santa Casa longe de seruma esperanç,. era já o flagello, V.t.*.!. apezar de excessivamente rico e¦'"••?ai dr não ser medico como um ver-' 1'1-lrn apóstolo dnhandonava
curava dn seus ultmnos negócios; e ia I

l.a chòupaiia em choupana de bíhoca!cm biboca levar o ailivio consolo aemtnnas de ir.felisrs prestes a serem
fwcta. ns na valia oommum.

hxemplos dessa natureza nio po-"'ii e( não devem ficar esquecidos»
" m .is (|"« desejem aquelles que oa

píAücarwm, por que podem servir de
ncennvo( e porque encerram uma li-

Cao pratica e sublime de sentimento'"In i-arn justamente messe momenton< atheisnío, de deshumanidade e de
ItsjoluçSo

cem snas de homens rudes imãs hon.tados dc inürs amantissimas, de filhosexiremoto», por V. Exa. salvos daa
parras dn morte* joelhas curvos em!err*^ n:nni postas, olhos fitos no céucnntnotos, cheios de fé e reconheci-¦*.-rií.* or.irân .1 Dr.i«, pedindo qiiePstênda o seu manto protector sobre o
abençoado lar de V. Exa., sacrario dohera, íp:iip!n Ha honra e da caridade.Estas niítituIçSea reservam-se para,r:i! momento opportuno darem o tes-munho publico rrsophismavel do seureconhecimento pelos relevantissimoss'n-;<;o«t pelos incaículaveis benefíciosnrrsiados por V. Exa. i pobreza deste

!'UçÕrs,
He

English Opticians
(ÒPTIOA INGLEZA)

:!K DENTAL MÀNÓFACTÜ-
R|G C*. (BRAZ1L) UTD.

n, I-irjo d.» Carioca — Rio de
Tangiro.  f?oi^

1'nüclinica Sanío Antônio

tivos oom a maior pnestezia, afim de
attender ás neoessidades 'da disltri-
buiçãkx.

'Pana a sédle da oommissSo á rua
Visconde do Mo Branco 161 pode-
rão sor remettidos todos os donalti-
vos, sondlo que os donativos em di-
nlieiila só poderão aer reoehidos
pelos membros di commissão.
Posto de Soecorros da Es-

cola Quintino Bocayuyg
Este posto continua a funcoionar

todos os dias das 'io as tres horas, a
clirgo do Prof. Eduardo Vasconcellosi

Offercceram stnis serviços mais as
seguintes pesisoas: Custodio Braga',

Esti nestes casos a conhecida e ^otLItA J^t.Utnl',
popular casa de plantas medicinaes sargento da B. Policial e Eduardo Kuh.
FLORA BRASIL, no largo do Ro-1 ncr, alumno do Collegio Militar,
sario n. 3, emquanto outros pou-1 Concorreram com donativos: Um
co escrupulosos aproveitavam au-1 anonymo, 2o$ooo; A. Ramos Sr C.
ementando os preços escandalosa- (Pharmacia) 25$; João Franoisco de«• _. —*. i- ..,., - Abreu, 5$; S. S. Pires, .0$; Cláudio

Ferreira, 3$; Jeronjnmo Mendonça,
2$: Um anonymo, 100$; Um anonymn,
io$; Galvão Bento, 5?; F. V.,'20$;
A. Pinheiro, 20$; João F. Natividade,
20$; José Gomes, 20$; Um anonymo,
a$; Hermegilio Santos, (Professor Pu-
blico) 50$ i J. Pereira, s$; J. Rodri-
frites a Gonçalves, 5$; Constantino F.
Natividade, 20$; Raphael Cunha, 5$;Manoel Rodrigues, 10$; DD. Adalgisa
Esther de À. c Silva e Marina Kuhner,
100 pães; Silvai Verisíimo & C. yisacco de feijão preto, Yi sacco de fu-
bá. li sacco de farinha, 5 kilos de
matte, 2 pacotes de velas e 100 saccos
de papel para embrulhos; Joaquim Ro-
cha, (Quitandeiro) 1 cesto de verdu-
raS. ¦

F.' digno dos mais calorosos elogios
a attitude do Dr. Franco Vai, dire-
ctor da Escola 15 de Novembro, queso promptificou a mandar fazer o avia-
mento de todas as receitas, bem como
conducção de carros e carroças paravisitas domiciliares e tudo quanto ca-
reça o nosto para o serviço de salva-
ção publica.

Merece tambem especial menção o
clinico dr. Vicente Plmentel queoffereceu os seus serviços profissio-naes..

Foram distribuídos 453 caldos e ar-
roz, feijão, farinha fubá assucar, pioe matte a 400 pessoas.

O Posto Medico attendeu a 26 con.
sulUs, fortnecendo os medicamentos,
sendo aviadas 7 receitas na Escola 15
de Novembro. '

Posto de Soccorro da Pbli-
clinica Oeral

. O Posto de Soccorro da Policli-
nica Geral jutaccionou <io domiin&o, 3deste mez das 8 ás 18 hora», com a
presença dos drs. Moura Brasil Wer-
neck Meohodo, Fernando Kauilmann
e dos doutorandos Affonso Silva e
Cairlos Barretto. e dr. E. iMeirelles.

Foram inscriptos no Posto e nos
«apectivos dom*cillos 117 «teentes no-
vos e passadas 77 recatai». Foram
dados 37 purçativos, 72 cápsulas de
qirinimo e aspirina e 5 injecções de
oleo camphorado. Foi feito tambem
um curativo, No dia 2 foram inseri-
ptos 71 doentes novos no Posto e
respectivos domicílios. Foram fome-
cidos 26 pttrgatívos 50 capsutas de
quirímo e aspirina e 5 InjecçSes dle
oleo camphorado. Foram passadas 44receitais.

No dia 1 foram inscriptos no Pos-
to e respectivos domicílios 162 do-
entes novos. Foi feita uma remoçío.

Foram dados 47 purgativos, 95 ca-
psodaa de ouinino e aspirina, 6 inje-
cções de oleo camphorado; e Jonam
passadas 87 Vecdita».

Hontem, até As 16 horas, foram
inscriptos no Posto 4 doentes novos
e nas Respectivas residências 33 doen-
tes novos.'Prestarem seua serviços profissio-
txaes os drs. Moura Brasil, Fernando
Kauffmnmu, Werneck Machado, Edu-
ardo IMeirelles e os doutorandos Af-
íonso Silva e Carlos Barretto.

Enfermos
O dr. Gualter de Almeida, cli-

nico nesta capital, já se acha res-
tabelecido da grippe que o acom-
metteu, pretendendo reassumir em
breves dias o exercício de sua cli-
nica.

—:— Acham-se inteiramente res-
tabelecidos os bacharelandos e di-
rectores da' Alliança Acadêmica,
Maurício. Cunha, Apriglo Cunha e
Mario de Amorim.

nrcdiiiminioi) V a Irn,l%a^«
•obra doa gênero* alimentícios.
Durante os ti dias em que func-
clonaram regularmente 0.1 dois
postos (de 35 de outubro, * 4' de
novembro) íoi o seguinte o movi-
mento total da assistência presta-
dia aos enfermos;

Posto do Jardim Botânico — do-
entes attendidos, 908 e visitas do-
tniciliarfai, ill.

'Posto da Praia Vermdh» — do-
entes attendidoB, 793 e visitai do-
miciliarias, 36a.

CASA MALDITA

As misérias do hospital do
sr. Carvalho

NSo tê «mta »s aetos deíhuma-
nos que nestes ultimos diií hitiw-
soso vão ocooitoido na Santa Casa
de .Misericórdia.

Os jornaes, m medida do powi-
sivel, têm (tratado dw oofeas inno-
nrioaveis, dos horrore» que trans-
foatmam atJueHei «atmbeleeinwoto
mini ifmmemeo inferno, onde os n-
fermos auccumbtm á minam de
sooocrros.

lAs ladroeiras, entío, da Funerar
tlla sio inmtnfcraveis. Pesosaa que
pia«ram enterro* de 1* v*m os Ame-
raes dos adus mortos feudos em cai-
xÕean ooohes de 5* classe, quando
despendetm «ma somma fabulosa
para tel-os de i*.

IE assim tudo o mata.
lAinda hontem moriWim ali o*

«rs. José da ICosta e ií,. Soares de
Oliveira victimaila* pala epidemia
reraalnte. As sues iwvtttKaa tt-
tailhs, tando «ciência do decesio,
ntttjdarm 4 Funertuii» rqpresentan-
tes seus, que encomuaiudwui e !*•
ganam dois entanto» de 5* eme.

Que fez a «dnftdatraçlo. da 6ao-
ta Oalsa?'A' noite, chegou o canftihlo da
policia pana recolher « Icnrar para o
cemitério os cadavenela dos indigen-
tes ali faiQecidos. "Bntne «Mes a
administrado da Santa Casa in-
cMfa ns corpos ile Joaé da Costa e
h. Soaros de OUvtdtai!

Aio "chsiuffdur". do caminlhlo
macabro fdi entMgue por um em-
pregado da secfetaria do estabele-
cimento um "enveloppe", contendo
oom carteia • ordem ao administra-
dor do Caiu para sepultar 00 dois
doj-pos, pois que silo sendo de indi-
gentes, nio possUiam ao indispensa-
veis guias da policia.

As famlilias dos dois morto»,
avisado*, do octorrido, correram i á
Rolieia lOdntral, e ali, em lagrimae
e soluços marraram ao 2° delegado
auxiliar 10 «ocorrido. O sr. Osório
de Almeida attendeu-as. Immedia-
tamente üiwrthi para 6 òemiterlo
aSf med impedir os dois enterra-
mentos,. que parta encobrir uma la-
droeira da Samta Casal iam ser se-
PiUltados «landestirtamente, sem re-
gistro, sem guia da ipolioia, sem
coisa alguma.

¦E' uma miséria innomünanael,
oontna a «fuá! * policia, felizmente,
começdu a a#r.
Em Villa Isabel e Andarahy

Na Matriz de Nossa Senhora de
l.oiirdes, no Andarahy, no Boulevard
a3 de Setembro,' continuam a ser
soecorridos todos os necessitados ta-
stdentet na vasta zona de Villa Isabel
e Andarahy. O vigário dr. Jaymeeabba Baptistonl e os drs. Guedes,
Renato, tenente Harnani, Bartholo-
meu, Cândido Costa, capitio 'Maga-
lhâes e Benjamin: senhoritas Iracema
Olinda, Ailza, lEdith Birros, Marian-
na Lima, Hercilia, (Mkria Lydia, Her-
mengarda, Dalila e especialmente a
senhorita Albertlna, todos estes cora
o maior carinho, visitam a domicilio
os doentes e com grande amor e affe-
elo distribuem gêneros, dinheiro e aU
guns medicamentos.

O distineto clinico dr. Silva San-
tos, visita gratuitamente os doentes
que pedem auxilio, visitando diária-
mente de 20 t as domicílios, tendo
tambem prestado ot seus serviços pro-
fissionaes os médicos dr. Armando
Fragoso, Heleno Brandão e Álvaro
Murtinho. *»¦ As receitas sto enviadas ís phartna-
cias Boulevard e N. S. da Apparecl-
da, e pagas immediatamente no acto
do recebimento.

'Diariamente i feita s distribulçio
da pio, atToz, assucar, leite, fubi,
feijSo, farinha, matte, e tambem mui-
tas roupinhas is creanças realmente
pobres.

O conhecido médios homoepstha
¦At. iBrandseo dt Magalh&es, offere-
ceu seus serviços e toda a medicaçio
necessária, tudo 1 gratuitamente

pppH^^^^^^^^^^^^

INHALADORES de Menthol,
para bolso; THERMOMETROS at-
testados para febre; SERINGAS
LUER,' francezas e americanas,
com e sem agulhas; ODORANS,
dentifricio medicinal a base de For-
maldehydo e Thymol, o mais anti-
septico e desinfectante para» a t>o-
ca, garganta e nariz. — CASA
HERMANNY — Gls. Dias, 54.

(6576)
O posto de soecorros ao

lado do palácio do
Cattete

O movimento neste posto, ins-
tallado sob a direcção do dr. José
Braz, foi hontem de 36 pessoas,
tendo sido feitas visitas a domici-
lio.

mente a FLORA BRASIL, manti-
nha os seus preços antigos, attrain-
do assim Uina freguesia enorme <jue
foi sempre bem servida e satisfeita.

Neste tempo são tão' raras as ca-
sas que assim procedem que não
nos cançamos de applaudir alguma

na distriliuição gratuita de reme- > 0ue chegue ao nosso conhecimento.'" "K~  J: J" (C 14526)

Posto de Soecorros do Cen-
tro Carioca

Na sede do Centro Carioca, á
rua da Alfândega n. 13a, (sobra-
do) continua, o "Comitê de Soç-
corros" a prestar auxilio de medi-
camentos, assistência medica e ge-
ncros alimentícios.

O dr. Carlos Braga, presidente
do "Comitê", tem procurado pesso-
almcnte ás autoridades publicas fe-
deraes c municipaes, assim como ai-
guns capitalistas e philantropos,
solicitando quaesquer recursos que
sirvam para, attender as necessi-
des dos pobres que procuram o au-
xilio do Centro Carioca.

O serviço de soccorro, modesta-
, mente organizado mas funecionan-

liem da caridade d0 perfeitamente, graças aos esfor-
l,í0".fi?-rll.<lo_ "ií.:La.r' f e£ 1 «°5 do thezoureiro Tavares de Mat-"" --"""•"* " '" 

tas tem sido ininterrupto, tanto na
parte roferente á assistência medi-
ca, como da alimentação.

O Centro Carioca, recebeu ama-
vel carta da firma .Rodrigues Tei-
xeira tk Filho, da rua da Assem-
bléa n. 11, acompanhada da offerta
de 50 kilos de café moido da marca
da fabrica Amazonas, para serem
distribuídos pela pobreza.

... ...„.„..v  Indistinctamente tem sido atten-
le caracteres essas muitas didos todos os que tem procurado

recursos, mesmo sendo moradores
de Botafogo, Madureira, Rio das
Pedras c Marechal Hermes.

¦A distribuição de gênero alimcn1
ticios tem sido feita com bastante
methodo evitando abrigos
communs nessas occastScs.

Gravatas
^mm^mmfmW-yamm^tmmV»^
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Gravatas

Collarinhos
Roupas para meninos — Artigos de eama e mesa

ALFAIATARIA DB i- ORDEM
CAMISAH1A ESPEICAIi - Ouvidor 108 6468

"Hespanhola"
Cura rápida

— THERMOTOIi —
1 vidro

Medicamento homctopathico
Tome 5 gottas de 2 em s horas.

R. Quitanda 17 ™ Rio. Pharma-
cia Homoeopathica. Raul .Har-
greaves & C.  (6jaç)

Um officio do Credito Po-
pular ao ministro da

Guerra
.0 Credito Popular dirigiu ao mi-

nistro da Guerra o seguinte offi-
cio:"A sociedade cooperativa de res-
ponsahilidades limitadas o Credito
Popular, em vista das condições
excepcionaes em que se encontra
esta capital e attendendo ãs diffi-
culdades com que está lutando o

, funecionalismo publico federal, vem
muito j pedir a v. ex. se digne expedir

necessàyas ordens no sentido

de mme. Wencesláo
Braz

Ôs cartSes de soecorros são dis- j de não serem descontadas no mez
tribuidos somente depois que os j de outubro a findar as quantias
que recorrem deixam ficar na sede 1 pelos socios da mesmo sociedade,
do Centro Carioca, os nomes e re- | consignadas em folha, em garan-
sidencias, aíim de primeiro fer ve-, tia dos empréstimos que aos mes-
rificada pelo 

"Comitê a neces- ; mos foram concedidos, nos termos
sklade do recussò. ida lei n. 3.454, de 6 de janeiro

,.,,„„. ido corrente, art. 171, ficando, des-cr?. Ajs. Edsard Duque Dire-; DonatlVOS para OS pODreS . te modo, prorogado por mais umnnqne honra -Secretario. 
^ ^-K WM1MIS,án , mez o praso final do referido em-

prestimo, sem novos ônus para os
seus associados. Saude e frater-
nidade. (A.) — V. de Paula Ra-

O commendalte» Esj-dio Pinoti mos, presidente".
Gambá, proprietário d03 grandes
moinhos Gambá, de S. Paulo, en-
\-iou, por intermédio do sr. San-
tos Lemos.-i senhora Wencesláo
Braz. a quantia dc 3 :ooo$ooo p^r.i
ser distribuída em auxilios da po-'.vrreve-noj o dr. Julio Leite: breza desta capital.

CMsou.nie grande Mtisii.ão a no- , -,. i .•?prar;n Pnrtlt rril(>7M contem transmittida de Paris ps- LVCetl LlierariO roriUgUCi
ncaso Minútrn. sobre o emprego; O Lyceu Litterario Portuguez,

> i-"":ec^5ej intr.vm.-5cu!arrs de arse- re.hrr suas aulas amanhã. ,~* na Sartamroto da gnppe

Cruz Vermelha Syrio-
• Brasileira

Movimento de donativos, para os
flagellados, á sociedade da Cruz Ver-
melha Syria-Brasileira:

Mussi Ibrahim Curi, jo$ooo; Mar-
ched 1'allhouh & Irmão, 3o$oooi
Sarkis Canaan, 3o$oooj Nagib Atta,
aoüooo; Nagib Bridi, 30Í000; d. Aida
Mansur, ao$ooo; mme. Faridc Cha-
llioub, 5o$ooo; mnic. IMaria Saide,
£o$ooo; Constantino Habib, 30S000;
mme. Jorge Mansur Canaan, 30$ooo;
Bachara Mansur Canaan, io$ooo;
Mohapé Mansur Canaan, io$ooo;
viuva Mansur Canaan, io$odo; Wady
Chalhoub, so$ooo; Nassim André,
50$ooo; Elias André, so$ooo; mme.
cAssad Calil, io$ooo; mme. Maria
Nakle Braiil, io$ooo: dr. Raul Har-
Rreavfs, ioo$ooo; somma . 6io$ooo;
transporte dos donativos recebidos,
i:.l3o$noo; total 1:0,10.000.

Donativos recebidos em gêneros, re-
médios, etc.

Sr. Galeb Firjan, 1 lata de mantei-
ga e 1 sacco de arroz; sr. José Mua-
nes, 3 kilos de comprimidos dc qu»-
nino; srs. Coitri & Irmão, vários me-
dicamentos; sr. lAbdalla Zolhof, 300
pães; sr. Nakle Caram, remédios e
vidros; sr. Antônio Zayat, apparelhos
para pharmacia.

O posto de socorros da Cruz Ver-
melha Syrio.Brasileira distribuiu lei-
te, pão. assucar. manteiga, ovos, gal-
linhas, arroz, matte, batatas e feijão
a J54 familias no dia .. e no dia 4
a ao.i familias.

Consultas médicas no posto, 32 pes-
soas; visitas domiciliares. 6 famílias.

E» PRECISO O MÁXIMO
CUIDADO COM AS

ItBOATDAS
Fàí.1 cviiãi-ã ãCõíi&cihãthüã ü üãõ

doZ.M.rioífin»n Strychnado (iodo de
phosphoro e strychinina.

m ___ (C_i366S)
Posto de soccorro dã Ilha

do Governador, Zumby
O posto de soccorro da i" esco-

Ia feminina do 23o districto, <la
professora d. Maria Afpa dos San-
tos tem distribuído, diariamente, a
um a>vultado numero dc pobres da
localidade arroz, fubi, cangica, as-
sucar, maizena, leite, etc, etc.

Cresce a cada dia o numero de
Posto do Alto da Rna Ví«fa ' PKS0!S <lue comparecem ao postorusiu ho «lio aa Doa VISta e qxie necessitam de soecorros,

Este posto, dirigido pelo dr. Ce- 1 alem do auxilio levado ha mais de
sar Suzano Brandão, auxiliado pcU) i 200 familias.
dr. J. Pinto Brandão, pratico de j O coronel Pio Dutra muito tem
pliarm.icia José Gomes de Sá Ju- auxiliado, pondo á disposição

Um fallecimento falso
'Pede-nos o sr. Octaviano Soa

za declarar.que, apezar de alguns
jornaes terem noticiado a sua
morte, se acha vivo e completa-
mente restabelecido.

PJiRA OS CONVALESCENTES
" GUARANÁ' CHAMPAGNE ",

refresco tônico «constituinte. R.
da Quitanda, 7. Tel. 3015 Central.(6<49)

enho empregado cno»? excellteites ; Q almOXarífadO do Lazareto Páo c Taquara¦vjítaár»* fm meus cHSRtcs, mesmos ca«55 de pneumonia, as ínjecçíes":;a-r.u5%s;iUre5 e M:bcutaneaa de
eaal e ú* cacodyíatí? de ?odíO. con-

; teuho cot.iínuntcado a vario*
l.-^Stas, pratica seguida por eniincntçs¦-niccj íra=te/es.~

professora e de s-.ia esforçada au
xiiiar. adjunta à. Alice Haben.pes
so.V idôneo e animado de senti-
mento caridoso.

Aos auxílios dados pc'a Prefei-
tura. commissariado, contRO Ranpcl
e inspeetor escolar dr. Avitonio Ci-
cero, pôde se juntar o que a pro-
fessora tem angariado entre os ne-

. gociântes- O sr. Carlos Machado.
lha i maior numero de creanças, dc me-j da padaria do Zumby, fez um do-

1 nos de quatro annos. I nativo de 10c -5es de 200 réis.

mor e enfermeiro Honorio dos
Santos, tem soecorrido, do dia 20
a 31 do p. passado, 664 enfermos,
sendo 62 a domicilio, na estrada
das Furnas, Barra da Tijuca. Pica-

algumas
medica-

¦oram reitas tambem
O ministro do Interior nomeou -desinfecçoes e fornecidos

hontem o sr. Leonidio Rodri- mentos aos doentes.
gi>es de Oliveira para o logar de Verificar«m-sr 20 óbitos,
almoxarife do Lazareto da
Cirande.

O Posto de Soccorro da rua
de S. Carlos

'Foram, soecorridos no di» 3 pela
manhã, 319 pessoas, com gêneros
aljmenticios, e á tarde a 164, com
roupa e pão. O total dos soecorri-
dos foi de 483. _ Distribuiu a to
domicílios e. a diversos, no posto,
41S000 em dinheiro.

_ 'Recebeu mais os seguintes dona-
tivos.

Cardoso Pinto .... ;$ooo
Francisco Goulart , . . 5$000
Alfredo J. F. i$ooo
J. $500
IF. Lisboa i$ooo
.Henrique i$ooo
Joaquim S. Estrella — 1 kilo de

café.
Pires Peixoto — a$ooo de pão.
Para o posto da Escola

Tiradentes
Uma commissão de professoras

da c scoia Tuauciiicã, esteve hen-
tem no palácio do Cattete e pe-
diu ao presidente da Republica
um auxilio para o posto de soe-
,-orros públicos installado naquelle
estabelecimento de ensino.

S. ex. deu logo ordens para que
a referida commissão fosse atten-
dida.

Os postos medicos do Mi*
nisterio da Agricultura

Resumo do movimento dos pos-tos medicos installados pelo Minis-
terio da Agricultura, durante o dia
dc hontem até ás 5 horas da tarde.

Posto do Jardim Botânico — do-
entes atlcníidos. 42 e visitas domi-
ciliaria?, z.

1'osto da Praia Vermelha — do-
en*e: attendidos, 4t e visitas domi-
cili.irirs, 3.

Não havendo mais necessidade
de manter o serviço de assistência
organisado peio Ministério, porter entrado em franco declinio a
epidemia da grippe, resolveu o ty.Pereira Lima suspender o funecio-
namenío dos dois postos médicos,
de amanhã em diante, entregando
a Directoria de Saude Publica o
vasilhame disponivel (vidros para

Escola'José Veríssimo
O posto de soccorro installado na

Escola José Veríssimo e dirigido po&
dedicadas professoras da mesma 'Ba?
cola, auxiliadas por algumas collegas
do mesmo districto, vem funcoionan-
do desde o dia 31 e tem beneficiado
grtande quantidade da pessoas, em nu-
mero superior a 200 diariamente, em
gêneros alimentícios, pão e soecorros
médicos pelo inspeetor escolar dr. An-
thur ftíagioli.

Este posto, além do auxilio do in-
spector escolar e das professoras da
escola, appellou para a caridade dos
moradores da localidade, recebendo

os seguintes donativos;
Martin» A. Basto* (Padaria Cen-

trai), i'5Í de pâo; familia l'iel de Oli-
veira, grande quantidade. de gêneros
alimentícios e pão; familia Annibal
Medina, 50$; d. Josephint Lopes,
10$; Luiz Leal, '10$; Horacio Vascon-
cellos e familia, '10$; Oscar Rocha,
tio$; familia Joppert, 10$; Joaquim
M. Antunes, 5$; J. C. Agulrra, 5$;
J. Moraes, }*,-, Attíla Cezar Soares,
5$; Elydio de Carvalho, 5$1 Alv.ides
Garcia, 5$; um anonymo, i$ooo.
Um pharmaceutico humani-

tario em Sapopemba
(Em reunião realizada hontem

dos socios da Caixa de Auxilios
dos Operários da tFahrica de Sa-
popemba, estação de Deodoro, em
agradecimento aos bons serviços
prestados pelo pharmaceutico local
o sr. Henrique lEyer, na actual
tyudemia, foi unanimemente yo-
tada a seguinte moção: "A Caixa
de Auxilios dos Operários de Sa-
popemba, representada pela sua
directoria abaixo assignada não
pôde nem deve esquecer de trazer
ao publico seu eterno reconheci-
mento aos grandes serviços pres-
tados pelo pharmaceutico sr. Hen-
rique Eyer, soecorrendo nâo sâ
aos socios desta Caixa como a
toda a população de Deodoro, an-
tes de serem tomadas as provi-
dencias dc soccorro, estando elle
ainda doente devido aos grandes
esforços que praticou em benefi-
cio da humanidade. 'E' nosso de-
ver tambem affirmar a correcção
e delicadeza dos drs. Mendes Ju-
nior e Medeiros, illustres medicos
da Saude Publica, e por fim so-
mos gratos ao nosso medico dr.
Gonçaíves Junior, sempre prompto
em attender a todos. — Joaquim
José Corrêa, presidente; Edm»mío
Marques Pereira, vice-presidente;
Alfredo Setti, secretario; Oroxim-
bo Macedo, thesoureiro; Aristides
Augusto Villar, procurador; Car-
los Hinee, Augusto Nunes, João
Còrfèã Costa, José Teües, Jorge
Resurreiçâo Sobral, Antenor Si/va
Braga, Manoel Vicente Corrêa."
Porto das Flores não tem

recursos e os pede
ao presidente da Republica

Recebemos hontem o seguinte te-
legramma: Porto das Flores 4. " Pe-
dimos vossa intervenção junto pre-
sidente da Republica afim de obter-
mos recursos medicos e pharma-
ceuticos uma vez que este pedido,
já feito ao presidente do Estado
não foi attendido. Pela população— assig. Alberto Amaral .

A$vktima&
; da grippe

Profundimente dolorosa , t aotlal»
qua noa chegou 4 tarde, do falleci-
mento do' nosso eollen de imprensa,
Raphael Borja Reis, iFoi mala uma ri-
ctlma d* malfada grippe qu* escolheu
d* preferencia, ei homens robustos,
fortes. Borja (Reli surgiu na Impren-
H ha uns 10 annoa, como modesto «u-
xlliu d"A Notícia". AU elle te re-
Yeloti um espirito culto, um esforça-
do, da uma Intelllgencla rara • traba-
lhador.

Pol um doi fundadores d"*A Not-
te", qu* deixou para, com um punha.
da d* raparei, fundar a "A Rua", de
onde is desligou, entregando-se a ou-
tr.i affazerei, Director da Associa'
ção d* Imprensa, por variai vezes,
prestou elle, a eita aggremliçio ' de
jornalistas 01 mala relevantei servi
{Oi, quer como icoretario, quer como
encarregado da bibllotheca, por elle
guardada.

'Devotado ao estudo d* diversoi
problemas affectoi aos paizes da Ame.
rica do. Sul, Borja Reli conseguiu
reunir coploso cabedal Instructivo, de
qua Vila ie utllinra eomo ' imerlca-
niita apaixonado e honesto, sempre
expansivo t cheio d* bom humor, o
nosso ex-companheiro labla encarar a
vida peio prisma 4* um idealismo tu-
perlorroente ilsonho, tendo sempre,
com* jimtlifta, nma desculpa (Ura
ai inperfeiçtSet alheia*, que elle Ttr-
gastava cen mio* euluvadu « fldal-
ta».

Era caiado eom d. Marta Borja
Reli • Irmlo do aono collega át im-
prensa 'Raul Borja Reli. O hu en.
terro realIzou-M hontem mento, lain-
do da rua Senador Nabuco a. ai, pa-
ra o cemitério d* 5. fruteira Xa-
Ti.i.
NAIR CARDOSO RODRIGUES

Entre as coroas depoiitadai sobre
o caixto mortuario da distineta te-
morta Nair Goofoao Rodrigues, en-
terrada hontem, viiro-se aa seguinte»:

A' idtotttrada Nair, uMhw> adem
de sua mãe e irmãos: A' adorada
Nair, asudtade eterna de. seus desola-
«Dos tio» Weisem o Bi e seu irmão-
aàdio Gabriel; A' querida Nelir
saudosa homenagem de seu noivo; A'
querida prima Nair, saudade otemo
ff» Eponina o Ernesto; A* Nairsinha,
aatJdadlei de sua tia Sínhi ;-Cota; • A'
querida Nair, daudade eterna e João-«ItiBio, Fiüna, Altamiro e Oswalo ;
A* qiüerüta Nair, saudade eterna de
seu tio Lulu'; A' querida Nair, iem-
taraooa eterna da fami Ha Noé; A'
aderida Nair saudade eterna de Cin-
doca, Noísflnho é filhos; A' querida
Nair, saudade eterna da família Je-
11»; palma da familia Muniz Freire;
palma da famijia Pacheco; palma da
familia Moura; palma de Santinha,
Anaelina e Georgina; palma de d.
Julieta Carvalho.Falleceu. em Juiz de Fora, **•
ctímado ptia grippe ,0 menino José,
filho do coronel Pedro Dias Tostes,
somo colega de Imprensa.

—- Falleceu, em conseqüência da
grippe, 1 ii* d Thereza dia Motta
Costa, esposa ào tt. Alberto Alves
da Costa, do commercio desta praça
e que reside & rua Viacondessa dle
Firassànunga 39.' — Falleceu, no dia a -do corrente,
ra fazenda'de Santa Baulina, estação
de Andrade Pinto Estado do Kio,
a vw»emnda senhora d. Paulina de
Avellar Pavão, fazendeira no 40 dis-
tricto' de Santa Thereza, victima da"hespanhola"

SeUJltou-se, i tarde, no cem!-
tei*io de São João Baptista, d Noe-
mia Nabuco de Castro Çaslanedtu
viuva do dr. Romulo CeManedà, en-
carregado dos negócios do México,
fallecido ha diae, vietimado pela epi-
(temia reinante.

Apezar de esperada, a morte da
ar.* COiStaneda foi recebida com gran-
de pezar pela sociedade carioca.Foi sepultada, á tarde, no oe-
miterio de S. Francisco Xairier, a
menina Helena), 'filha do cirungíão
dentisiüa Caríos CordoSvl.-— Falleceu hontem, pela manhã,
victima da epidemia reinante, o m.
Napoleão Moraes, antigo empregado
da egreja de SanfAnna.

O seu enterro reali«ar-se-i boje, is'
tu ija horas, saindo o feretro da egre-
ja acima.

1— Deu-se hontem o passamento
do or. Manoel Furtado de Mello, es-
tintado lavrador na eitrada do Reti-
ro, em Bangu'.
FLUMINENSE FOOT-

BALL CLUB
A direotoria do Fluminense Foot-

faall 'Club cumpra a dolorosa missão
de coiztnuniicar o falDecimento Idos
associados abaixo, e que opportuna-
mente mandara celebrar exiequiai por
alma doa mesmos. ...

M. T- Oliveira Rocha, Eurico Du-
arte Pinto, Methias C. Coita, Alber.
to Dias Carneiro, dr. Toão de Araiujo
Campos, Antônio La«e, Jonge, dr.
Hclson Aiantbttja, dr, Octavio da S.
Oueõros, Luiz de Caetro Guiniartíes,
Aodio Rodha, J. Carneiro da Silva,
Emílio Simon, Romulo Gastanhedia,
Leon GoUy, Ardhig Frendi, dr. Gui-
Therme Rocha Filho, Annibal Costa
Venài.*- - ,—! Falleceu Ihontem, victima de
grippe pneumor-iioa, na cWad« d« Ba-
riry, E. de S. Paulo, o joven mediao
dr. Mario Cunha, genro do major
Custodio Barros e irmlo do dr. Os-
car Cunttn, funecionario do Ministe-
rio do Interior.

Este almeg..do moço tratava de
soecorrer a população local, onde só
existiam 3 de seua coHegas, todo fa-
zendo cm prol da humanlidade soffre-
dom, quando foi attingido. pela ter-
rivel epidemia, que em 4 dias o prós-
trokt »em vida. .Falleceu hontem, viatima da
grippe, na rua Baião de Mesquita
791, d. Argentina Braga da Silva,
esposa do sr. João Correia da Silva,
íunoaionario da Saude e irmã do er.
tenente Newton Bragai

yictimado pela gnppe faüecieu
honteni, na sua residência, 4 rua de
S. Olementa n. 117, o dr. Annibal
da Costa Pereira, engenheiro, índtts-
tmt e commerciánte, filho do sr.
Costa Pereira.

O seu enterroÇreatrzou-ae i tarde,
«o cemitério de S. João Baptista,
com .grande acompanhamento,

vietimado pela epidemia rei-
nante falleceu hontem, á tarde, em
sua residência, ú rua S-, Clemente rt.
260, casa 34, o «r. Waidemar de Mo-
raes, estimado funecionario da City
Improvements.

O «eu enterramento ter* logar ho-
je is 4. horas da tarde, no cemxte-
riò de S. Jdio Baptista.. saindo o fe-
retro da casa acima. _.'¦'-',.

No hospital de S. Sebastião
falleceu o ponto theatral Josi Cordel;
ro Rds.

Falleceu, victima da epidemia
reinante, d. Luiza Cordelia de Faria,
esposa do dr. Theophilo de .faria,
funecionario da Leopoldina Railwaj.

iFalleceu, vietimado pela epide-
mia que nos assola, o estudante Ma-
rio Míge, residente i rua do» Arau-
Soa n. it.

Em sua residência i ma Gene-
ral Canaharro, faleceu hontem, pela
manhã, vietimado pela epidemia rei-
nante, o sr. Joaí de Oliveira Mene-
zes, antigo e zeloso cobrador da Guar-
da Nocturna do .1'S*. districto poli.
cíatt

O extineto, que pela tua probidade
e honradez era muitíssimo estimado
por pessoas de alto destaque social e
naquella corporação, deixa viuva e
quat» filhos menores, sendo que a
mals"^elha conta apenas 9 annoi de
edade.

En linda o arrumo de sua velha
mãe e irtniof. :- ,

Natural do (Estado de Sergipe, aqui,
se enconttava ha longo tempo sempre
desenvolvendo a lua actividade em
vários mlstires; legando apenas a sua
familia nm nome probo e honesto.

O capitão IManoel Cesario da Sil-
•veira, commandlante da Guarda No-
cturna do 15". districto, logo que «ou-
be do infausto passamento daquelle
seu prestimoso auxiliar, communicou

4 Guarda o lutuoso facto, associando'
•e As manifestaçSes de penr.

O enterro do cobrador Oliveira de
Afenezea realizon-se 4 tarde, com o
acompanhamento de Muitos .amigos e
funceionarios daquella Guarda, para
o cemitério de S. Francisco Xavier.
. — FJlecen hontem, is 1 t|a horas
da tarde, em sua residência, i rua
Cardoso n. Í6, no Meyer, d. Maria
da Gloria Teixeira Reis, esposa do sr.
Gustavo José Teixeira, funecionario

da Imprensa Nacional.
O seu enterramento realiza-se ho.

je, is 4 horas da tarde, saindo o fe-
retro da sua residência, para o cem!-
terio de Inhaúma.

Falleceu hontem, no Bahia, vi-
etimado pela grippe, o dr. Antônio
Augusto Guimarães, que por mais de
•io annos se dedicou ao magistério,
sendo reputado exímio educador.

Formado em medicina, foi fundi'
1 dor do acreditado Colleirfo Bahiano

Pedro II. cujo estabelecimento dir

inglM," dlvir-
fwMtn de1 Utlm, francei , *teiao, tambem, leecionada .em
íoi coltiiloi di Bahia.*,. O dr. AuguMi) MunlMe* em. ca-
•>do com d. IMhrla Josi Tourinho
lltitlmarilM, de cujo qanménto exlv
tam oi lezulntci filho»; dr. Antônio
lAugutto Culmirlei, auditor da Bri-
fida 11'ollolal deita caniult d. IMaria
Augusta Guimariei Rulolo, citada
eom o corenel dr. Jo»i de Araitjo
Aragão Buloão; d. IMaria' Joié GuU
rnarJe» e Mariu Euphroslna Ciilria-
riu. 10* quiei apreaentimot nouoi
•entunentot.

iFUleceu, 4 rua Arila n. 50, a
menina Helena, filha do drurgião-
dentltta Cario» Cordovll. O enterro
reallzou-N hontem, ii 4 horas da tar-
de, no cemitério d* IS. Francisco Xa-
vier.

.— Segundo a ordem do dia do Ei-
tada Maior da Armada, publicadahontem, 01 ultimoi fallecimento! na

Marinha ociasionado» pela epidemia
reinante, foram oa seguinte»; no dia
|iç do mez findo em tua residência
nesta capital, do contra mestre Sa-
muel Izidro Lopea, no dia 3o do mez
passado no Hospital Central da Mia-
rinha. Do escrevente de a*, classe
IRaul Alvares de Barro», no dia 17 do
mez findo, em sua residência nesta
capital. Do auxiliar da fiel, t°. tar-
fento Oroflo Antônio Vianna, no dia
Ui; doa marinheiros nacionae» 7933,cabo LMarcolino José de Moura, no dia
li, Í480 — A —> •!». classe, Adalvão
Zidorio da 'Silva, no dia 10, 8183 —
ISB— 3>. classe, Ormindo IManoel de
lOIlvelra, no dia uto foguista extra-
numerário %, t*. classe Martin» Car-
los, no dia 9. todos cm outubro findo;
na 'Divisão de Guerra em Operação
de Guerra em Datar, do marinheiro
nacional 3793 — 9E — 'i*; classe,
Osório Soarei, no dia 19 do mez findo
a bordo do encouraçado "iKloriano"
no perto da Santa», Do marinheiro
titelonal íjtr, 3>. elasu contratado,
Joaí Pinto d* Birro», ao dia .ti do
mei p. p. no Corpo de Marinheiro»
Naelonaei, Doi M. M. N. N. cabo'1773, Moyté» Rodrigue» Paul» Frei.
tai; no dia afl,. na enfermaria do 'Ei-
tido do Pari e t*. classe n. iisi,
Adolptio Rou da Oliveira, no dia 30,
no notpltal da Iiehmento em San-
te», ámbo» no mez de outubro findo

No carneira la.ttrS, quadra 1J,
«lo cemitério de S. Joio Baptista, »e>
pulteu-se ante-hontem, o corpo da
senhora d. Carolina Augusta Deira-
do. eiposa do ir. Ignacio Nunei Pe-
reira.

Vlctlml» da epidemia reinante,
falleceu em Barbacena, no dia 3; de
outubro,,.» sra. d. Isaura IMonfogm
de Souza, esposa do capitão Arthur
Paulino do Souza, professor do Col-
leglo Militar de Barbacena, e filha
ido» professores do Instituto Benja-
min Constant, Mauro Montagna e
lEtelvina Pngoae Montagna. A indi-
tosa senhora deixa quatro filhos me.
neres. <

iBnterrou-se hontem, ia 9 horas,
o major Arthur Pinto de Souza No-
ves, que durante longo espiço de tem-
po oecupou o cargo de fiscal do im-
posto do consumo em Porto AJegre.

Aqui viera servir quando foi ata-
cado de gripe, quo o vlctlmou, dei-
xando na capital rio-grandense viuva
e sete filho», estando simente aqui
o seu filho Oscar, empregado na Re-
partição de Eatatistlca.

extineto, que era cunhado dos srs.
iFlavIo e Leopoldo Penna, era muito
estimado no grande circulo de rela-
ç8ei que powuia.'—. (Falleceu, ii 4 horu da madru-
kada de hontem, a ira. (Miralda Jop-
pert, filha do sr. Carlos Joppert.
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Agradecimentos
Pelo- modo carinhoso como tém

sido tratados registramos os se-
guintes agradecimentos: . ,

—, Dos guardas civis ao major
Joaquim Potyguara de Macedo, in-
epector da Guarda Civil;

Oa pobreza de Cachamby a
d. Alzira Vieira, esposa do sr.
Francisco Vieira, residente 4 rua
S. Gabriel, 31; .,

Dos operários de Sapopemba
ao pharmaceutico Henrique Eyer;

 Dos empregados da Papelaria
á rua Buenos Aires, n. 145 ¦ aos seus
patrões iF. A;, de Carvalho & C.;

Dos empregados da Compa-
nhia de Seguros "Anglo-Sul Ameri-
cana", ao gerente Henry Wtte;

ipos moradores nos subúrbios
aos drs. Augusto Silva e João Ba-
ptista de Oliveira;

Dos operários da Companhia
Industrial, no Bangú,, aos seus pa-
trões, ao sr. João Ferrer e aos
funceionarios do escriptorio An-
tenor de Carvalho, Firmino de Car-
valho e Manoel Soares;

Dos moradores de Barros Ff
lho ao negociante José de Jesus;

Dos emptegadoi do sr. An-
itonio Duarte' Silva, á rua de São
Pedro n. 146. .

—Tendo os enfermos do Hospital
Benjamin Constant recebido, por
intermédio da senhorita Brasília de
Faria Castro, os donativos que.lhes
foram offerecidos por varias fir-
mas commerciaes, pedem-nos agra-
deçamos a offerta dos referidos do-
nativos, que constam do seguinte:

Souto Mayor & Comp., 5 peças
de fazenda; Machado ¦ Gama Sc
Comp., 4 peças de riscado; .E. Ga-
lano & Comp., 2 peças de morim;
A. Gomes & Comp., 3 dúzias de
pares de meias; Hermano Barcel-
los, um sacco de arroz; Casa Luzi-
tania, 12 vestidinhos para cre-
ancas; Camisaria franceza, 3 peças
de morim e mais as seguintes
importâncias dos srs. Affonso
Vizeu, 100$; Fonseca Almeida,
50$; Arthur Bas/os, 50$; Alvadia
& Comp., ío$;; Tri#tz & Comp.,
50$; AINho Castro & Comp., 50$;Drogaria Granado, 50$; Henrique
de Souza Garcia, 20$; Sampaio
Avelino. 20$; Lúneta de Ouro, 10$;
e H. Schayé, io$ooo.

Ao presidente do Estado do Rio,
dirigio o dr. Alberto Amaral no dia
29 do mez passado o seguinte te-
legramma: ** Epidemia assola Por-
to das flores- Localidade sem re-
cursos medicos nem pharmaceuti-  
cos. População appellando coração | r;„ durante 35 annos e de onde sai-
generoso v. cx. espera providen I ram innumero» alumnos' que oocnpa-
cja, nm a oecupam locar de destaque ea

lEÍte telegramma ficou sem res- j mf5Í!J?í,u.n,_.d.0 JS^ na P°mica- ""
posta, ratão ponjue o dr. Amaral "
dirigiu-se i Saude Publica da nossa
Capital que lhe informou só peder
tomar providencias nc caso destas
serem pedidas directamente pelo
presidente do £jit".o i

sciencia» e na» artes.
Na actual representação da Bahia,

na Câmara dei Deputado», oontam-se
mtntoi «ntiicoj diicipuloi ' do Telho
educador da medicina bahiana.

O dr. Vugíisto Guimarãej era cen-
siderado como um dos primeiros pro*

VISTAM-SE
— NA —

ALFAIATARIA
OLD ENGLAND

Acabamento primoroso
e da maior elegância
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JÍO PATRONATO DÇ
MENORES

Impressionante narrativa de
nma dama de caridade

. .»¦—¦»»¦ min *;¦ 1 .

Nb "Patronato as Menorei", *¦
rua Real Grandeza a. 174. nin*
ediona, desdo quo irrompeu aí
epidemia da grippe, um posto da
socoonros domioiUario».. Visita-
mos, hontem, essa obra de cari-
dade, idéa generosa do ar. conegai
André ArcOverde, vigário da fre*
guezia de S. JoSo Baptista dll
Lagoa. ,'

Acha-se o posto sob a direcção
do ar. Edmundo Lynch, que tem
sido, no desempenho desse cajrgo,
de uma dedicação a toda prova. 1
Um medico, dr, Filemon Cordew
ro, e dois rapazes, estudantes dí
medicina, attendem ao movimento)
de consultas, que é enorme.

O posto referido, a que estão
annexos mais dois outros, ura
sito á rua S. Clemente,, no con-
vento de N. IS. de Lourdea, a
outro installado na sede do "Bota-
fogo Football Club", acha-ie ert* ' ,
carregado, por monsenhor. Rangel, * 7
presidente da grande commissão
de soecorros, da distribuição,' no ,;>.
bairro de Botafogo, de Igeneros o'¦'-¦•:
medicamentos i, pobreza. Cinca ."boyscottts" da 6Anociaçlo de a
Pscoteiros CathoBcos", prestam- ,-
lhe relevantiuimoi serviçoa. ' _' S

No edifício do "TMrMUto" ;
encontramos, trabalhando com
afinco e zelo verdadeiramente
louvável, mme. Eugenia de Bar- ••'
ros, encarregada da distribuição '
a que acima alludimos.

<A illustre senhora palestrou |longamente comnosco, tendo, en- ";i

tio, opportunidido de se referir E
Ã grande somma de inestimáveis
t>enefick>s que i população enfer- |ma da írejuezia estão prestando¦',"..'
as suas dedicadas companheiras
de tão humanitária tarefa. ¦

Basta que eu lhe diga qüa££j
ji soecorremos cerca de 1.000 j
familias, num total de 4.000 pes- >
soas, no minimo l O senhor não :,.
calcula a miséria que reina por M
ahi afora. Uma coisa oontrista-i :|
dora, commovènte, impossível da .¦•¦';.'
se descrever. Por cada visita qua
fazemos, eu e as minhas cotnpa- >
nheiras, voltamos sob o peso da •
yma impressão dolorosa, rara- ,'..
mente experimentada. Hontemj ¦.;':
fomos i Fonte da Saudade, na ,'
Gávea. Não imagina os quadras
negros de miséria que presencii-
mos, Choças immundas, amontoa*;
das morro acima, infectas, tttm w
luz, sem ar, sem nenhuma con.- ,
modidae. E nellas, agonisando,
pobres creaturas desvalidas, que ,
durante todo o decurso da epide- ,
mia só um auxilio tem recebido: í
o nosso.- Num desses lares humifa 7
des, a escuridão era tanta qua $
.não podíamos distinguir as pes-; :

soas habitantes da casal Ora,
neste momento, em que o gover* .•-::
no deve cogitar o máximo possi-
vel da hygienização .dos bairros) .
pobres, penso que & Saude Publi-
ca se impõe o expurgo, quanto
antes, de semelhantes focos da a
infecção, a bem da gente humilda S
que os habita. Se os proprieta-'
rios cariocas concordassem; eni -
diminuir o preço dos alugueis, os ¦
postos de socoorros arrendariam m
sob a sua responsabilidade o nu- .'.'
mero de immovels necessário para
abrigar as famílias pobres, que :!'
então seriam desalojados dos ca- .
sebres immundos em que se dei-
xam morrer lentamente, e sub- -
locariam os referidos prédios.;.
Não haveria, pois, alteração nas :

finanças dessas familias, que te- .'j
riam a vantagem de ter uma has :í
bitação condigna por um pfeço
egual ao que se cobra pelo alu-.
¦guel de tim casebre anti-Jiygieni-;:"'
co. Essa idéa <teve ser amparada
pelos jornaes, tratando-se, como
se trata, de um real 'beneficio j;
aquelles que não têm a fortuna de -ff
possuir üm lar com conforto. '

E passou a contar-nos o modd -t
porque é feita a distribuição de
gêneros aos. pobres.Vamos ém automóveis^ acom-
panhando .tres grandes caminhões
abarrotados de medicamentos «4
gêneros. E, de casa em casa, dis-
tribuimos soecorros.

E não cansam?
Temos a retemperar as nossas

energias a consciência de am de--;.
ver christão. Duas companheirai |minhas, mmes. 'Regina San Juatt
e Marcionilia Ramos, de exhau-
tas adoeceram. Um escntelrA)
Thomaz Rodrigues, ten^. sido lú*. '.

cansavel. Nunca vi-em sua edade
tanta abnega Vio, tio bons
sentimentos. E' o nosso auxiliar
mais precioso. Sempre- prompto
e sorridente, não se recusa \\
qualquer trabalho, por mais pesa-
do e afanoso que seja. E' um |exemplo de generosidade, digno
de ser imitado. Já propuz is mi-
nhas amigas mandarmos cunhar
uma medalha de ouro, em recom-
pensa da sua dedicação extraordi-
naria e admirável. Outro a quenj
somos bastante gratas è o sr.<
Lynch. Deixou tudo para vir noi
prestar o seu valioso auxilio. O
sr, Pilemon Cordeiro, tambem.i
Apezar de convalescente, não va-
cillou em nos ajudar 

'na 
nossa

obra piedosa. E apresentou-nos .01
distineto medico..

O dr. Filemon falou-nos então,
do emprego que . têm feito do
Tantol, com o maiè completo, exito.

E' grande a mortandade aqui
no bairro? indagámos de s. s.

—> Enorme, Avalie que Bota-
fogo não teve^um só bospital, um
só posto medico 1 E, no emtanto,
é grande a sua população prole-
taria.

O "Patronato de Menores", se*
gundo nos foi dado verificar, teta
soecorrido mais dc mil 

' 
familias,

todas ellas durante vários dias,
cinco, dez, ás vezes mais!

E' uma obra digna de tncomios.
A distribuição é feita'. com si
maior ordem, reinando no estabe-
Iccimento a maior disciplina, gra-
ças ao zelo, á actividade e aos
esforços do sr. Lynch. NSo fora
o "Patronato" e a pobreza da
Botafogo *e da Gávea estaria (simorrer i mingua de alimento a
de recursos medicos.

Louvores, pois, ís distinctai
senhoras que tão desinteressada-
mente prestam á população local
benefícios desse quilate. \'•'..

Mme. Eugenia de .Barros, se-
gundo nos referiram, é o que maia
serviços tem prestado, sempre
com o maior carinho « t- mair
bondosa solicitude. .

m

Pharmacia Polybio
Fomos procurados, hontem, por

vários moradores de Copacabana,
que nos vieram pedir tornássemos
publico os relevanfts serviços pres-
tados pelo pharmaceutico Polybio
Pires e os seus auxiliàres Henrique
Silva Campos e Sebastião Silva
Torres, que foram de uma dedica-
ção a toda prova com todos os en-
fermos que se «oceorreram na re-
ferida pharmacia. Ahi fica o pe-
dido.
-DIKHEIKO" SSES
ioíii e mercadoria». Condições une-
ciae».—Comp. Áurea. — Avenida Pau-
»ft« ti *m 'rente *o Theatro •*• Pedm

<C 1*768)

Um desmentido
Esteve hontem, á noite, em noi-

sa redacçao o sr. Francisco Cas-
cadi, residente á praça do Castello

34 Sé compra ba- .
rato e s* ie veite

e 1 e g antemente.!
quem tem a felis .,
Umbrinça de ir i 1
GUANABARA ^
Rua Carioca, ]*>

(404Ó,

O Curato de Santa Cruz ein
abandono

Escrevem-nos:
"Sr. redactor — Ao combate »

epidemia da grippe, que de um modo
assombroso se irradia nesta loealida-
de, ainda nSo teve exito a acçSo be-
nefica dos poderes públicos, para miv
norar a afflicção que reina noi lv.
res.

O curato de Santa Cruz .assolada
como se acha, pela epidemia, esti-
entregue i caridade oarticular, qne •
incansável em attender ao» necessi-
tados.

A Prefeitura, que dispíe de tantos
medicos no matadouro, ^assiste impa-
vida a esse espectaculo macabro, é de
mios cruzadas, como fosse um circa
romano» onde feras devoram as victi-
ma» de Crsar.

Nio seria melhor qne do matadou
ro, a Prefeitura mandasse distribuii
carne aos pobres, mediante ajusti ,
com os marchantes de Radot que vi ••
ver na mais surrlida politicalha ea
fovor do reduzido grupinho polttio
que com o prefeito, vem devustandi
as rendas municipaes ?

Não seria melhor que em vez de
director do matadouro, andar eem-

n. 36, onde é estabelecido, e nos I pelindo «eu» «ubordinado» a votar se
declarou ser inveridica a noticia; «• Pedro Rei», .— estabelecer ua
dada em diversos matutinos de ter i ^fsoíftncu 

etTaíAo de toàc4
sido contemplado cem 80S000 (oi- j Com ^tj, t0 „.. pruldent» òi
tenta mil réis), quando ali era fei-! Republica que experimenta de "visa*
ta distribuição de esjwrtula- ! a miséria da população carioca.'

MUTILADO I ;i '- ¦'" Vc
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O EXERCITO AUSTRÍACO ANNIQDILADO

COJRKETO d A mam HA -vrerça-ieira, _? oe í.oyemDro.ge ma 'Wfi^f$MÊ$PM

%_S^Ü|
ROMA, 3. (Official) - (A. E) - A frente austríaca está to-

talmente destruída e o cxcrdto inimigo anniquilado. Fizemos até
agora trezentos mil prisioneiros e capturamos cinco mil canhões -:-

íl.

t| iM-M ¦

¥-'¦'I
__Hf_í**
Ir.* '

05 franco-amerlcanos tt*
bertaram muitas' 

povoações
Parii, 4 (A. H«). r- Os heroleoi

toldado» de Gouraud e Ligett rema»
. foram honttm. a victoria-da Argono.

todo o formidável mac lio arboriza»
. do foi denfogido e eatá lolidomente
Mm nona» mio», a deipeito da resis-

lencia deaeiperida do inimigo, que
•': lio recuava lenío coagido pela for-' «il contando, com uma reiiitencia

«bstinada, impor ao» alliados uma paz
! le cançaao, que deixasse ainoV a Al-'emanho forte e poderoaa. Ma» <>a

•ombate» de hontem raoitraram mai»
ima vez aos atlemles a no»»a reio-
hiçio formal de levar a luta até ao
lim necessário.

O avanço fronco-nmerleene nttinglu
rt_te Idlometro» de profundidade nu»
oa írente de trinta,UiosMtoos. Nu»
neroia* povoaçóei forem libertada».
.» tropa» da Flandret continuam a

1 .iberttr o »olo belga, e oa exercito»tlliadoa eitto em marcha Mbre Gand.
Todos oi jornoei poniideram a cs*

| pituleçáo da Áustria como um veria»
deiro gslpe de machado ae moral
allemão. "Em caio nenhum — e»ere-

. ve o "Matin" — os exercitei do kal«
•er, depoi» das perdas lolfridos em
homen» e material, depois de Jreamezea de inceisantes derrota», teriam
podido impedir que ceaquiitaitemot a
victoria final. Mas, com um poro em
plena anarchia, com um Imperador
que tenta por meio de lamentável!
manobras escapar ao castigo, com
governo» deteatados do mundo jntei-
ro, a reaistencia é ji agora de todo
impossível. Por espaço de algumas
«emana» talvez o» adversário» tenta-
rão eiquiva.ae ao armistício, Juato,
ma» inflexível, cuja» condlçóet lhe»
daremo» a conhecer a seu pedido. Se-
ri um breve e derradeiro .estreme-
ção, que ao demai» talvez nem me»-
mo chegue a produzir-se".

O 'Journal" escreve: "O futuro da
Europa Central eiti pendente do re-
sultado do duello em que a Allima»
nha ie encontra ji agora aóainho em
face da coaliiio. Do ponto de vtita
militar a concluiio é certa. Do pon»
to de vista político, tudo eati em »ui»
penso. A conferência dos «HUdo» pre*
para neate momento a» condições do
armistício, que terão o rigor necesaa-' rio, segundo o» moldes traçados pelo
presidente Wilson. Resta apena» ago-
ra, traduzir em medidas precisa» a»
precauções para o desarmamento e a»

-garantia» e segurança» contra o re*
começo das hostilidade». Feito isto,
•eri posiivel admittir que a Allemã-
nha permaneça um bloco homogêneo
de oitenta milhões de appetites deu-
te de uma Áustria e uma Rússia de-
liquescentes ? A conclusão do armii-
ttcio austríaco deve abrir a éra daa
reconstituições".

* * *
As tropas Italianas fizeram

mais de 100 MO prl-
slonelros e capturaram

2200 canhões
Roma, 4 (A. H.) — Communi-

cado do Supremo Commando dis-
tribuido hontem ao meio-dia:

"O VII e o I exércitos entraram
em luta atacando impetuosamente
as defezas inimigas ainda intactas.
O VII exercito, depois de ocenpar
as barragens inimigas no Selle e
Tonale, marcha na direcção do
Val-Vermiglio. As tropas do I
exercito oecuparam Roverete a
Matarello e forçaram a passagem
do valle do Arsa perto de Col-San-
to. Nos planaltos de Tonezza e do
Asiago, no Val-Sugana, nos valles
do Cimon, de Cordevole e do Pia-
ve e nas planícies, os outros exer-

. citos continuaram impetuosamente
na sua marcha para a frente. No
Tagliamento, a cavallaria, efficaz-
mente poiada por baterias monta-
das e por contingentes de bersa-
glieri e cyclistas, sustentou e ga-

j nhou gloriosamente combates en-
carniçados contra o inimigo que,
surprehendido, se bate encarniçada-
mente.

Os aviadores italianos e alliados
têm operado brilhantemente. .

Até agora, os prisioneiros 
'con-

tados excedem já de 100.000 e os
canhões tomados elevam-se a

.mais de 2.200.":_..;».*'.'#
As hostilidades no oriente

europeu
Amsterdã, 4 (Correria da Ma-

fi/iail. — Os jornaes de Varsovia
,publicam noticias sei_aoion.es a
propósito do rompimento das hosti-
lidades lentre as tropas polacas, ru-
tenlias _ ukranianas.

¦Lembert _i icvaicuada pelas tro-
pas polacas, dizendo-se que foi oc-
cupada por forças a.stro-allemãas
e -kranianas.

Diz-se tambem que Przemysl está
em poder dois mure nios.# * *

Um documento allemão
secreto

Paris, 4 (A. H.) •— A'Agencia
Havas acaba de publicar um do-
aumento allemão, secreto, emanado
do Estado-Maior do 3° exercito,
ordenando e regulando a pilhagem
ás egrejas írancezas. Esse do-
cumento recommenda que sejam
feitas severas pesquizas nas egre-
jas e capellas onde os .padres e as
populações têm por habito escon-

,:.'. derem seus valores, dinheiro e ob-
jectos preciosos os quaes devem
ser confiscados, incluindo todos os
objectos de metal, do qual a Alie-
manha tem grande necessidade
para o fabrico de munições de
guerra.

O referido documento regulari-
za ainda a maneira de se proceder
a essas buscas e pesquizas e recom-' menda que devem ser visitadas, so-
bretudo, as partes dos edifícios que
são destinadas ás residências dos
padres, á guarda dos vasos sagra-
dos e das vestimentas dos sacerdo-
tes. * * *
Os partidos progressistas e

socialistas allemães
reclamam a abdicação"do kaiser

Nova York, 4 — (A. A.) — Sa-
be-ase aqui, que os partidos progres-
sisra e socialista independente alie-
mães realizaram reuniões nas quaes
foram votadas resoluções t-cla-
mando a abdicação do imperador
Guilherme, da Allem_nha.

¦**.:•:.

A proclamação da Re publi-
ca na Hungria

Berna, 4 (A. IL) — Um des-

^pacho 
de Vienna para o "Bund"

diz que, segundo uma informação
Juiblicarla pelo "Zeit", o conde de
Karolyi proclamou a Republica na
Hungria.

Zurich, 4 (A. H.) — Um radio-
gramma de Budapest informa que
o governo nacional húngaro fez

¦ publicar alLem francez, uma pro
clamação na qual
povos tio mundo

01" exercito Inglez tombem
consegue avançar

Londres, 4 — (A. H.) —Com-
municado do exercito britannico

em operaçSes ma Itália (da 
'manhã

de .eje):"O 10* exercito britannico con-
tiMuou boje a avançar e atting-t
a linha que passa por Villotta,
Piaturdone, rio Maduna, e a les-
te de IPordenone, B. Quirino e
Aviano, A nossa progressão con-
tinúa,

O numero de prisioneiros feitos
por esse exercito eleva-se agora
a mais de dezeseis mil. 'Desses,
mais de mil foram aprisionados
pelo .4* corpo de tropas mon-
tadas.

As nossas esquadrilhas aeréas
c__l______ • atacar m co__t_as
inimiga-, que betem em retirada
e que alo «Io agora tão densas
quanto o eram precedentemente.

A 4*. divisão, que opeija no
planalto do Atltgo, fes quatrocen-
tos e setenta p_sioneiros e tomou
ao inimigo *r_e canhões.

(Destruímos um balão captivo
.inimigo,(Faltam quatro dos nossos appa-
relhos.»"

Mais um brasileiro dis-
tlnguido no "front"

Do general Ache, recebeu o mi-
nistro da Guerra o seguinte tele-
gramma:"O tenente Pessoa, commandan-
te, no "front", do pelotão do 4*de dragões, recebeu uma condeco-
ração de regimento, por sua bella
condueta, enviando-lhe o seu com-
mandante lisonjeiras referencias.
Todos o sofficiaes no "front" têm
prestado serviços magníficos que,
creio, serão recompensados com ci-
tações e condecorações. — (A.)
General Achi".—» O telegramma acima refere-
se ao 1* tenente de cavallaria JoséPessoa Cavalcanti, sobrinho do se-
nador Epitacio Pessoa e do gene-ral José da Silva Pessoa. O te-
nente Pessoa, que é um official
moço, serviu muito tempo como
ajudante de ordens do general Luiz
Barbedo, commandante da 6" re-
gião e na Brigada Policial desta
capital. E' autor de um livro so-
bre instrucção de cavallaria. O di-
gno official nasceu em ia de se-
tembro de i88_, tendo assentado
praça em 18 de março de 1903.

tt mm
Os aviadores fngtexes em

actividade
Londres, 4 — (A. H.) — Com-

municado do Corpo Independente
da Aviação:"Os nossos aeroplanos ataca-
ram hoje violentamente as estra-
das de íerro que pa___i em Sear-
burg e nas proximidades dessa ci-
dade Oa nonos aviadores obser-
varam que sé deram varias expio-
sões no leito dessas. vias-ferreas,
mas devido ao máo tempo foi mui-
to difficil verificar ps resultados
produzidos por taes explosões. -
-, Uma das nossas esquadrilhas
aéreas atacou Buhl com bons. re-
sultados. Verificámos que os hon-
gars e suas .cercanias foram attin-
gidos pelas bombas lançadas pelos
nossos pilotos ".''• *"

Todos os nossos apparelhos re-
gressaram ás respectivas bases."

ífl Jp Sf*

Frederico Adler posto em
liberdade .

Nova York, 4 — (A. «.) —
O correspondente da Associated
Press em Amsterdam annuncia
que 'Frederico Adler, assassino do
sr Sturgkh, ex-primeiro ministro
austríaco, foi posto- em liberdade
a 21 de outubro.

As autoridades austríacas
abandonam Trleste •

Nova York, 4 — (A. H.) —
O correspondente da Associated
Press 'em Aml_erd_m informa que,
segundo communicação ali recebi-
da de Vienna, o governador o
chefe de policia e demais autori-
dades austríacas abandonaram
Trieste qui.tafeira passada.

Importantes presas de
guerra feitas pelos

francezes
Paris, 4 — (A. Hi) — Commu-

n'idad'0 official das quinze horas
de hoje:"Ao norte do Serre, uma_ das
nossas patrulhas de reconhecimen-
to penetrou no bosque de Pargny
e íez corca de cem prisioneiros.

A artilheria e as metralhadoras
inimigas mantiveram-se activas
durante a noite, ao longo de toda
a frente do Aisne, comprehendida
entre Rethel e Semuy.

Durante o mez de outubro, no
transcorrer dos combates ' inces-
santes que travou, o nosso pri-
meiro exercito fez 10387 prisio-
neiros, dos quaes 204 officiaes, e
tomou ao inimigo 113 canhões e
mais de 1.500 metralhadoras, além
de grande quantidade de material
bellico de toda ordem."

* .-. *
Os americanos attingiram

Sommauthe
Nova York, (A. A.) —

O correspondente da Associated
Press junto ao quartel general
norte-americano no Mosa informa
que durante a noite passada as
tropas americanas attingiram Som-
mauthe.

it* sjU-ejb

Assaltos das forças tngle-
zas coroados de exito

Londres, 4 (A. H.) Communi-
cado official americano de hon
tem á noite:"O i° exercito americano con
tinuou hoje a atacar as posições
inimigas. Os seus assaltos foram
coroados de completo exfto e de-
zenove aldeias foram capturadas.

O inimigo soffreu pesadas per-
das em virtude dos violentos ata-
quês que desfechamos contra as
suas linhas no transcorrer do mez
passado e pela su.-preza e \*;_or da
ataque renovado pelas nossas *jo-

pas a i* do corrente. Os pfKo-
neiros que fizemos, interrogado.,
declaram que as organizações de-
fensivas inimigas foram deixada,
na maior confusão.

"Baterias e batalhões completos
foram capturados. O numera de
prisioneiros feit03 excede até ago-
ra .de cinco mil e o numero de ca-
r.hôes tomados ao jnimi .0 eleva-
se a cem.

íNo decorrer dos tres últimos
dia*, o nosso avanço atingiu a

annuncia aos I profundidade de doze milhas ao
formação na| 'ongo de uma frente de dezoito

Hungria Je um estado democrati-! milhas. Apoderámo-nos de alturas
co completamente independente, que j que nos permittem tomar sob o
repudia toda a responsabilidade da | 'w dos nossos canhões as linhas
„,_,,_ m..,„*.*,i í...i_-._, n_.« ! ferro-vianas de Fontmédy Lon-
guerra mundial declarada pelos j
«eus oppres.ore.."'

A proclamação continua dizendo
que a "Hungria, obedecendo agora
»-a_nen_ * sua consciência, depõe
as armas, adhere á Liga das Na-
ções e proclama a eguatdade de to-
das as raças."

, O final da proclamação é nm
appello a todos os povos do mun

guyon e Cinfjans.
*ji> 3f\ -já

Ataque inglez ao sul do
Escalda

Londres, 4 (A; H.) — Com-
rr.unicado do marechal sir 'Dou-
j 'as Haig (da tarde de hoje):

"Pela madrugada de hoje. ata-
cs_05 as posições inimig*s ao lon-
(to de uma extensa fre*fte ao sul

O imperador da Aus-
tria quer abdicar
NOVA YORK, 4 (A. H.).

— O correspondente A. Aa*
soclated Press, _m Baslléa,
dia qne o Imperador Carlos, da
Anstria, teve no sabbado paa*
¦ado, longa conferência com
os membros do governo, «ob
quaes manifestou a intenção
de abdicar.

Esta noticia foi tirada
polo correspodente doi joiaae.
allemães.

# # *
Um vapor frontes qne che*

go a Novo York eom
luxes acessas

Ntn York 4 — (A. A.) — An-
„___— de a importo do Atlanfio»,
que.alli chegou um (¦__. vapor
f__.es, trazendo todea as luzes
aoezas, o «pie não acontecia ha mui-
tos mezea.

. 

¦¦¦_:_ 
*

A situação, em Budapest
Londres, 4 — (A. A.) — tofor-

mam de Zurich que a situação em
Budapest chegou a um ponto de
verdadeir. anarchia.

A «oldadesca assalto; es deposi-
t-3.milit__9 e vende 4 população
divil, por preço exhorbitante., ali-
mentos « roupas.•Noticias da mesma p____a_ia
dizem çjue a ____a prol-lbiu a ex-
pontação do ouro « ds> nota» dei
banco pana a AUemenha, o que pe-
rece tólioar que a Btiussia se neiga
a pagar a terceira quota- da inde»
mnisaçã. exigidida pila Allemanha.

tf SJC )p

Um protesto do governo
allemão

Zurich, 4 —» (A. A.) — O go-verno aílemSo protestou contra o
da Hhmgria por «er sustado a ne-
n__ssa de provisões para a Allemã-
nh_.

O {av-etino allemão foi obrigado
a enviar locoonotivas para a Ufera-
n&a, por te ter estai recusa.» a ga-rantir .0 ti__Worte paia a Alíemà-
ttHai de dois corpos do exercito ai-
lemão, que de encontravam nos
BaUcana. ,-_ ¦.
_-¦"¦¦ * 

* *O fracasso ie uma conspl-
ração em Praga

Londres, 4 (A.! A.) — Despa-
choi telegraphicoi procedentes de
Praga dizem que o Conselho Na-
cional Tchèque-Slovaco ordenou a
prisão do general Ikestranilc, com-
mandante daquella praça, por ter
tentado um golpe de Estado con-
tra o referido Conselho. A conspi-
ração fracassou por lhe terem ne-
gado obediência as tropas húngaras
que fraternizaram com os tcheques.

O Imperador Guilherme re-
fuglado na Hollanda ?

. Londres, 4 (A. A.): — Telegram-
mas de Am.t.rdam dizem "que cor-
rem, ali insistentes boatos de ter
abdicado o imperador Guilherme;
da Allemanha, refugiando-se na
Hollanda.

m$ M fgt
A oecupação de Trleste e

Udtne é recebida com
acclamações peto povo• Italiano
Roma, 3. (A. A.) — (Retar-

dado) — Annuricia-se officialmen-
te que as tropas italianas liberta-
ram as cidades de Trento e Udi-ne.

j O desembarque das forças ita-
lianas em Trieste coincidiu com a
celebração da festa de S. Justo,
padroeiro daquella cidade, sendo os
soldados italianos recebidos com
manifestações delirantes de enthu-
siasmo.

Tendo a Áustria acceitado as
condições que lhe foram propostas
para o armistício, este será inicia-
do hoje, á meia-noite.

Logo que foi conhecida a noti-
cia da oecupação de Udine, Trento
e Trieste, ouviu-se o toque dos si-
nos de 'Montecitorio e do Capito-
lio, e a população desta capital
encheu as ruas, acclamando os
exércitos libertadores. Toda a ci-
dade está embaideirada. Das de-
mais cidade da península chegam
noticias de delirantes manifestações
populares.

Londres, 4. -(A. A.) — Está
officialmente confirmada a noticia
da oecupação de wrento pelas tro-
pas italianas.

_fpMio, 4. (A. A.) — Annun-
cia-se officialmente que as colu-
mnas das forças italianas, depois
de terem vencido a resistência de
todos os fortes exteriores de Tren-
to, oecuparam a cidade.

As tropas de cavallaria que des-
ciam de S. Daniel e as que su-
biam de Codroipo, entraram .em
Udine, sendo recebidas pela popu-
lação com grandes manifestações de
jubilo.

Continuam as grandes demons-
trações de enthusiasmo em todas as
cidades italianas.

Nesta capital, um prestito popu-lar, em que tomaram parte mais de
200.000 pessoas, percorreu as suas
principaes, num enthusiasmo deli-
rante, que ultrapassou tudo o que
a imaginação pôde conceber.

!f. -S§! _)|.

O exercito belga progride
quinze kilometros

ao longo da fronteira
holtandeza

Londres, 4. (A. H.) — Com-
municado britannico sobre as ope-
rações nas Flandres: •" Na frente do grupo de exerci-
tos nas Flandres o avançoi de hon-
tem accentuou-se consideravelmen-
te. O exercito belga, principalmen-
te, progrediu quinze kilometros ao
longo da fronteira holíandeza. Ao
norte de Gand, a linha de bata-
lha passa immediatamente a leste

de Bassevelde, Evergein e attinge
o Canal de Ternouzen em Lander-
brugges. Attingimos as visinhanças
de Gand.

Na frente franco-britannica foi
estabelecida uma cabeça de ponte
em Walden, Neder e Ename._

Os inglezes tambem conseguiram
lançar destacamentos através do
Escalda em Pottes".

HiHfJK
A presa de guerra dos atila-

dos desde 1 de outubro
Nova York, 4. (A. H.) — No-

ticias - jui recebedas de Paris so-
bre a presa de guerra dos allia-
dos feita desde o dia í" de outu
bro até 31 do mesmo mer, apre
senta as seguintes capturas e apri
sionamentos:

Prioneiros
Officiaes  2.472
Soldados 105.871

Cai/ifiira.
Canhões  2.064
Metralhadoras '13-639
Lança-minas».  1.193

O total da presa de guerra dos
alliados, desde o dia 15 de julho

Suspensão das hosti-
' lidades em todas

as frentes autro-
húngaras

ROMA, 4 (A. H.).—Cem-
municado do Commando Sn*
premo das 14 horas:

"Na base das condições de
armistício estipulado entre os
ptenlpotenciarios do ex-com-
mandante Supremo do __erol-
to Real Italiano, em nome do
todas aa' potondaa alliadas o
dos Estados Unidos, o os pie-
nipotenelarlos do commandan-
to sapremo do exercito autro-
húngaro, w hosttttdades em
mar, aa terra o aos ares, em
todas as frentes aastro-hangi.
ras, ficam suspensas a partir
das 18 horas de hoje, 4 de noj»
vembro de 1918. (Assigna.
do) A. (DIAZ".

Uma proclamação do minis-
tro da Itália

O eomnwndador Dirigi Mereattlü,
ministra da Itália, ottràgtyi aos seus
ctunhatriotaS a seguinte procl»_a<lo:"Italianas qua ___s no Brasil.

Uma vo» vinda dt além mar, da
terra longínqua, chegou até nós e nos
dl»)

—tAs noaaas tropas entraram em
Trentq, eafraifem em T_e_ _ e na
oidade eterna, os tines repteam fetHvi-
mneta.—

Vés de»frtlia. a nossa bandeira,
renovas o coro dot Cavalleiros do Re-
surgimento, o coro dos postai t doi
phifotophos, dot »abioa e doe artiitit.
det confeaaoret e dot martyret, doi
contpiradores e dos toldados, e elevae
aos oeot hymno» de reconhecimento e
dt floria. O grande tonho que agitou
a vida dt Dante Alighicri, que lhe
inspirou na elmção da tua mente, o»
Iras maii ftrote», e na immeiuidade
doata eoratlo, ot frêmitos mais doloro-
«oai o grande tonho que fez verter
a Frtncesce P-trarca at tuas lagrinu)»
mais oentidas e que oriancsu da sua
irr*. os soluços _ait tng—_otoi; o
grude sonho que apa_au.»e dt pen-
somente de mirúi M1___«_1H, pe-
netrou.» e atormentou., hoje tornou-
•s realidade.

—A Itália i una ta, através es Al-
pe» e o» dott tttret, reiplandeseentee
dt liberdade.

O' kalionot qut atmejaet a volta
oe pais natal, e vé», tetnbem. 4 Ita-
lianos, que trabalha»», lutoca e toffrel»
reiini.vot, nesta hora tolemne, reuni,
vos espiritualmente, Ji qut aa condi
çõei do momento nlo permittem on,
tr» demonstração, reuni-vos. myatlca,

SOCIÀES
DATAS INTIMAS

Paz _nnoi hoje o ir. Domingo»
Fernandea Machado, tittmado func-
cioawlo do Laboratório Militar. .—:— Pai» hoje o annlv.eraarlo do
capitão Uenriiue Sosru do Sonsa,
pagador dt Leopoldina Railway.

—1—. Comileta htjt malt um aa-
nlveraario natalicio o ar. João Alve»
Teixeira, enfermeiro da Sacola Mill-

—i— Pas aanoi hola d. Joanna da
.Uva Jtibeilb, espoaa ío tr. Luiz Gon.
Çalvei Ribeiro, negociante delta pra-

_«-t— Paz annot -.1 a seaterits,
jaadyrt Drago, rtildeate em Nicthe-
foy t filha da, vluta Drago.

—*— Faz annoi d. Jiabel Pinhel»
re, eiposa do ir. Jo»é Braz Pinheiro,
telegraphlata da Central do Brasil e
que recebera murtaa taud».a_ dai
Suai amigai.—:—« Paiaa heje o aiaiveraario oa-
tallolo do com.r Joaé A. IS Uva, dirá-
etor do Bineo da Lavoura e do

Sommercio, 
lecretsrio da Beneficen-

a Portuguesa e cavalheiro de gran-
de preatigio no leio da colônia por.
tuguezo. ,

A data qut hoje trinteorreri ot»
ftreet asada opportunidade para qut
o aãalversariante receba mujtaa fet-
inenagent doi aeu» tdmiradorei e ami»
(01.

1—:— Faz annoi hojt o 1* te-
nente da Exercite Felippe Xavier de
Barrtt.

Muito cumprimentado foi hon-
ttm, pela data do seu anniversario
natalicio. o ar. Daniel Ribeiro, di-
rector do gabinete photograpbico do"Fim.F_i" e da "SeiMta".

ir.fr? íez annoi hontem o er. Joaé
Inl»», professor dt nrailcs.

CASAMENTOS
Ontrateu eacsmtnto ttm a etabo-
ta Judlth Vleim *>i_oT

de phtitaaoia e filha ío prol  
Gihlt, o tenente do Bxerdto Vital

INTBS * ? *

ÍHSAS

çõea do momento nao permittem ou-
ti. demonitraçao, reuni-vos. myatlca-
mente envoltos noi vo*sot affecto» e
nos vossos desejos, e volvei ot olho» e
o espirito ,á felW Ifelia pW.». i

Jarra santa a bemdita que »e extende
lobre o maia sereno e o maia azul
dat mares,, sobre o mor coroado da»
louras meases, dos verdes campinas e
das oliveirtis _n.entt_ — o_(>lei_i»
deabundancia —, sobre o mar que foi
o espelho de- todos oa grandes acto»
da Historia, volvei o» olhos e o ei-
pirito para a terra bemdit* e ornada
do sol, que parece demorar lobre ella
a sua rito inflexível, afim de _v_.l-
a da todo a belleza de aua» core», &
de dar-lhe a plenitude de tua feoun-
didode; emfim, entoae o Canto Secular
da roça italiana.

Ji que a raça italiana hoje renasceu,
que a vida nova, 6 Italiano», recupe-
rs todo o esplendor do seu passado e
toda a fé no seu futuro. A roca italitt-
na que guiou pelo mt—alo aforo, o fa-
cho do seu direito, levanta _e e comi-
nha para novos destine» (Iluminando
a historio du gerações vindouras com
novos esplendores, ao nome sagrado
do ordem, da paz, do fraternidade, do
amor universal.

Viva a Itália! Viva o seu Rei!
Kio de Janeiro, 4 de novembro ed

1018. —1 O Ministro Real. — Luigi
MercateUi."

444
•A administração de Triste

Amsterdam, 4. (A. H.) — No-
ticias de Vienna informam que os
representantes dos partidos italia-
no e sloveno tomaram sob sua ju-
risdicção a administração de Tries-
te.

• * •
O deputado Sellger empos-

sado no governo da
Bohemia

Nova York, 4. (A. H.) — Com-
municam de Reichenbeirg para Ams-
terdam, segundo informa o corres-
pondente da Associated Press, que
o deputado ao parlamento austria-
co, sr. Seliger tomou posse do go-
verno da Bohemia allemã.

Os alliados attingiram a ti-
nha do rio Aunelte

Londres, 4 - (A. *H.) — A
Agencia iRouter informa cpe teve
bom resulltiado o ataque desfecha-
do estla ntanhã pelos 3° e 40 exerci-
tos entre o lEscalda e o Sambre,
desde Valendemnes . Oisy.

Os franceses atacam egulamente
nos dois .adias de Guise.

Os rtlatorios não officiaes — áç-
crescente a Agencia Reuter;— di-
zem os -alliados 

casaram o Oise «_ o
Sambre « aait_n_wa,m a linha do rio
AhineHe, mas proximidades da fron-
teit. belga.

Entale o lA„ne e o Mosa Be ame-
t.canos «.talo meste meerfento de dez
a dora milhas do ponto minis pro-
ximo do caminho de ferro Thionvil-
le-iMo-tmledy-IMeziéres-iHitison cuja
captura seria u mdlos g_lpts mais
grades ajue podíamos infligir aos ai-
Témães. Se o inimigo pendesse essa
estrada toe.» os S-tts abalstecímen-
tos deveriam passar jnela via con-
gielstionada de 'Lrege-Niamiur-Char-
ieroi para a parte da linha, ao norte
_a_ Artíennes e por váa Luxem-
burgo para a parte da linha ao sul
das Ardenncs deix_ndo assim o
centro muito 

"mal 
abasteoido. Isto

obntgaria o inimigo, provavelmente,
a operar tuna grande retirada na
Bélgica.

Estamos agora um pouco a oeste
d. canal de Gand a Ternouzen,
cujos pontos do defesa podem fa-
cilmente ser destituídos. O canal é,
por assim dizer, impossível de to-
mar de assalto. Um dos pontas fra-
cos da linha acha-se justamente no
logar tonde atacamos esta manhã
entr. o Escalda e o Sambre.

. * *
Foi proclamada o Repubtlca

na Hungria
Londres. 4 (A. A.) — Infor-

mam de Berna que os jornaes da-
quella capital, publicam telegram-
ma de Budapest, annunciando que
o conde Karolyi, proclamou o es-
tabelecimento do regimen republi-
cano na Hungria.

mg» Sf, 9f*

O Avanço da 48a divisão
britannica

d» «o, o sr. Euri_"_W|__d3T-..
|ke _b eortael Joié F. Femondet.• .0 o.

família de laudoto Jornalista"ir 
ViKoneelloi Sa Veiga Ca-

limado pela grippe, manda ra-
*er bé)a, it 9 i|» hora», ne altar-mér
ds egreja «t S. Franeísce dt Paula,
uma miwa por íua alma.

—•!—JU»__-»e at.U-1, Ct S i|a ho-
rit, na egreja de Santo Ignacio, i rua
S. Clemente, em Botafogo, a mi»»» dt
•etimo dia que, em «uffragio da alma
de ir. Mono Barroso do Silva, neto
do almirante Barro», monda eelebror
a tua familia.

—:— O capellão i*. Caia de Saude
de dr, _fl_» ce1a.nri «mintil, ã» 6
hora» da monhl, na respectivo capelia,
uma milia de letimo dio, por alma do
dr. Bverordo Barbo»», medico da San-
ta Caia da Misericórdia e filho do
tr. Joio Barbosa, correspondente do
Correio Paulistano.

FArLLBCIMBNTOS*
¦Falleceu no _la 31 de outubro, na

cidade dt Rio Preto, Estado de Mina»
Geraei, o dr. Antônio Eipiridilo Go-
mei do Silva, influente a prestigioso
__ft politioo daquella districto.

O Ulnitre morto oecupou diveraoi
cargo» de importância durante a tua
exiiteaclo, tendo repreientado o teu
Eitade natal na Câmara Federal. O
teu enten. realizou»»» ocompi—iodo
do quoil totalidade do população de
Slo Freto, onde a ma morte eousou
profunda coniterniçi». Nascido na»
quella eidodt, sacrificou todo a íua
vida pelo itu progreuo e deienvolvl»
mento.

Ae babar at tamulo e etrpe do
dr. Antsnie Bapirldilo, o dr, Mario
dt Figueiredo pronunciou um eloqnen-
tlailmo discurso, enalteeendo ai quali-
dad» luperiore» do finado.

ENTERRAMBNTOS

THEATRO -:-
-:¦ & CINEMAS

RECLAMOS
-HKATROa

RBPUBLICA — Reapparece ho-
Je a -Companhia Lyrica de Angelis,
que cantará, no iRepublica, a popu-lar opera Trovodon, para apre-
tentação do reputado' tence Mwl.

. ALACE -r- Repete-se ainda es-
ta noite a hilariante peça "O con-
de_arão", que continua a fazer o
mais ruidoso successo, apezar de
contar ji dezenas.de representa-

.ei.
ÍARLOS GO__ES — Continua

no cartaz a popular revista luso-'
brasileira "Cá e li", hontem re-
presentada para um publico nume-
roso.*l%.

Cora «ronde acompanhamento de
amigos e collegas, realizou-se hontem,
is 4 horas da tarde, o enterro do ca-

fiitão-tenente 
Augusto Victor Barreto,

ollecido a fcordo do couraçado SSo
Paulo, nos Estado» Unido», e victi-
rnido pela grippe pneumonico,

O corpo embalsamado do inditoso
official veiu a bordo do paquete Cur-
vello, sendb dali transportado para
das salas do Arsenal de 'Marinha,
transformado em câmara ardente, e
de onde teve logar o aaimento fune»
bre pira o cemitério de S. João Ba-
ptiita.

Sobre o otaâde foram depositada»
innumeras coroas.

No Arsenal de Marinha, umi com-
panhia de guerra do Batalhão -«vai
prestou os honras militares a que o
saudoso militar tinha direitt.

As alta» autoridades navaes fizeram-
ta representar nt enterro.

A CURITYBINA
FAZ DESAPPARECER:

Collo», Frieira» Cravo», etc., etc.(5085)

UMA ACÇÂO CONTRA A
COMPANHIA COM-

MERCIO E NAVEGAÇÃO
Em acção proposta no-Juizo Fe-

deral da 1* Vara, pediram Grace
Er C, commerciantes nesta praça,
que fosse a Companhia Commercio
e Navegação condemnada a lhes
pagar a quantia de i29:626$430, de

Íirejuizos, 
perdas e damnos que ai-

egavam haver soffrido, por não ter
a ré transportado, conforme ajus-
te, para Marselha, a bordo do "Ja-
guaribe", na segunda quinzena de
março de 1917, um determinado
carregamento de café. A ré sus-
tentou que não houvera fretamen-
to, mas tão somente reserva de
toda a praça do navio, a sair na
referida data ou quando fosse pos-
sivel, acontecendo que o navio não
saiu na data referida, por diversos
actos do governo federal, tendo, po-
rém, largado pouco depois.

O juiz, após o exame das alie-
gações e das provas dos autos, jtil-
gou á acção improcedente e con-
demnou os autores nas custas,' sob
a allegação de, que tendo a União
Federal se immittido na posse do"Jaguaribe", só quando o Supre-
mo Tribunal Federal mandou an-
nullar este processo foi que o go-
vemo consentiu em que zarpasse o
vapor para seu destino, em Mar-
selha.

GUÃRÃN/T Maués
Poderoso fortificante e restaurador

dos funeções orgânica»: CORAÇÃO,
ESTÔMAGO, FIGADO, RINS, IN-
TESTINOS, d. grande aeção DIU-
RETICA, e efficaz preservativo con-
tra toda» as moléstias. Deposito geral,

Ciiarutaria PARA*

EDiRO — Representando
A brasileirinha" reappar eceu

ante-hontem, no S. Pedro, a dom-
panhia Miranda que esteve no Re-
publica. "A brasileirinha" volta
heis i scena.

_. JOSE' — Annuncia para ho-
je a famosa revista Morro da Fa-
villa, um dos maiores suecessos
do theatro popular.

. * #
Ç-_HMA8

ODEON —1 Apresenta noje a
exhibioão da segunda . serie de
avtnturas inéditas de famoso "Ju-
dex1*, intitulada "A neva missão
de Judex", a qual ,etei divUida em
doze episódios.
__! ___£ ___£

CINSt «ALAI. — Bx.ik.ri ho-
le pela segunda ves a pelücuk in-
titulada "A mulher fr__ezaT\
drama de abnegação, a patriotismo,de palpitante actualidade, e mais
a comédia "Chico Boda ... bl-
lontra ".

AVENIDA — Annuneia a otnti-
nuação do sensacional cine-folhe-
tim "Quem é o n. 1?" por Ka-
thleen Clifford, e males Revela-
cão" emocionante drama por Pau-
line Frederick.
_i_$f£_4£

PATHE' — «Será hoje exhibido
.0 film denominado "Lei infringi-
da", cinco empolgantes actos da
Foxd-hn Corporation, que confiou
sua interpretação a William Far-
num.
__£-_-__£

P_R__iBN_E — Annuncia as
exhibicões de "Um homem eu-
perlor", cinco actos de rara belle»
za, interpretados por Mârie He-
ningway, dois nomes afamado» da
tela americana.*.;•.

ÍRIS — iExhibe o empolgante
drama da Paramount "Através a
vida", primorosa pellícula em seis
actos, da qual são protagonistasFlorence e Maurioe Walton.*-;*

IDEAL — Exhibirá o empotgan-
te drama da Fox "Lei infringida",
cujo protagonista é William Far-
num, e o drama do Pathé "A vin-
gança", por Irene Castle.«• -» +

PARIS —» Serão exjiibidos ho-
je "A mulher franceza". drama
patriótico da actualidade, "A ove-
lha desgarrada", drama em cinco
actos, e "Chico Boia... bilontra",
comedia.

AMERICANO -• Projecta líoje
na tela " Virtude heróica", drama
por 'Violet Merserea, e "Judex",
3* te 4° episódios. .
1- m T

SMART — Este cinema exhibi-
rá a 7* e 8* series de "Judex" e a
ultima de "Os sete peccados mor-
taes*.
í- -. -." 

AMIBRIICA —* O programma de
hoje oonsta. de " Universal Jor-
nal", t-timn numero, "Cavalheiro
mysterioso", drama por Dustin
Farnum, e -Romance _e gloria",
1. e 16* episódios.!.*#

MODELO — Para ás seisões de
hoje organisou o seguinte. pro-.ramma: "Romance de um vihilis-
ta,- em 5 .formidáveis actos, e"Urna rapariga bilontraj", drama
interessantíssimos.'m * *

MATTOSO — Eis o <_artaz ah-
nunciado para hoje: "Caminho do
dever", drama de acenas empol-
gantes, por Suzana Grandois, e

Um verdadeiro americano", de
scenas altamente emocionantes.
*CIVE 

TrjUOA — «Amor de
marqueza", drama de lances sen-
saciSpaes, "Torpedeado por Cupi-
do", engrassadissimo film cômico
em 1 acto, "Flor da fé", drama
de episódios mysticos — eis o pro-
gramma de hoje.
as yi ú>"iHADDOCK 

LOBO — Este cen-
tro de diversões exhibirá hoje os
seguintes films: " Quem é o n. 1 f "
-• e 6o episódios, e "Ecolha im-
prevista, admirável trabalho da
Trianglé.«(* \(i y*

iR]EA__E-_E O TRIANON —
Já havia como que uma anciedade
da parte do publico da Avenida,
dela reabertura do querido thea-
tro — p elegante Tnanon, — que
a grippe fez fechar por um mez,
approximadamente, em vista de
terem adoecido quasi todos os seus
artistas. O Trianon reabrirá na
nroxima sexta-feira, 8 do corrente,
com a primeira representação da
comedia —» "Os canlidat».", pela
mesma excellente companhia de
Leopoldo Fróes, que tantos sueces-
sos ve meontando naquelle thea-
tro.

(MARCA- HBGI-TRA- A)

E' um Só
Não confandir com os Vermonths boni o rnlns qut ha

por aiü. . __.
i Vermutln é a QUINTA ESSÊNCIA de Vermouth. E' o

nnico aperltlvo scientifico, estomacal, estimulante e fortlfi-
CADtO ^

Vermutln não tem rival, não tem similar
Único apeWtivo da moda. Bebida deliciosa.,
Encontra-se em toda a parte onde se bebe.

Único fabricante l invanton - 01. EDUARDO ]___(_
AVENIDA MEM DE SA', 72 a 76 - Rio de Janeiro

Representantes na Argentina, Uruguay e Chile:
£. T. PICASSO á C. — MONTEVIDÉO.

. (5437)

O NOVO CÔNSUL GERAL
NORTE-AMERICANO

Foi recentemente nomeado con-sul geral dos Estados Unidos da
America do Norte, no Brasil, o sr.
Charles C. Eberhardt, distineta
personalidade do corpo consularnorte-ameriamo.

; O sr. Kberhardt nasceu em Sa*
Uns,, Bttade de Q. Kantas, 4 37
ds julho ds 1871. Fes es jntrssselementar e médio nas escolas at
cidade dl Salina e o curso snpe-
nor na Universidade Wesleyan.Logo qus saiu da universidade em-
pregou, durante um certo tempo, a
sua sethidade em negócios de se-
guros. Mais tarde foi nomeado au-
wliar do embaixídor americano n6
México. Em 39 de outubro de
1004! foi nomeado vice-cônsul noMéxico. \

Nessa época^era cônsul norte-
americano no México o sr. Gotts-
chalk que, mais tarde, exerceu
egual cargo nesta capital, onde fez
numerosos amigos, que muito de-
pioraram o seu' prematuro passa-mento, num mysterioso naufrágio.' Em 24 maio de 1906, foi o sr.
Charles Eberhardt nomeado cônsul
em Qultos, no Peru'. Em i° de
Maio de 1908 foi transferido paraBaranauquilha, na Colômbia.

Desde 12 de janeiro de 1.10
exerceu as funeções de cônsul ge-ral Inspector, tendo sob a sua ju-risdicção os consulados norte-ame-
ricanos na America do Sul, Ame-
rica Central, Antilhas e em Cura-
ção.

O novo cônsul geral chegará bre-

vemente a esta capital, para assu-
mir as funeções desse cargo que
vem sendo .desempenhado com bri-
Ihantiimo pelo vice-cônsul sr. Ri-
chard P. Momien.

m tm* m< .

DE PORTUGAL

Uina formula vara o accArdo
de todos os partidos

Litbm,» (A. H.) - (Retarda-
dí) — Os ___b*os da minoria
n_.trc._a reuniram-se hoje para
apreciar a situação politica.

Coktta que a maioria da suem-
Un se proauaclou pelo não com-

Sireclmetito 
do partido ás senões

o Congresi#i
ir.*Ma__do dos Santos con-

tino:tinúa a desenvolver grande activi-
dade afim de encontrar a formula
dt um accôrdo entre todos os par-
tidos republicanos. O sr. Machado
dos Santos tem presidido a diver-
sss reuniões constituídas por dele-
gados de todos os partidos repnbli-
canos e nas quies tem sido discuti-
da a situação politica.

'Diplomata brasileiro con-
decorado

Lisboa, 3 (A. H.) -. (Retarda-
do) —- O secretario da embaixada
do Brasil, ie. Figueira de Mello,
foi agraciado pelo Papa com a Or-
dem de S. Silvestre.

Xarope de Limão Bravo e Bromoformio de
f_Tn?Tl?-_7 O PROMPTO AL-IVIO DA TOSSE — CA»
VU____-_"_. tharros - COQUELUCHE. (5083)

OUVIDOR, no. (6356)

do para que sejam salvaguardadas j jo Escalda. Anr.uncia-se qne o
a c.xistcncia e a imegriiÍ3_e territo-j ataque foi desfechado em condi
rial da Hunería. t j."-. satisfatórias."

BIBLIOTHECA NACIONAL
O dr. Basilio de Magalhães, di-

rector geral interino da Bibliothe-
ca Nacional, dirigiu ao sr. José
d'Arriaga, a seguinte carta:"Exmo. sr. José d'Arriaga. —
Nictheroy. — Saudações. Apresso-
me a responder á prezada carta
que v. ex. me dirigiu em data de
ante-hontem, e que só hontem foi
por mim recebida.

Não podem, nem devem ficar"condemnados a perpetuo esqueci-
mento" os trabalhos que v. ex.
doou á Bibliotheca Nacional. Além
da consulta publica, a que já es-
tão entregues, é de esperar que se-
jam opportunamente dados á es
tampa nos " Annaes", ou até, co
mo v. ex. bem suggere, editados
por este estabelecimento. Creia que
envidarei o melhor dos meus es-
forços tanto num como noutro sen-
tido.

Agradeço a v. ex. a renuncia,
j que fez dos direitos autoraes, sobre |
! os ditos trabalhe?, a favor desta

01
Cinema Modelo

Rua __ de Maio 287
Hoje Hoje Hoje 1

Doía iiim» estupendos:

Romance de uma
nihilista

S acto» formidáveis.

Uma rapariga bilontra
¦j actos da Trianglé.

s Quinta-feira — "A mulher
franceza", drama; "A flor do
fé", drama e "Chico Boia",
bilontra, comedi., (»5_0

A OALÉRA "MEARIM"
CHEGOU, HQNTEM,

APÓS 133 DIAS DE
VIAOEM

Após 133 dias de viagem, fun-
deou hontem em nosso porto, a
galera Mtarim, ex-Henritttt, «go-
ra incorporada i frota do iLloyd
Brasileiro.

Procede a Mtarim de Philadel-
phia, tendo .ido a sua viagem
cheia de accidentes e perigos, es-
capando de sossobrar.

Um pavoroso cyclone obrigou a
Mtarim a navegar quasi quinze
dias sem rumo, completamente á
matroca e arrastada paar mais de
quinze milhas, até que o tufão
amainasse, á mercê da correnteza.

Ficou a galera do Lloyd, redu-
zida a tres velas, emquanto as ou-
trás se tornaram em completos
farrapos.

Sua guarnição vem fatigadissi-
ma e inteiramente exhausta, devi-
do á luta que travou com os ele-
mentos para o salvamento da
embarcação,

Como se sabe, quando daqui

partiu a Mtarim, em janeiro ulti-
mo, oceorreu 

'a 
seu bordo, uma

sublevacão de tripulantes, tendo o
Lloyd lhe mudado pã. tres vçzeso
Lloyd mudado por t-<* ve_èa de
commandante e transferido a sal-
da desse veleiro.

A Mearim trouxe frande carre-
gamtnto de inflammaveis e cot-
vão, tendo por esse motivo anco-
rado ao largo.

Agora veiu commandando a ex-
Henrielte o capitão 'Pedro de Li-
ma, com uma tripulação de 41
homens,

*
Agua da Belleza i

A PÉROLA SE BARCELONA
E' o melhor preparado para a cutia.

(5o86)|

O "AMAZONAS" VAE
PARA A RESERVA

O ministro da Marinha resol-
veu mandar passar para a -reserva
o contra-torpedeiro _»»<___., de
accôrdo com a letra B do art. 1*
do decreto n. 9.241, de 23 de de-
zembro de ipn.

Agua purgativa de Queiroz 
"A rbrÁsíl_ira"

Deposito: Sociedade d* Productos CWnrico» "L. QUEIROZ".i 102, Ruo Theophilo Ottoni 102— RIO DE JANEIRO. 5084.

ULTIMA HORA1
Francisco José Mar.

tinst 'Sua -ijwsa, filho» «„*,irm-o iq nertqa, ^..."X7 aioa «euB _mi_os e ire».»* o 1-lleainne.to d. _«%?•_- tradio esposo, pa., «.»''''müo e avô, FiRAlNOliSCO MMARTINS, e convidam mJ®®panharom o enterro que r__i,.se»* Ili s boms da tarde dc, ul ,1.hoje. saindo o oorpo do Boulev,,_a8 de Setembro 60, para o eZu*rio de S. Ftandisco Xavier
(C 13767)

Eugênio Fernandes
Netto

f 

Olivia rTeixeira p<rn..des e Jdsé 'Francisco IKeSd», auh mulher e fila.™'"'Wdipam uois scus aiiviKos :
filho etUmao, oceorrido hoíiffltarda, e convidam para ocoinS»rem o _Lim-ito fúnebre mie Sida rua Lins de Vásoonéeífcm IV-
Sara 

o cemitério de S. !••__,'„.'":avier, ás 16 horas d. lio^TZ

\£~~g- *-~*_a____gflana Antonietta
Gomes Caldas

milia e Isabel de SW..Caldos e íamllU, con.iZos seus parentes « u2%a_ assistirem á missa em mffrjmo da alma de tua eapo.a mí_fMha, Irmã, mór» ecunhada _{?
gttr,*^"1®*™ GOMES«OALDAS, a qual. será rezX^«frei» de N. S. do Parto, rua. SJosé, esquina de RôdrSso «LVa'na próxima quarta-feira, 6 do cor'rente, ás 9 horas da manhl, con.fessando-se desde já agradecidos,

fi 14401?

Aerosita Caldas de
Carvalho

+ 

iAlyaro de Carvalho, Isa»
bel de Fraga* CWdas e fi.lhos. Maria G. Caldas dj
Cunha Freire e fa_tlia,A_.

., - jB-*e CWd*_ e famllit, Z^
ila Caldas Graf a íamilia, Nelma
Caildas e filho e Hercllij Cal-
das Borges e familia pirtici»
pam a seus parentes e pessoas de
suas amizades que a missa em
suffragio da alma de sua esposa, fi.
lha, irmã, cunhada e tia, AEROSI.
TA CALDAS DE CARVALHO te-
rá logar na próxima quarta-ein, 6
dá corrente, ás 9 1 [2 horas da iíi:-
nhã, na egreja, de ¦_.' S- do Porto,
na rua de São José, esquina de Ro-
drigo S_va. Por esse acto de rt-
ligião e caridade, desde já se coa»
fessam summamente gratos.

(«^UalW»

rancisco Augusto
da Costa Graça

A Directoria do Banco Vi-
tallcio do Brasil, manda c^
lebrs« «o dia 7 do corrente,
ás _> iioras, oa egreja 6_o'FrancúKO de Paula A mlsu

d« setimo dia pelo passamento do
saudoso membro ido Conselho Fis-
cál — . RANOTSCO AUGUSTO
IM COSTA GRAÇA

_<-_)WMiaxã

7,

„

Francisco Augusto
da Costa Graça

+ 

.A Directoria da Empreza
Auto-Omnibus manda ceie-
brar no dia 7 do corrente, ás
9 horas ,na egreja São Fran-
cisco dè Paula a missa de

setimo dia .pelo passamento do sau»
doso membro do Conselho Fiscal —
FRANCISCO AUGUSTO DA
COSTA iGRAÇA.

(im)
Ã5

E' o melhor remédio,'s."FrTnc1^''ud-'"pro_í.7 
dr.^Raid por via g^trica para curar a sy.

ira Machado, á» 9 •/, hora» no philis.E' de gosto agradável e nac

Cinema Mattoso
Praça da Bandeira

Hoje Hoje Hoje !
CAMINHO DO DEVER

5 acto», por Suzana Grindais
e Slgnoret, pae.

UM VERDADEIRO
AMERICANO

Pelo celebre actor athleta
Douglos Fairbanks

Quinta-feira — JUDEX, 10
e 2" episódios e "Caprichos de
Cupido", por Tom Mix.

(2590)

"AL*ADL"
Completa hoje dezoito onnos de

proveitosa publicação o interessante e
conhecido jornal syrlo- "AI.-ADL",
_ Justiço, dirigido pelo ar. Checrl
Jorge Antim.

As missas de hoje
Resam.se aa seguites por alma de:

Dr. José Maria Saldanha Bittencourt,
ia 9 ii hora», ma egreja de S. JoséjDiva Marques da Nova, ás 9 hora» na
egreja da N. S. do Rosário e S. Be-
nedito; José Floriano de Souza, ás 9horas, na Candelária; José Leite, á» 8
V, liorao, na erueja 'de _. Sj. ala
Salctte* Heitor Radrigues Dias. ás 9horas, na matriz de S. Chnstovani
(Igrejrinha); Helena Rezende Ferreira
ás 9 noras, no altar mór da egròja de
N. S. do Farto; Amélia Segadas Vian-
na, áa 9 J_ hora», na egreja de N. S.
do Parto; Virgílio Aguiar áa 8 J.horas, no egreja de N. S. da Boa
Morte; Argentina Ferreira da Silva,
á» 110 J_ horas, mo altar mór da egreja
do S. Francisoo de Pr~'- J "-¦-¦
Vieira Machado, ás 9atuar mór «ia egreja dó Santíssimo
Sacramento; Idalina Brazilina e Ata-
ualpa, áa 8 e 9 hora» na matriz de
N. S. da Gloria Largo do Machado;
dr. Joaquim Silverio de Castro Bar-
bosa, ás 10 horas, no altar mór da
egreja da Candelária; Elvira Castello
Branco, áa 10 V, horas, no altar mór
da egreja da Candelária; Octavio Soa-
res da Rocha, _ 9 Jí horas, ' na
egreja da Candelária; Olga Nobrega,
ás 8 horas na egreja do Sagrado Cora-
ção de Jesus; Jayme de Ollveit., ás
9 V, horas, na matriz da Gloria (Largodo Machado); José Cupertino de Aze-
da, ás 9 H hora» ma egreja de N. S.
da Conceição e Boa Morte Avenida
Rio Branco, canto da rua do Rosário;
Marietta Alvarenga, ás o horas, no ai-tar mór da ejrreja de S. Francisco de
Paula; Heitor Paixão Valle de Almei-
da, ás o horas, na egreja da Gloria
(Largo do llochado); dr. Vicio. Va>-
concello» da Veiga Cabral, ás 9 i_
hora», no altar da egreja cie S. Fran-
cisco de Paula; Augusta Caulliraux,
ás 9 i/i horas, na Cathedral, rua Sete
esquina de 1° de Março; JudithNavarro de Mattos, ás o horas, na ma-triz dé Ni S. da Piedade; Alzira Fran-
cisca de Souza Mello, ás 8 •/,, horas,
no Conventu do» Carmelita», Largo
da Lapa; vüuva Celin» de Medeiros
Pereira, as 9 J_ hora», na egreja de S.Francisco de Paula: Antônio Crysos-
tomo de Carvalho, ás 8 J_ hora», na
e^eja do Espirito Santo, Estacio de
Sa; Guilhermina Aroiica Cruz, ás 8 V,hora», na egreja do Bomfim (S. Chris-
tovaim); D. Anninha, áa 8 }_ horas,

O JULGAMENTO DOS IM
PLICADOS NO CRIME

DEGARANHUNS
Recife, 4 (A. A.) — Forom tus-

penso» ha dias os trabalhos de jui-
gamento dos implicados nos factos-
criminosos oceorrido» ' em Janeiro de
1917, em Garanhu», por effeito da
Ipidemia que grassou intensa-
mente nesta capital, Hoje, aob o pre-
sidencia do desembargador dr. lArge-
miro Galvão, o Superior Tribunal do
Estado recomeçou o julgamento d'a-
qU-lles implicados, contini__ndo com
_ palavra o dr. Henrique Wanderlcy,
advogado de -ustychio Brazlleiro.

O Tribunal funecionou hoje com a
presença dos desembargadores drs.
Argenuro Galvão, presidente; Silva
Rego, relator do processo; Austerliano
Castro, Samuel Martin», Santo» Mo-
reira, Bellarmino Gondim e Barreto
Campello, procurador geral do Estado.

Antiáal -° DR»-MACHA?°

j bibliotheca, sendo bastante, confor-
Londres, 4 (A. H.) — Com- me penso, a declaração contida na

municado do exercito brita.ni_-,' estimada carta a que tenho a hon-
rm operações na Itália, datado d. ri de responder.
hontem á roite: Permitta que me sirva* da op-"A 4?* divisão britannica, que j portunidade para apresentar a v.
opera no sector do Asiago. avan-jex. a homenagm^da minha dis-
ça rapidamente pelo valle d. A_a ! tineta consideração".
em direcção ao s_'le ?uirr.na. Du-! -_ 1 . 1 _-
rante a noite passada, essa divi-' O governo fluminense, for acto

REPARTIÇÃO EMISSORA
DE CHEQUES NO

«IRUGUAY
Montevidéo, 4 — (A. A.) —

Brevemente será apresentado ao
Senado um projecto do governo
creando anna repartição emissora de
cheques.

e artigos para pre
sentes, por preço*-
baratos, só na im
portanto c populai
joalheria
"A ESMERALDA

8 e 10, Travessa das Flores
(.4856) Pro-imo à rua da Cano...

A RENDA^ DAS 
CALFANDE-

;_________

GAS URUGUAYAS
Montevidéo, 4 — (A. A.) —

.. renda das A._.r._rgas no rr.ez de

do corrente anno, é o seguinte:
Prisioneiros

Officiaes 7.990 í são havia attingido Osteria-del-1 de hontem, nomeou o dr. Plinio
Soldados 354.365' Termine, directamente ao norte d; Freitas Travassos, i* supplente
Capturas ido monte Verena. j do 1* delegado auxiliar da poli- i outubro rinaip, elevou-se a 1.400.000

Canhões 6.217. Ánnuncia-se que somente esta] cia, para o cargo de 2° delegado j pesos, veritteando-se um augmen-
Metralhadoras jS.6_2 divisão do nosso exercito já ca-j auxiliar, na vaga aberta com oito de meio milhão de pesos sobre
Lança-minas 3.907'pturou mais de cem canhões." ' fallcdmcnto do dr. Mario Verani. I egual mez de 1917.

tem dieta. Vende-se em qualquer
pharmacia. (4595)

FALLECIMENTO
NO RECIFE

Recife, 4 (A. A.) ¦— Falleceu
nesta capital o sr. iFrancisco Carnei-
ro da Cunha, proprietário da Droga-
lia Brasil.

O extineto era bastante relacionado
aa aociedade recifense, tendo a sua
morte causado . _al consternação.

THIPHOI (NOVO REME-liurn..- DI0)# Tonico.-
ral do organismo, o mais aetivo.
RECALCIFICA, REMINERAUSA.
ENGORDA. — Vidro 3$soo, em
qualquer pharmacia. (4596)

O testamento do Dr. Fraacis-
co de Castro Junior

No cartório do escrivão Senra
dc Oliveira da Provedoria e Resi-
duos, foi aberto hontem, o testa-
mento com que falleceu o dr. Fran
cisco de Castro Junior.

O testamento c muito longo e
entre as suas disposições de ultima
vontade, o finado pedia que não
fossem dadas á publicidade pelana egreja de S. Francisco 'ie 

Paula imprensa as suas ultimas disposi-
(altar mór). ' ç5eSt

Única e verdadeira cura da HÉRNIA on

QUEBRADURA
S._ OPERAÇÃO, por aeio da CI NTA HERN1ARIA ELECTRICAdo Instituto dt Ortbopedia Incruento. Medalha da ouro.
ttie de Janeiro — Avenida Gome» Freire n. 1*4, esquino do rua de Re-tende, em cima da'pharmacia

No grande estabelecimento do conhecido ei-
pecialista, oa Srs. doente» encontrarão ma»
ravilhoio» apparelhó» feito» aob medida, pa»ra a contenção e cura das tnaii volumosai
queb_dtt_».

Essas cintas electro-orthopedlcas, sem ne-
nhmna mola de ferro, leves, invisíveis e sua-
ves. permittem ao enfermo montar a cavallo.
fazendo qualquer trabalho ou fadiga, .can-
do completamente curado em pouco tempo,
«em operação alguma.

O professor Lazzarioi estará pessoalmentee çratuitAnipnte ãs ordens do? Sra. interes*
«ado» todo» o» dia», exceptuado o domingo.

ÜLTIMOS CERTIFICADOS DAS PES-
SOAS CURADAS:

illmo. Sr. Director Instituto Orthopedico, Rio.
Ku, snbscripto. Cario Destoara», declaro que soffrendo depoi» de 40.i-.nos de uma dupla Hérnia E.ctotsl. que chegou a um volume de um-rande melão, foi completamente reduzida e curada, adaptando o mar.vi-

ho-D Cinto Bern.ano do Prof. tUazxaríni, que me devolveu a saude e a-ida. Com profunda gratidão subscreTO esta declarado para o uso que orot. lazzarini pense melhor.
CARLO DESMARAES.

Empregado na DÍr_cíoria do Armamento da Marinha, morando em-ictheroy, nia S. Leopoldo o. 41, modtn.0 e 11 antigo.
Obesidade, ventre caido, rins moveis C-trados com apparelhcs especiaesAMA á disposição da» Ezma_ Senhora». Aberto, de n ás 5. Trata-».

aior correspondência. Cur» aie HIDROCKLE sem operação. 'C 14:94)

itOriiõFrancísco
^Almeida*

+ 

Catharina Carvalho d'Al-
meida, seus filhos, netos Ir-
mão, cunhadas e sobrinho»
.(ausentes), Armando <_f_-
lho d'Almeida, Joío Augusto

Alves da Silva _ sua mulher, con»
vidam seus parentes e amigos para
assistir ás missas que por alma ale
seu presado marido, pae, avó, cu-
nhado, irmão e tio ANTÔNIO
FRANIOISCQ D'ALMEIDA, «!«»
cido no dia 7 de Setembro em _s-
moriz. (Portugal), mandam ceie-
brar no dia 7 do corrente ás 9 tia
horas, quinta-feira^ na matriz da
Gloria (Largo do Machado). Des»
de já se confessam eternamente
gratos a todos aquelles que compa-
recerem ai este acto do religião e
caridade.

'¦ (C r4383>

O "MINA* OERAES" VAE
AOS ESTADOS UNIDOS
Consta que o couraçado Minas

Geraes irá aos Estados Unidos, on»
de receberá o apparelhó de •-_
central" recentemente adquirido pe*
lo Ministério da 'Marinha.

Adeantam que 9 partida do nosso
dreaudnough se realizará por todo
este mez^

Por. actos de hontem do prefei-
to, foram nomeados: solicitador
dos Feitos da Fazenda Municipal,
o bacharel Antônio da Silva Pes»
Boa; «soripturario-almoxarife da
Escola de Aperfeiçoamento, o ci-
dadão Octavio Carnilhò da Fon-
seca e Silva, ' _ contra-mestra da
officina de flores do 'Externato
do Instituto Orsina da Fonseca,
Rachel Lellis Mendes.

CREME e ROUQE NINON
(5855)

em todas a» Perfura»-».

C-X-»ft-Í^_-_£--fc___^M§9

wM-^Irpl-I^P'

A DEMISSÃO DO DIRE-
CTOR DE HYOIENE DE

BUENOS AIRES
O director eeral de Saude Pn-

Wica recebeu hontem, communiç.
ção de que o governo argentino de-
mittiu o director de Hygiene de
Buenos Aires.

TRIBUNAL DE CONTAS
Em sessão hontem das Câmara»

Reunidas, o Tribunal de Contai,
recusou o registro do contrato ceu.-
hrado pela E. de F. C. do Brasil,
com Cypriano da Silveira _ Comp-,
para fornecimento de tubos de a;,oi
por haver sido remettido ao Tn*
bunal fora do prazo legal, e regis-
tou o contrato de consolidação <ics
anteriores, celebrados com a Cora*
panhia Brasileira Carbonifcra *j!
¦Araranguá, e o adeantamento nt
125:000$ ao director da E. de F.
S. Luiz a Caxias e o credito dt
154:000$, para despezas com a
Prophylaxia Rural no Estado de
iMinas.

— 11_> t* ¦
O ministro da Agricultura re»

cebeu um telegramma de borda
do paquete Siga. passado e_
Pernambuco, communicando _ a/11*
ex. que os estudantes brasileiro»
embarcados para os Estados Um*
dos, onde vão se aperfeiçoar, es
tão de saude, e fazendo boa vi*
gem.— — lei t ¦—

Carnes Verdes
Matadouro dc Snntn Crn

Aba*idos hontem: 538 rezes
porcos, 19 carneiros e a vite

Foram rejeitados S porcos
carneiros e 3 vitellos.

Foram vendidas 4 1I4 rezes.
Stocl-: T. P. de A_v._r, zéí

zes; C. Ê. de Mello, 90; A.
Sobrinho, z; Oliveira Irmãc:.
Total. 418.

Entreposto de S. Dio.o
Vendidos: 497 3J4 rezes, 83 ;

cos. 14 carneiros e 22 vitellç».
Os preços foram os seguitt

rezes, a 1$; porcos, de _l$3í'
1S5C0; carneiros, a ;$; v__t_
iS.joo.
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0S LEILÕES DE MERCA-

DORIAS DOS EX- 4
ALLEMÃES

n-.^n.ke normall-ado o «Ihisçlp na*Tenjo.M n"r|'s[)ec,„r determinou,
i^filS''a cont n iS do» leltóe. de
h 

'.diria.? do. exUHemlle. que ha-

h ilíÜSirn^^r-dcpol. d» inter-
-J, ,*»iiada nea ep demia, reali-

gHjY?5&'» aímazem io do
Ses dn Porto, c constará da» aeguln-
,c*Ie;SC.adt0oaffi. . tecido, de algo-
¦•.."lanas dc z nco, carbonato de
ffli tllXs, pontas ie Pari., pan-
\Z 'de me*»i oleo de petróleo, har*
5,'onliV^P»»-»' an"1""', «f***0"»
Sè nlgôdSo, garrafa» vaala», choça.
;• í. peças de louça, café em grão,
. il para escrever, enveloppe», cha-
C oe algodão, toldo, de lona, bro.

liai,, phoaphoroB de pio, cadeira», aa-
S''íil amargo, mel comporto, pa-"ei de cigarro, violSes, obras de vidro,

a"ÉNTRADA DE GÊNEROS
NO RIO ORANDE

DO SUL
Porto Alegre, 30 — (Al. A.) —

(Retardado) — A entrada de_ gene-
roí no dia 29 do corrente foi a se-
ciintc: batatas, saccos, 264; ba-
íihà, latas, 687; faitínha, saccos, 20;
feijão, saccos, 5*9; alfaia, fardos,
87! milho, (9aocOB, 585.

No mesmo dia floram cotaldios aos
nréa,ii5 abaixo mencionados os se-
guintes gemerdsi.: fatlmlha especial,
i5$ioo; fina, M$4oo; peneinada,
I3$400j çrassai, i2$20o; feijão,
,BSooo; mitlho, I5$tooo.

ASYLO INFANTIL N. S. DE
POMPÉA

Para a sttbscripção aberta em
nossas çolumnas para o Asylo In-
fanti! N. S. da Pompéa, recebemos
,1c d. Maria Luiza Halbout 'Carnãio,
n quantia de 50$oqo.

Toma-se
na

convalescença
da Gripe

Hespanhola
Emulsão
de Scoff

6083

,T!?í*n*!Ç;T"T,*.',rrtr":?' '-'¦''¦";";; "*r'"-

CQRTOETÔ BA MÁipât -- IVifcii^fclra, Tffô.Xoveí
M*Ç1'2ff$*.pT»

êmà W^ÊS^P^Í^^Vl^^^^^SS^i

O ENTERRO DO SR. ADOL-
PHO NICOLICH

¦Montevidéo," 4 — (A. A.) —
Foi muito conicorilídlo o enterro do
sr, AdloJph'o Nicolich, achando-se
presentes as personalidades de
maior destaque da colônia brasilei-
ra desta capital.

CORREIO SPORTIVO
TURF

DERBY-CLÜB

IiisiTipções para a corrida de
domingo próximo
VARIAS NOTAS

P.inifis a seguir o projecto de in-
scripçilo para a corrida que no pro-
^¦ma! dia 10 se rcalisara no prado do
Iiamaraty:

C.rande "'Prêmio lExcelsior". —
11.800 metros. — Prêmios: 5:000$ e
1:000$ — Animaes europeus de 2 an-
nos, excluídos os vencedores dos pan-
des prêmios lExtra e lEuropa — Ani-
mães já inscriptos.

Pareô "Seis de Março". — 1.300
nietros — 1:200$ e 240$ —¦ Animaes
nacionaes sem victoria este anno —
H.ir.dica-i antecipado.

Pareô "iProgresso". — 1,600 me-
troj — 1 :aoo$ e- 2140$ — Animaes na*
cionaes — Hándicap antecipado.

Pareô "Velocidado". — 1.100 me-
tros — 1:200$ e 240$ — Animaes sem
victoria este anno — Hándicap ante-
ripada.

Pareô "'Cosmos". — 1,600 metros
— 1:200$ e 240$ — Animaes estran-
griros de 3 annos que tenham corrido
sem victoria — Pesos: cavallos 5»,
éguas 50 kilos.

Pareô "'Dois de Agosto". — i,,6oo
metros — it-aoo) e '340$ — Animaes
mie nio tenham empate no. pareô dr.
Frontin este anno, nem sejam vence-
dores dos Grandes 'Prêmios dr. Fron-
lin c i; de 'Setembro em 1917 e não
tenham vicloria este anno — Cavallos
SS. éguas -,1 kilo».

Pareô "Itamaraty". — 1.609 me.
tros — 1:2oo$ e 240$ — Animaes do
qualquer paiz — Hándicap antecipa*
do.

Parco ".117 de Setembro". — 1.800
metros — 1:500$ e 300$ — Animaes
ile qualquer paiz — Hándicap anteci-
pado,

A insciipção será encerrada hoje,
ís 4 horas da tarde, pedindo a dire-
rtnría a presença pontual dos ^proprie-tarios ou seus representantes á sessão
de inscripçüõ,

O "Grande Prêmio Brasil", que de*
via «cr corrido no próximo dia 10, no
Berby, foi transferido para a corrida
ile 2.1 (lo corrente e o pareô "Eurona"
fônimaçs inscriptos) para a corrida

de !¦¦ ou de 24, tambem deste mez, se
nquellinSo se realizar.

o "Saint Leger", italiano, dis-
putadp em setembro em IMil&o, foi ga-
nim por Rumes Jones, filho de Johnó Count e propriedade do capitão Ta-
Sio.

O vencedor é irmão paterno de Cor-
era. alo coronel Juliano (Martins de
Almeida, importado para o nosso
turf peln sr. Cario» 'Coutinho,

O " Saint 'Leger" irlandez, dis-
puto dó tambem em setembro em Cur-
ragti; foi ganho por Üionysos. por11 langihl))' e Dnnella, de lord d'Aber-
«On, trn.lo corrido mais dez competi-
dures,

O vencedor é irmão paterno de Pa*
ctoln, Parcimônia e Scutari, o primei-rn 1I0 sr. T.ima Rocha, importado pe-10 sr. Henrique Joppert; a segunda
(.unhem do sr. Lima Rocha * impor-
Liç.lo Jockey Club, e a terceira dos
s ¦». l,.izzareschi o Butori, de 'S. Pau*
In, e importação do sr. W, 'Maddock.

-— F.m conseqüência de um acci-
(lente tlf "entrainement", foi retirado
definitivamente de corridas o famoso
Ahliyàrt, por Sea 'Sick, do rei Affon.
f XIII, c que vac ser destinado á
reproilueção,

.'* - aN'a corriala de 20 de outubro foi
dijpuladò em. 'Montevidéo o "C.rande
Erremio Nacional", 2.500 metros e
cerca dc 35:000$ ao vencedor.

l;or.iiu apresentados ao "starter"
çiiicii animaes argentinos: Rodin, porallamaiid Inbilee e 'Rosaline; Eldora-
uo. por Yoiiv i.Vfaieslf e Poppy: Tie-
Tác, por llalifondo e Dunce; Tabaré,
por Saint Wnlf e Table de Oènes, e11 iliea, por Dusty IMiller e Bohemia,
ç quatro urupiayns: Itristol, por Pil-Io e Rrisa; Quevcdo, por Comus e
a»_—<i—____________________

North Star; Rubi, por PellegrinI eVera, e Biscuit Royal, por Comua e
Bibelot.

Venceu Rodin, seguido de Bristol,
quo ficou 9 um corpo, batendo Rubi
por tres quarto» de corpo.

O vencedor foi dirigido por D.Torterolo e Bristol por M. Bonilla.
Esta é a prova mais importante doturf urnguayo.

*»»* **• *P

VARIAS NOTI-0IAS
— Em ara reunião do hontem, aCotnm_sâp Central dos Criadores re-solveu efifectuar no dia ia do corrente

a t1 expoSiçajo-feirta de ahimaes de
puro sangue.

A exposição aerá inaugurada áa 2hora» da tarde, com a maior simplici.dade, em virtude da» condições do tno.mento não permittirem dar-lhe um ca.racter festivo.
dantes devem requisitar ob seus in-
gresaos na Secretaria da CommiMão,a Avenida Rio Branco n. 109, ondelhe» serão ministradas todas as in.formaeflea.

FOOTBALL
As exéquias do footballer"João 

Oantaario
'Estão marcada» para quinta-feira,

7 do corrente, ís 8 horas da manhã,
oio altar mor da igreja de S. Fran.
cisco de Paula, as exéquias mandadas
celebrar pelo 8, Christovão A. C. poralma do seu saudoso sócio fundador
e benemérito, João de Menezes Can*
titaria.

•J» íjS rfi

. Vm sportman restabelecido
Acha.se restabelecido da Influenza

hespanhola, o conhecido e estimado
sportman, sr. Luiz F. Lebre, presi*dente do S. C. Manguenra.

•:• *
As exéquias do player Adal-

berto Mello
Xa iftreja de S. Francisco de Pau-

Ia, será amanhã, ás 9 horas da ma*
nhã, será celebrada a misaa em suf-
íragio da alma do footballer Ipiràn-
guense Adalberto de Meello.

* *
O Fluminense iulcia os seus

trainings
O director de sport» terrestres do

do C. R. Flamengo, por nosso inter-
médio, communica aos jogadores, querecomeçarão amanhã os trenós da for-
tna seguinte:

Quarta-feeira, 6 de novembro, ba-
tebola para o 1° e 2° teams.

Quinta-feira, 7 de novembro, tre-
nc do 3° x 4° teams 4o Flamengo.

Sexta-feira, 8 de novembro, treno
do t° c 2o teams do Flamengo,

A's 16 horas, como de costume,
* *

(Footballers infantis resta,
belécidos

cAliam-se completamente restabele-
cidos da . epidemia reinante, os foot-
hallers infantis do quadro campeão
da presente temporada, Mario Siquel-
fa, Waldemar Rodrigues, Orlando
Pennafurte, Jo.é I,oureno, Gil Teixei-
ra. João Alô, Emmariuel de Carvalho
(Zito), Cacique Jatahy, Álvaro Rc*
go, .Adhemar Martins, Alair Ferrei-
im e José Barroso Nunes.

OS CRÉDITOS CENDID0S
A' FRANÇA E A' INOLA-
TERRA PELO URUGUAY
Montevidéo, 4 — (A. A.) —

Apesar da attitticle de alguns mem-
bros da -oPPosião, a Câmara tios
Deputados approvou, por grandemaioria de votas, nas suas linhas
geraes e nos «eus detalhes os pro-
jectos setore a abertura de um ore-dito á Fraca e 'a ampliação do cre-dito aberto á Grã-Bretanha. Esses
projectos foram lenviados, ao Se-nado para. iserem approvadas.

O TRATADO DE ARBITRA-
OEM ENTRE O

URUOUAY E O PARAOUAY
Montevidéo, 4 — (A. A.) —•

Teve granide solennidáde a assi-
(jnatura do tratado de arbitragem
entre o Uruguay e o Paraguoy, quefoi fittbscrirpto pelo -ministro interi-
no das RelaçSes (Exteriores,, dr.
Jntain Antônio <Buero e pelo «mear-
regado de negjodios do Paragfuay.

Ao acto insistiram o aub-secreta-
talo dais iRelações lUxteriores, dr.
Sanalegtil, os memlbros dais commis-
sfies de 'Diplomacia e Tratados, do
Senado e da Câmara dos Depu-
tados e altos íunooiomarios 1 do go-¦verno, sendo trocados discursos
muito cordeaJes.

Tambem foi asignado o tratado
sobre o Comercio de ribotugera
entre ambos os paizes.* ¦¦', 

O ENSINO NOS COLLE-
OIOS MILITARES

De «ceârdo eom o parecer do In-
spector do ensino militar, o minis-
tro.da Guerra expediu uma circule*
aos directores dos collegios mili-
tares, declarando aos mesmos que
deverão ministrar.no corrente an-
no, aos alumnos do 1? anno, apenas
61 das primeiras licções do pro-gramma de arithmetica, aguarda»
do para 1919 as restantes.

Essa providencia transitória foi
tomada em razão da mudança do
regulamento dos collegios e dos
motivos expostos pelo coronel Ale-
xandre Leal, director do ' Collegio
Militar desta capital.

. Quem tjuizer ler sempre as ul-
timas novidades é sâ na casa Braz
Lauria, agente geral da ATLAN-
TIDA.
78, RUA GONÇALVES DIAS, 78
Entre Ouvidor e Rosário. (4019)

O DR. ALCEBIADES
PEÇANHA EM MON-

TEVIDÉO
Montevidéo, 4 — (A. A.) —

Achia-se nesta capital, o dr. Alei-
biades Peçanha ministro do Brasil
em iBulenos Aires, que, por oceasião
do Seu desembarque foi recebido
pelo dr. Lucilio Bueno, encarrega-
do de Negócios do Brasil aqui, e
pelo Introductor do aConpo Diplo-
matico qne o saudou em noitnie do
governo.

>0 dr. Alcibialdes iPeçanha, acom-
pautado do dr. Lucilio Bueno, vi-
sitou o ministro interino dias Re-
lações Exteriores dr. Jtian Anto-
nio Buero, safim de lhe agradecer
ais <altten;ões de que tem sido alvo
por parte do goventuo.- O distineto diplomata brasileiro
achai-se hospedado no Parque-iHo-
tel, onde permanecerá alguns dias
pana convalescer da grippie que oon-
trahiu em Buenos Aires.

9
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PROMOÇÃO DE FUNCCIO-
NARIOS NO HOSPITAL

CENTRAL
'Em virtude da proposta do'coro*

neL Pedro Vieira, director do Hos-•pitai Central do Eexercito, foram
hontem promovidos, na secretaria
daquelle estabelecimento, por mere-
cimento, a a" official o 3" Aris-
tarcho Lopes de Oliveira Ramos e
a 3* official o 4" José Felix Alves
de Souza.

ESMOLAS
Um amigo e companheiro do nos*

so saudoso Gustavo de Aguilar
Pantoja, entregou-nos hontem 50$
para os nossos pobres, em home-
nagem á memória do finado.

(Recebemos da firma Ascen-
ção Santos & Comp., a importância
de 30$, remettida por J. >R. D. de
Amparo, para os doentes indigen-
tes.

Recebemos de d. Francisca
M. de Carvalho a quantia de 10$
para serem distribuídos pelos po*
br es.

Em acção de graças a N. S.
da Penha uma anonyma envia 10$
por se ter restabelecido da actual
epidemia,

j Recebemos de um anonymo
5$ para os nossos pobres.

O CHILE NA POSSE DO
SR. RODRIGUES ALVES

Santiago, 3 — (A. A.) —.(Re-
tardado) — A imprensa rectífica a
noticia publicada, <ha dias, de que o
gpverito temeiona nome|ar o minis-
tro do Chile no Rio de Janeiro,
para represental-o ina qualidade de
embaixador especial, naís cerimo-
nias de 15 de novembro.

O governo do Chile resolveu
adiar até o pttoximo mez de maio
a lida de uma euntuaix-ada especial
que será presidida pelo dr, Ismael
Tooornal.

TEM PRISÃO DE
VENTRE?

Muitos soffrem de prisão de ven-tre, porém, muito poucos são os
que entendem que, mesmo que hajaacçBo natural e regular dos intes-tinos, todos
os dias, pi-de a evacua-
cão nio ser
completa, d o
que resulta o
envenenamen-
to do sangue,
com germens
e bactérias.

Cada dia
que se deixe
passar I com
os intestinos
inactivos mui-
tiplicará o pe- Ce-we o ventre s*
rigo, visto que pôde mover diária-
as matérias pu- mente, ficando o
trefactas que intestino p a rcial-
se accumulam mente tapado, o
exgotam a que causa a prisãoacção do esto- de ventre,
mago e mus-
culos intestlnaes, concluindo portornar-se impossível uma evacua-
ção natural e na maioria dos ca-
sos ' sobrevem a terrível appendi-
cite.

Para a prisão de ventre e suas
conseqüências, taes como má di-
gestão, achaques do figado, eru-
pç3es cutâneas, azia, flatulencia e
decahimento geral, as Pílulas An-
tibiliosas de Doan não teem rival,
porque se compõem somente de
substancias vegetaes,' que tonifi-
cam os órgãos digestivos, em vez
de os debilitar,' amollecem a massa
intestinal, facilitando a sua passa-
gem, sem mal estar ou dores e ga-rante-se que não conteem nenhuma
substancia que traga ao doente o
vicio ou habito de drogas nocivas.

Acharão as Pílulas Antibiliosas
de Doan á venda em todas as phar-macias, mas se desejam experimen-
tal-as, antes de compral-as, escre-
vam-nos, pedindo uma amostra
gratuita, e serão promptamente at-
tendidos.

'FOSTBR-McOLELLAiN CO.
Caixa do Correio 1.062

sio d» janeiro
(C 1.253)

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

OOMFIANHIA IiUZ STEARTOA

Os operários da Companhia Luz
Stearica que na sua maioria fo-
ram atacados da epidemia reinan-
te faltariam a um sagrado dever
se não viessem pelo presente tes-
temunhar aos muito dignos dire-
ctores desta, casa, exmos. srs.
drs. Julio B. Ottoni e Manfredo
de Lamare. a sua immorredoura
gratidão pelos cuidados que lhes
dispensaram e ás suas famílias,
durante o tempo que estiveram
enfermos, não lhes faltando com
os necessários medicamentos, bem
como pagando-lhes os seus venci-
mentos integraes, não descontan-
do o tempo que estiveram afasta-
dos do serviço.

Que Deus proteja estes dois
beneméritos, prolongando-lhes a
existência para felicidade de to-
dos no3, são os nossos votos.

Pelos operários agradecidos,
A commissão:

Jo3cph Casaux. '
José de Souza Pereira.
Jeronymo Ferreira da Silva.
Antônio Cardia.
Henrique Gomes Saboia.
Manoel Pinto Rezende.

(C 14578)

Ai CURA DA "GRfPPB HES-
IPIANHOLA"

PELA HOMOBOBATHIA NOS
SUBÚRBIOS

Rendemos graças ao Altíssimo,
pelas curas operadas, pelo medica-
mento "Aibapenitum" da invenção
do conceituado e competente phar-
maceutico homceopatha'AiEFONSO
CÒRIRSA BASTOS.

Graças a este medicamento, que
cura em 24 horas a "grippe", em
tão boa hora descoberto pelo sr.
Affonso Corrêa Bastos, milhares
de pessoas se restabeleceram de
Engenho de Dentro a D, Clara,.

'Egualmente são dignos de louvo-
res os dois cavalheiros, Januário
Cordeiro de Omveira e Auousto
Gomes de Queiroz, os incansáveis
propagandistas do medicamento,
principalmente o ultimo, que foi
de uma dedicação extraordinária,
distribuindo-o á pobreza, visitando
enfermos, e não poupando sacrifi-
cios para a salvação do povo sub-
birrbano, com o medicamento.

ÉE' justo este agradecimento do
povo suburbano.

Manoel Ferreira de\ Mello.
Adelino Ferreira da Silva.
Antônio Alves. (C 14339)

AVISO
LOJA AMERICA E CHINA

Fundada em 1840
RUA DO OUVIDOR N. 6_

J. R. Camíes & C. tém a hon-ra de avisar aos seus freguezes eamigos que acabam de receber uma
grande partida de finíssimo chá
preto e verde, de sita especlallda-
de. apreciado pelos paladares maisdelicados e convalescentes. E pa-ra commodidade de nossos fregue-zes, no momento actual, pedimospara dirigir seus pedidos pelo nos-so telephone Norte 850, que remet-teremos immediatamente, para o
que temos um pessoal preparado.Preços: kilo, 34$; r|_ „ilo, 12$;ago gramma», 6____u (16561)

AO PUBLICO
Communlco que passei doze diasno Sanatório S. Sebastião, sito árua Bento Lisboa, 160, e que abso-lutamente, em todo ponto de vista,não é possivel melhor tratamento,

Apezar de ter chegado ali sem car-ta de recommendaçâo e sem dinhel-ro, encontrando todo o pessoal ata-cado de Influenza, não me faltoucoisa alguma; em cada enfermeira
encontra-se uma amiga dedicada eem cada empregado o cunho dorespeito e attençSo. Não é precisopublicar-se a que extremo de de-dicação, para com todos, chegam odr. Álvaro Simões Corrêa, suaexma. familia e seus auxiliares.— Esther Lins Rodrigues. — Rio,
30 de Outubro de 1918, rua 19 deFevereiro, 56, casa XI.

(C 1434»)

wiw

ÇC 13486)

AGRADBOTMiENTO
A commissão abaixo assignada,

por si e- pelos seus companheiros
das officinas electrica e de enrola-
mento da The Rio de Janeiro Light
and Power Co. Ltd. — secção Vil-Ia Isabel — vem pelo presenteagradecer ao illustre cavalheiro mr.
Ch. A. Barton, chefe geral da se-
cção de Tracção, os cuidados e in-
teresse que a todos dispensou, quan-do. foram atacados pela epidemia
reinante, já providenciando para
que a nenhum faltasse a assisten-
cia medica, nem medicamento, jámandando pagar-lhes integralmente
os respectivos ordenados, sem des-
conto algum. Assim, pois, penhora-dissimos, aqui hypothecam ao mes-
mo mr. Barton a sua eterna grati-dão. Rio de Janeiro, 5 de novembro
de 1918 — Manoel Medina, Pedro
Mello, Carlos Mika, Pedro de Vas-
conceitos, Pedro Halfeld, Lourenço
Barbosa, Antônio Viégas de Car-
valho, Antônio da Costa e Manoel
Braga. (C 14499)

ALBAPENITUM
MARCA REGISTRADA 

'
ESPECIFICO HOMOEOPATHICO
Contra a Influenza e grippe, cura a

febre, dor de cabeça, tontelra»,
tosse, etc,

Modo de u.ar: 5 gottas em melo
callx com agu» de uma em uma hora.
Vidro 2*000.

Laboratório Homoeopathico— DE —
AFPONSO CORRÊA BASTOS

Rua do Hospicio, 226 - Rio
(C 14383)

Advogado
e jornalista

Magistrado federal e professor de
Direito, em disponibilidade, com lon-
ga pratica de advocacia e imprensa,
offerece seus serviços profissionae» a
quaisquer empresas industriaes ou mer*
cantis, companhia» ou aociedades, e
encarrega-se de redacção, collaboração,
direcção, agencia,' corespondencia ou
representação de jornaes ou qualquerserviço de imprensa; no patrocínio de
causa» civeia, commerciaes e crimi-
naea, cobranças, liquidações, falle**,*
cias e inventários, eatara prompto a
attender tambem consulta» e chama*
doa do Interior e a domicilio. Adean-
ta custas e defende grati» aos pobres.Escrlp.: Quitanda 152, 2°. Re».: São
Luiz Gonzaga 431. (C 13219)

PAPEIS PINTADOS
n.iVeid.^i.s^Vs.59-

(4758)

Bolsas e meias „hoaraI5:
A cosa David Ferro, rua 7 Setembro,
124, recebeu aa maia bellas novidade,
<I50S)

to"
Preservativo da eryslpela
Formula do Professor Dr.

CARLOS DE FREITAS
Deposito geral: Pharmacia
Moura Brasil. — 37, Rua
Uruguayana, 37, (311)

DECLARAÇÕES
SOCIEDAIDE RIO GRAN-

DBNSE

Por ordem do ar. presidente con*
vido todos os srs. sócios para uma
reunião de a.aemblia geral, que terá
logar no dia 7 do corrente, ás 7 i|a
hora» da noite, na sede social, á ave*
nida Rio Branco n. 1183, para a elel-
ção da nova administração correspon-
dente ao biennio de 1918 a 1920, —
[José Coelho de Azevedo, i". secreta-
rio. (C. 14.437.)

ROTISSERIB AMERIOAÜNB
GONÇALVES DIAS, 52

Adhando-se o meu pessoal járestabelecido, levo ao conhecimen-
to de meus digníssimos clientes
que resolvi abrir meu estabeleci-
mento no dia 4 do corrente, afim
de poder corresponder á sua gen-tileza. — Ignacio Areai.

(C 14122)

QUADROS DE IMORflÜATTORA
(Foto-Brasil

RUA 7 DE SETEMBRO. 115
A todos os acadêmicos fazendo

parte dos differentes Quadros de
Formatura cuja execução nos foi
confiada e que ainda não se pho-tographaram, rogamos a subida fl-
neza de comparecerem em nosso ate-
lier para esse fim, de forma a po*dermos fazer entrega de todos os
trabalhos nas épocas determinadas.
Os quadros que nos falta com-
pletar, são os seguintes:

Faoiildade de Medidna:|
Assistência Municipal do Rio dc

Janeiro, Curso Medico — Home*
nagem Dr. Benjamin Baptista c
Curso Odontologico.

Faculdade Hahnemanniana:
Curso Medico e Curso Odontolo-

gico.
Escola de Pharmacia e Odonto*

logia do Rio de Janeiro.
Escala de Pharmacia do Estado

do Rio.
Escola de Veterinária do Estado

do Rio.
(6548)

SOCIEDADE UNTAO PROTE-
OTORiA DOS RETALHISTAS
DE CARNES VERDES

RUA LUIZ (DE aCAMOES n. 362* Convocação
De ordem do sr. presidente peçoo comparecimento dos srs. sócios

quites á assembléa geral ordinária
que em segunda convocação se rea-
lizará terça-ifeira, 5 do corrente, ás
7 i|_ horas da noite, nesta secreta-
ria, .para a posse da nova adminis-
tração e entrega de diplomas hono-
rificos.

Rio, 3 de Novembro de 1918. —
Manoel Francisco Martins Junior,
secretario. (-5578)

A COMPANHIA
I/EOPODDINA

Francisco Cardoso, inferior do
Corpo de Bombeiros, vem por
meio desta redacção, agradecer
penhoradamente o acto faumanita-
rio praticado pelo agente da es-
tação de Olaria sobre as provi-
dencias e o carinho prestado a
uma praça enferma, pertencente á
familia do referido inferior, quan-
do era transportada daquella es-
tação para a Praia Formosa.

(G 14593)

SOCIEDADE BENEFICENTE
DOS EMPREGADOS NO

aOOMMERlOIO DE CAPE' DO
RIO DE JANEIRO

Sede: Rua D. Gerardo n, 54, sob.
AVISO

Communlco aos srs. associados
que continuamos á disposição dos
mesmos, para o que necessitarem,
todos os dias úteis das 13 ás 15
horas. Rio de Jan 

'ro, 
3 de no-

vembro de 1918.
Piela dinectoria^ Gastão Rastet-

ter, i° secretario. (C. 14.244)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
MEMÓRIA AO AI/MÍIRANT5E
SALDANHA DA GAiMA

ISE*DE PRÓPRIA, RUA ÍDO CAT*
TF,TE Ni: 93

Expediente das 3 ás 4 horas da tarde
iSessão do conselho administrativo,

hoje, ia 7 hora» da noite. Rio, 5 de
novembro de 1918, —- O 1°. secreta-
rio, Fernando Gil de Almeida.

CC. 14.390.)

COLLEGIOS
Escola Superior de

Commercio
Os srs. dlra. professores são con*

vidados a compaTecer na próxima sc-
ajrunda-feira, dia 7 ito corrente, ii re*
união da Congregação, que se reali-
zara 4ü 4 horas dia tareje daquelle
cHa, no edificio do Club dos Fun*
ccionarios Públicos Civis, á ma Gon*
çalvca Dias, ficando prevenido os
srs. alumnos que as aulas continuam
siuspensas por tempo indeterminado.
Rio Se Janeiro, 4 de novembro de
J918. — Prof. H. ria Tautphons,

(C 14432)

SALA E QUARTO
Casal estrangeiro precisa de dois

aposentos bem mobilados, com boa
pensão, perto do centro e em casa
que não tenha outros pensionistas-,carta no escriptorio desta folha á
M. M. 3. (6533)

O habito da embriaguez
Cura-se com Sàlvinis e Gottas de

Saude do Dr. Cunha Cruz. Encon*
tra-so nas drogaria». Consultório do
Dr. Cunha Cruz; rua da Carioca
n. 31. (5561)

¦¦¦II!H«._MHli'_l»:i_l»»_lli;l_!!

Pergunte a um consumidor de "GOODYEAFT
*

qual a sua opinião sobre esta marca
de pneumaticos e câmaras de ar.

Elle manifestará a V. S. a satisfação obtida com os pneumaticos e
cainaras de ar "GOODYEAR" que lhe rendem maior küometragem com
muito menos incommodos que os de outras marcas experimentadas an-
teriormente. \

t

t
Os pneumaticos e câmaras de ar "GOODYEAR" são fabrifcados para

proporcionarem o máximo do uso, mantendo a reputação da sua quali-
dade até o fim.

I

Todo o pneumatico é sujeito á mais rigorosa InspecçSo depois da
applicação de cada lona. Qualquer deites tornando-se duvidoso é posto
de lado, e só são enviados para os armazéns os que estão absolutamente
perfeitos.

As câmaras de ar "GOODYEAR" são sujeitas egualmente á mesma
severa inspecção, visto que teem de confirmar a reputação dos pneumati-.
cos "GOODYEAR".

Uma câmara de ar •'GOODYEAR'- dentro de um pneumatico
"GOODYEAR" é a combinação ideal. X

Postos de Serviço GOODYEAR)

/'.§

Castro d'<AlmeIda & O.
Av. Rio Branco, 58.

Rocha & Padrão
R. Azevedo Lima, 150.

Garage São Paulo
R. do Cattete, 184.

Internacional Machlnery Co.
R. S. Bento, 30-

Cid& Alexandrino
R. Riachuelo, 20.

lasa Gonçalves
Praça doa Governadores, 1,

Garago Chandler
R. Senador Vergueiro, 174.

Officinas Lancia
R. Evariato da Veiga, 63.

Garage Azevedo
R. Carvalho de Si, 56.

Moreira, Braga -ft C.
Rua Rodrigo Silva, 31.'

Graxas mineraes superiores
EM LATAS DE 5 KILOS

Veedol Heavy Cim", Amarella. ki*
lo 1S600; "Veedol Gear Compound",
Preta, kilo ,ií6oo; " Coacholfne Com*
pound". Preta., kilo i$3oo. Vendem*
ae na Aenvidi» Rio Branco 35, loja.

(C M347)
T-

HOMEM 1 MULHER
MOLÉSTIAS DO A!'PA«flHO CE-
NITAL VIA5 URINARIAS TRA
TAMENTO DA 5YPHILI5. APP.
00 911. CIRURGIA EM GEltAL

Dr BARBOSA VIANNA
Da 5anta Caso e da Facul-
dade. Consultório, RODRIGO
5ILVA, 6. OE 3 A5 5 TELEP

— I0-V8 CENTRAL —

(4974)

Encarregado para avenida
Plreaisa-se do um homem soltetH

que seja perltreiro e entenda de seS
ços d_ bjm'beÍro, bem como de |Mdim, para se encarregar de zelar i9
grand* avenida, e ajudar em servfyl
domésticos do proprietário. Trata*!
na rua G. Dias 67. Paga-se bem.
cxfje*9e informações, (C '14380

fll1
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The Goodyear Tire & Rubber C.
Of South America.

RIO DE JANEIRO:

AVENIDA RÍO BRANCO, 249 *

SAO PAULO; * ,
AYenida SSo João. 72 — li

(6557)

>'.•*-¦;

Papel hygienico
Tem grande stock:

Oscar RUDGE
Grande Deposito de

Papeis
RUA SILVA JARDIM l 16

Telephone Central 2S60

^**^l^^ £Mctwn(**n**

¦ m
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SENHORA
honesta e carinhosa, precisa-se, pa-ra cuidar de quatro meninos col-
legiaes, durante o dia, e o periodode férias. Paga-se bem. Cartas a
Luiz Marques, nesta redacção.

(C 14236)

BEJr.:. tiOJ.». OAP.:. AM1-A-
DE PRATBBXAL

Hoje sess-. ccons. peço o compare*
cimento de todos os llr:. do quadro.
O Sec:. J. Soares Filho, .«:.

(C. 14517.)

ANNUNCIOS
MACHINA DE CORTAR MA-

LACACHETA
Vende-se uma em conta. Rua da

Quitanda 188, loja. (C 14360)

l:00O$O0O
Dâ*se a quem 00—seguir um empre-

go publico para um ar. respeitável e
de vencimentos nio inferiores a 250$,»agoment»! á vista. Cartas a R, R.,
rest» red„çío. (C Mitas)

PHARMACIA
Preoisa-èe de nm pratico habilita*

do, com noas rélereririas. Rua Sal-
\ador Corrêa, 52—l.eme. (C 14318)

ENFERMEIRO
Precisa-se na Casa de Saude Dr.

Eiras, rua Mmqjrlez d'01inda, paraserviço medico cirúrgico. (C 14476)

Fazenda-Sitio
Vende-se uma, 30 alq., bem mon-

tidn, 3 kilometros cia estação, 4 ho*
ras do Rio; ou troca-se por um sí*
tio até s alq.. próximo de cidade.
Henrique, Marechal Floriano, 176.

(C I45«3)

Chapéos para luto
A prestado e a dinheiro, rjreço mo*

dico, só na Chapei ária David, Praça
dos Governadores, 4; Tel. 2054 C.

(C I4S48)

CABRITAS
Vende-se 3, sendo uma sem cria

dando leite. Praia São Christovão
n. 597. (chalet 9). (C. 14.366)

Doenças do coração
Pontadas, palpitações, cansaço,

falta de ar, pés inchados e hydro-
psia, bater forte e irregular das
artérias do pulso e do pescoço, as
lesões no coração causadas pela
syphilis, rheumatismo e arterio-
sclerose, curam-se com CACTOS-
GENOL, grande descoberta, appro-
vada pela Saude Publica,%iar& essas
moléstias. Granado & Filhos. Rua
Uruguayana 11. 91. (Rio, Impor-
tantes attestados.

ÇC 14591)

Lülu' Pomerania
Vende-se um lindo casal de cachor*

rinhe-a Divlu' Pomerania, com oito
mezes de idade. Para ver e tratar á
run Flack n. 138, Estaçüo d'» Ria
chuelo. (C 14.1S.1)

Piano Automático
Vende-se um marca "Rex" de 65

e 88 notas. novo. e em perfeito es*
tndo, com superior capa e oitenta
musicas, na rua Salvador Corrêa n.
62 — Casa 1 — Leme — diariamen*
to até uma hora. (C 14464)

MECÂNICO
-Precisa-se de um hábil mecânico

torneiro e limador, perito em auto*
mov-efo, paria tomar conta de uma
officina particular, Kua Sant'Anna .n.
23. (C 14430)

Cura radical
Da GONOKRHílA CHItOXI

CA on KKCKNTE, em pouco-
dias por nrocessbf mo lemes sen
dôr, gaiante-se o tratameto, Tm
tamento pela electricidade 606 •
914. Vaccinas de Wriaht. Assem
bléa. 54. Das 9 ás n e 12 ás 18
SERVIÇO NOCTCKNO, 8 fi«
!í — Dr. Pedro Miizallinrs.

(D 763)

A Influenza
hespanhola!

•Deixa o doente debilitajMo, com
fastio, pernas fracas, língua suja,
tonteiras, emmagreciinento rápido,
tosse, dôr nos peitos. Convalescen-
ça perigosa I

Use logo o STBNOLINO, toni-
co phosphotado de effeitos rápidos;
faz voltar a saude, vigor e robus-
tez. Em todas as drogarias e Gra-
nado <*: Cia., rua i° de Março 14
c Granado & Filhos, rua da Uru-
guayana n. 91. Drogaria Rodri-
gues, rua Gonçalves Dias, 59 e Ca-
sa -Huber, rua Sete de Setembro,
n* 61. (C 14592)

Criança recém-nascida
Um senhor pobre, que acaba de

perder sua esposa, victima da epi-
dem^a reinante, d'eixando-The [ cinco
íi'-liinhos, inchicive um de 8 dias de
nascido, ainda sem re^istraT, entrega
esta criança a uma senhora abasta*
da ou a um oasal sem filhos, passai!-
do todo e qualquer documento e con-
cordand-o oom o nome que lhe quei*
ram dar. N. B.—E' do sexo mas*
culíno; cartas a A. Silva, rua Iguas*
sú n. 18. Cascadura. (C 14521)

VENDE-SE
Uma machina phonographo para o

ensino de ing-lri e francez.; contendo
¦jO cylindi-os de cada e' _ livros para
mstrucçÕCG. Paru » mais informações
conv o sr. Leocadio á rua Hospício,
109—11° andar. (C 14S36)

Chapéos para luto!!
O maior stock confeccionado 111...

Os menores preços!... Só na 'MaJson
Milguet, -ua 'Sete Setembro, 193, ou
Maison Berrrai, rua Uruguoyana, 22.

(C I4554Í

WmW
CTauIisTa oc MaTcriálEjecTrico

\\\Wmm?m/m*eJ6L
S.PAUL0-/?^^5T/&, 55.

Material eíècfríco

'.5553)
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MYSTERIOS

Dr. José Morado
O adven-ado dr, José Morado, com-

mímica aos seus antigos e clientes

3UO 
restabelecido de grave enfermi*

ado de aue foi accommettido, acha-
ao í disposição dos mesmos no seu
eacriptorio á r. do Carmo 49, i° and.
(Jitlio .Ccuar), das 11 horaa da ma*
nM ás 5 dã tarde, ou .em sua ro-
sidencia í rua Senador Dantas, 15.

(C H448O ...
da vida a
mais tuda
que *éae*.
jar, poe

trabalhos garantidos. Cartas com euve-a
loppe sellado í. atibscriptado para re»
posta. Mine. 0. Fernandes, estação da
Nova Iguassú. Est. do Ris. Attende-
se em qualquer distancia ou listado.

(C 14406) Y
.-i

Chronicna _ ,
re conte». •
Quereia (1-
car ' radical-
mente cura-

do em poncoa dias? Procurae infor-
mações com o ar. Beijo, que gra-tuitameme aa offerece, não conhe-
cendo coso nenhum negativo, rua
Theophilo Ottoni o, 167, sobrado.

(C ¦4»37')|

GONORRHÉA-
e auaa complicaçõea. Cura radical pn
proceaata aeguroa e rapldoa. Dr. IÍOAO ABREU. Daa 8 ia ne dia illlai 18 horaa;'64. ma de S. Pedro, 64.

72»)

uonorrhéas ¦¦¦¦

-. a',,
¦¦ i".i

SYPHILIS e suas conat
quenclaa. Cur*.

radical, injecçfiet -
completamente¦MMMMMMnHi INDOLORES,

de aua preparação. App. 604 t 914, I
Aaaembléa n. 54. du ia aa 18 h».
ras. Serviço do Dl". PEDRO MAGA-
I.HASS. telephone 1000, C.

(D ?65)

COMMERCIO
R'o, 5 de novembro de 1918.

XOTAS DO DIA
A. Cnrnpaiiliias Mercado Municipald"1 Nin de Janeiro e Locativa e Con.Mructora iniciam -hoje o pagamento'!»•• juros ,1c *.jas ohrigaçAcs (deben*turc>).

Hoje, js 2 horas da tarde, deverãoi*:t. zar-r $*. asçcmblcas das Compa-nfiias Rede Sul Mineira e Agrícola do•t-o .le Janeiro.
ASSEMBLfiAS

AXXUXCIADAS
, ton-.panhia Carbonifera Rio-Gran-ícnse. dia 6. ás j horas.A Sul-Amenca", dia 8, ás 2 ho-

Companhia Francrza de Industria1 a»mmcrcio. dia o. ás .* horas,sociedade cm Comnvindita Trjjanot Mcuciros t Comp., dia 9. i l

, - waedade Anonyma T.avandcrU- afiança, dia 14, ás 2 horas.-MWiedade Anonyma **A Transocea-
5 * "ra }4* ás 4 horas., Companhia Predial America do Sul,a" -.-. a** 4 horas.

l'\aAAIi-.\'l'OS

AX.VUXÜIADOS'•'o-paahia 
de Tecidos de Linho dea-apopemoa. juros, dia 6.1 o-rpanhia Transporte e Carrua-ttJJ. jar.-as. dia 7..Companhia Tecido* í"ario»_a, iuras.ni* 11.

i CONCORRÊNCIAS
ANNDNOIADAS

| Dirpctoria dn Serviço de Agricul-
| tura Pratica, para o fornecimento de
I cannos de ferro galvanizado de que
, necessita a estação de pomicultura de
, Deodoro para o abastecimento de agua.

dia 8, ás 2 horas.

VENDAS JUDICIAES
Dia 7 — Corretor Lucrecio Fernan-!

des de Oliveira, 12 apólices do Es*
tado de Minas Geraes de 1:000$, ju*!ro-. de ; .|i>.

Dia 9 — Corretor Orozimbo 'Munir jBarreto Junior. 50 acções da Kmpresa iIndustrial N. Oeítc do Brasil. .10 di- ;tas da Companhia Seguros Alliança, ¦
50 ditas da CompanhTa Obras Hydrau- I
licas. 2o ditas da Companhia S*. I.a- *
zaro. 2n ditas do Banco Mobilizador. j-•5 ditas do Banco Credito Cai—itido, j
,u ditas da 'ICanpresa de Obras Publi* :
**"S5. i'- i|a ditas do Hanco Inícíador«
de Melhoramcntnf, 50 õTlas integradas
da Companhia Tecidos Botafogo, 150.
ditas Cjap °p da mesma -Companhia
e 30 ditas do Banco Metropolitano.

DECXIÃO DE CREDORES
(Fallencia de Manoel Felippe tlar-'

cez, dia n, âs 2 hora*.
rai^encia tlt Álvaro de Oliveira, dia j13. á 1 hora.

OAMHIM
Hor.tem este mercado abriu Hnne.,-^.m saques de tajf4 a 1220.1*2 A. i

e collocação para as letras de expor*tação a 13 i|3j d.
aXo correr do dia o mercado mani*•festou-se mais firme, obtendo-se cam*biacs de ia 13I16 a lã 29I32 d. e di*nheiro para o papel particular a13 1I16 d.¦O mercado fechou firme, vigorando

para o fornecimento de cambiaes astaxas de iz?!S .-, ui5|,6 d. e paraa acqiiisição ilts letras de cobertura asde ij Mio e 133I32 d.
TABELLA DOS BANCOS

a 90 n|v.Londrea ,. ,9|3- -, ,. .0j,_,
Pilrl5  $723 a $735
, A' VIST.»
Londres 1213132 1223132a"5  $M° $74--
"»'».  S633 ««oPortugal. .... 2$39o í$46oNova ^ ork. . . . 3J900 4*070Ilucnus Aires (pe*

50. ouro). ... 4$,.o
Buenos Aires (p-ê-so, papel). . . . iSSto iS34o
Suissa. .... . $&2o $870Hespanha  $S;o $833¦Montevidéo. . . . ^;$So 4So4oVales. café. . . . *,7zo $733\ales. ouro, por 1$ 23)204

OA KK'
Moviniriir»* i)i. Mnrrniln

PAUTA. $740
tr ^-j Saccasfcntradss en 31, 1, 2 e 3:K. F. Central. . -.805

E. F. I.eopoldca 5.374
cabotagem.... —
Barra a dentro . 5S&

Total. . . . -I.7-.5
Desde :•
Mídia
Desde :** de julho. . .
Média

Embarques em 31:k. n-^doa.. . . .

CAXAMBU'
HOTEL ALLIANÇA

Completamente novo, é o
mais hygienico desta

cidade.
(C 5953)1

Europa —
Rio da Prata. . 2.1)64
Cabo 3-615
Cabotagem. . . 995
Pacifico. . . . |. —"

Total. . . . 7.574 '
Desde 1" 92.039
Desde i" de julho, . . 490.506
Existência em 905.833

120.935 '
¦ 
j.901 ;

659*573 '

9*302 |

Hontem este mercado abriu firme,
com bastante procura e pouco café â
venda, tendo sido effectuadas, de ma-
nhã, transacçóes de 3.106 saccas, na
base de 12$ a arroba, pelo typo 7»A* tarde foram realizadas vendas
de 591 saccas, ao mesmo preço da
abertura, fechando o mercado firme.

A Bolsa *de Nova York conservou-se
inalterada. ~

Entraram por barra a dentro 559saccas.
COTAÇÕES

Typo 3. ..... 13J200
Typo iüSSoo
Typo iz$4oo
Typo <á i-$ooo
Typo 7. ..... u$6oo
lypo uS.-oo
Typo 10J800

SANTOS
Dia 31:

Entradas
Desde 1». . . . . jo,.»,;
Dade t» ce julho. . 3.200.63-,
Saídas 05.000
Existência. ...... 7. =45.908

PREÇOS
a* 3otsa

Typo —
Typo —

FECHAMENTO
Typo —
Typo 
Pos-ção do mercado: feriada.

ASSUCAR
Entradas em 31: 17.029 saccos.
Desde i": 124.965 ditos.~aidas em 31! 10.857 saccos.
Desde 1": 91.062 ditos.
Existência em 4, de tarde: 225.381

saccos.
Posição do mercado: calmo,

COTAÇÕES
Branco crystal. . . . $850 a $880
Idem 3" sorte. . . . $760 a $780
Crystal amarcllo. . . .Vão houve
Mascavo  $500 a $320
Mascavinho $560 a $6So

¦V0KNC1A COMMERCIAL DO BAN-
CO POPULAR DE MINAS CF.
RAES

Rua Municipal n. 8—CaiMa postal 1.671
End. Tel. "COI.ARES"

PREÇOS POR KILOS

I Latim ao òut ¦
I Oeste de Wi;i^.

Cúiis cte nitiray
Procedências

Tyros| Ameri- | Cafés | Ameri | Cafés
| canos l«le cor | canos | de cor

.1 13*7281 15S830I 14Í70SI uSoio

.1 I5*--I7! IS-».!'"! I«lo6| i4S-1n,-i 1

.1 US70ÓI l4S8o8| !3$68sl nSSSo

.! 14S094! 14S298I t.lSi7*H 13S17S

.i 13S07.-I 1.1S.-76: l.*S5Í4| 12SS6S.1 '2MS4I 12S.-76! I2Í2SS i;*T=o
.| I.i,531 12S2551 I1?74SÍ li$S47
.| n$54l| I1$74S| ÜS131T Il$233

C\'OTA — Os caíés do Sul e Oeste 
'

de Mina?, em qualidades ftnas, alcan*
çam preços acima das cotações; cs ar-
didos e com inais defeitos não acom- •
{aanh_.ni os preços relativos. — A. S.l
ca Cosia Pereira, director — S\-.i-ni»'
de Rcberiis, correter*.

ALGODÃO
Entradas em 31: 77 fardos.
Desde i": 33.522 ditos,
.•s-ii-is cm 31: 1.243 fardos.
Tlesde !•: 7.122 ditos.
(Existência em 4, de tarde: 38.40:

fardos.
Posição do mercado paralysado.

COTAÇÕES
Sertões, ....... Nominal
Primeira sorte. .... Nominal

l'IN'1'O LO!'ES « C.
Rli. Bcnedictinos. 25. . Cehiinlssa-

tio» de café. mruireiea % cereaes.
'256)

BOLSA
Vlb.'D.-V

Apólices:
Cniformizadas, de 200$, 1,

1, 4. 
Ditas de i :oo3*. 3. 3, 5, 8,

15, 
Ditas idem. 1, I. 8, a. . .
O. do Porto, 3. a. ... .
C. de E. de Ferro, 5, 8, 10,

10, 
Ditas idem, 2, 3, 10, 10, 20,

20, 
C. «Io Thesouro, 2, 10, 10,

54. 
Ditas idem, 10. 60, a. . . .
Ditas ao porT>dor, :. 25, a
Municipaes, de 1006. port..

15,  .
Ditas de iot4, port., ao,

;S, a. 
thias de 1917, port., 10, i't

lS«, 
Ditas de Nictheroy, 6, 29, a
E. jde Minas Grraes. 1, 13, a

ISancos: ,
Brasil, 20, 

Ccrr.panhiasi
Terra?: e Co-onizaçjo, ioo, a
Docas da Bahia. 40^, çoo, a

83o$ooo

9o8$ooo
9io$ooo
920Ç000

900-$ooo

9035000

902S000
003?000
900$000

I90J000

I9-?000

iS6$ooo
935000

9I0S000

24CSOOO

I4I500
1055000

Ditas idem, 200, a. . . . . uo$ooo
Ditas idem, 1.000, v|c. 30

dias, íozjlooo
Dilas idem, 4oo, v|c. 30

dias, a. •> 107)500
Ditas idem, 200, vjc, 30

dias, , , . . H2$soo
Minas S. Jeronymo, 100, a iro$ooo
Ditas idem, 500, 500, a, . . i2o$ooo
Ditas idem, 400, v|c. 30

dias, '. . . . i2i$ooo
Ditas idem, 300, v|c. 30dias, i_3$ooo
Debcnhtrcs; ,

Progresso* Industrial, ioo, a 202S000
VENDAS POR ALVARÁS

Banco do Brasil, ro acções, a 240)000
Companhia Docas de Santos,

200 acções nom., a. . . 570)000

8o$ooo

115)000

OFH-fa.ItTAP
Apólices: V

Uniformizadas . •
Provisórias. . i .
O. do Porto. . .
C. de h. de Ferro
C% do Thesouro. .
Ditas ao portador
S. da Baixada. . . —
S. Judiciaes. ... —
E. dc OI. Geraes —
E. do Dio (4 •»!•) —
Ditas de 500) no.
Ditas portador. . .
Munícip. de 1906
Ditas nom. . . .
Ditas de £ 20. . .
Ditas nom. . . .
Ditas de 1917. . .
Ditas dei 1914- . .
Dita* dc N"ictheroy
Ditas de Petropolis
Pila* ir B !-.o.i
zonte
Bancos 1

Brasil
Mercantil, ....
Commereial. ...
Lavoura

908^000

93o$ooo

91.1S000

500$000
500SOOO
20O$Q00**

C
905$00O

903(000
902SOOO
890$OOO

90*000

I90$000

195)000
330S0OO
330SOOO
186*000

Português do Brasil
Nacional Brasileira

C de Seguros:
Brasil

C. de ii. de Ferro
Minas S. Jeronymo
Rede Mineira. , .
Norte do Brasil. .
Victoria a Minas. .

ú dc Tecidos;
Alliança. . ,
luta
Mageense
Propresso Industrial
S. Felix
Corcovado ....
Brasil Industrial. .

C. diversos:
Docas da Bahia. .1 Docas de Santos. .

! Ditas nom. ... —
Lotrrins N. do Bra-
-.'il* 2(000Terras e Coloniza-

L.-5*0- - ¦ ;,* • ¦ -sí0"
Mineração e Viação

; de Matto Grosso —
; Prog. Industrial. — -.
: Docas de Santos. —

1 S. Felix. 185*000
I Tra.aano de -Medei-

ros. ... 200J000
Tecidos Botafogo 188*000
Tecidos Alliança. 20-tSooo
Tecidos Mageense i8S$ooo

— i43$ooo

65*000

105*000

ouro 4

250^000 —
•240)000 —
170)000 —
210)000 —
170)000 —
255$000 —
245(000 —

110(000 —-

— 570)000

11(000

12)000

220)000
201Sooo
205(000

— 180(002

ajríooo —

201Soco —

RENDAS PUBLICAS
RECEBEDORIA DE iMINAS

Arrecadação do dia 4 18:644(088
E-n egual periodo do

anno passado  22:694(408

EXPEDIENTE

DA ALFÂNDEGA
Esta repartição arrecadon ãintcni a'—so.-—ceia de irBüioíjjí, de ren-

da, sendo 115:031(510 em113:089(045 em papel.De 1 a 4 do corrente foram arre.-dados 287:353(887.
Itm egual período do anno passadoIot"f_, arrecadados 123:988(531, sendoa differença para mais, no correnteanno, de 163:365(356.—:— foi encaminhado ao Thesouroum recurso interposto por H. Ne»»-kamp * C, do acto da inspectoria,mandando cobrar pelo peso bruto uma

partida de tubos de categut que sub-metteram a despacho pela nota nu*mero 1.889, de agosto ultimo.—:—Em vista da portaria n. 78,do ministro da Fazenda, o inspectordesignou para ter exercício na 3* se-c,câ<!._0 ?* escripturario da Alfândega
de ttran*os_ Alfredo Clodoaldo Vieira.—:— i-etlm quatro mezes de lice:
ça, para tratar de sua aaude, o a» "
cnpturario Isaias de Òliveili'.-"-- -

MARITIA1AS
VAPORES ESPlRADOS

Portos do norte. "Bahia". . ¦. .Portos do sul, "Ruy Barbosa". . .Nova York, "Vasari"
-Rio da Prat, "Infanta Isabel deBorbon**  . ... t,

VAPORES A SAIR
Ponta da Areia e escs., "Aymoré"
Laguna e escs., "Laguna". . . .AmarraçSo e escs., "Prudente de
Moraes"

Portos do norte, "Cuj-abi'*. . . ,'Ponta da Areia e escs., •'Helena"
iMontevidéo a escs., "Florianot»
bs"

Poeto Alegre e escs., "Iupema". ,Pilotas e escs-, "Itaipara". ...
Portos do norte, "Brasil". . . .Cabedeljo e escs., "Itaberi". . . ,Villa Nova e escs., "Jarary**. , ,Aracaju' e escs., "Itaituba". . . io

Buenos Ains e escs, "Uberaba". 10iMontevidéo e -ses.. " Syrio" . . 14••"ortos do norte, "Ctari" 
v , , , »
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Pasta Russa t
venda em todas as Pharmacias, Drogarias, e Casas de Perfumarias do Brazil

Dr. Bicaba

—MUI— —tU» 'Hl' I"IHTI 1_
AMJGA-SK 

um commoilo
Republica n, 50, . «ol

h.iinell», CG

Aa,UGA'M*SE 
bom qilnrtoi

avenida Ciem de s

praça da
h.'. pnVn

13708) K
salas;

11, 30,
(¦ti 1,11-0.) 1'.

(Iiiuriu de
família; ruia

 (C. u».«H) ''.
umn sala do frciik», com

Al.UGA-S 
. «ni lindo

frente, em caio de
1I11 Theatro n. 7.

A_lUGA.Sli._mL 
... ,.. telephone, por 80$, com fiailor.

r, dos Ourives, 38,
no im-ío.ilia.

aoliradn, das
(C 143. 4) .

na
11

A~ 
LÜOASrjSE esplendidos quarto?)

com lua electrica c telephone, a
moços do cnminerclo ou cnsaes sem
filhos, _ rua do iMei-cado n, 34-

_¦¦"<_ (C 
i4433. )',

ALUGA-SE 
uma* casa para peiinena

familia, na rua Costa..BastoB,:_.chove esti no lar_o dc S. Francisco
n. 4o, onde sc trota. Aluguel i6o$ooo.

(C 14436) 1.
(LUGA-SE consultório, sala dc ca*-
pera mobilada, creado e telephone,

d rua da Assembléa, 43, aobrado.

V Preço de uma Caixa 8$000j pelo Correio mais 2SO00
Pedidos ao Agente Geral J. cie Carvalho - Caixa Postal N. 1724 - Rio do Janeiro

Implorando a caridade
i, 

'__TR_VAbA, r. áenlior de Mat»
. toiinhos, 34, doente, impossibilitada

dè trabalhar, tendo duas filhas, sen*
do uma tuberculosa; _,__,__,___'

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
aleijada: __

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos dc edade, completamente
cia e

ANN
paralytica;

A EMILIA  . ,
Ihinha, corafo annos de edade;

_NNA ILIA ROSA, pobre tc*

BERNARDINA, 74 annos;
CARLOTA, pobre velhinha sem re-

cursos;
ELVIRA DE CARVALHO, pobre

cega c sem amparo da família; -.
AMANCIA, viuva, com 68 annoi

de edade, quasi cega;
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além diaso doente e sem ninguém
em sua companhia, recolhida a um
quarto:

JOÃO DA CRUZ — Menino cego,
oaralytico e mudo, aem recursos;

LUIZA, viuva, com oito filhos me*
norea, .

. SOARES, viuva, velha «em poder

¦ MARIA EUGENIA, pobre velha
lem o menor recurso para a sua sub*
•latencia; .

SANTOS, viuva, cora 68 annos de
edade, gravemente doente de moles-
tias incuráveis; .

THEREZA, pobre céguinna sem
auxilio de ninguém: ** '_.

VIUVA DE UM JORNALISTA,
tem o menor amparo.

Amas secGas ede leite
RÈCISA-SEde uma menina de 14

a 16 annos, branca, para ama
secca e mais serviços leves; na rua
Evaristo da Veiga 4- (C '45=0) A.

.AMA. SEOOJA. — (Precfta-so
utVpara menino de 2 annos, ca-
rinhoso, sadia e qne saiba I_-
var roupa bom. Só serve bra-
sileira, que queira*-* viajar, e
paga-se bem; na rua Areai
n. 69, telephone, Norte nn-
mero 1494. (€.14844) A

(Cozinheiros e
cozinheiras

OZINHÊÍRAdo trivial — Precl-
sa-se dc uma, que seja limpa, pa-

ra casa de pequena familia, na Iodei-
ra do Senador Dantas n. 2, sobrado.

JiC U57i) B

CÒktNHÈIRAprecisa-ae de uma cozinheira pe-
rita e que abone sua condueta, não
fazendo questão de pagar conforme
merecimento.  (C 14391) B

PRECISA-SE 
de uma- hábil cozi-

nheira para casa de tratamento,
dando referencias dc sua condueta.
Paga-se bem; rua Gustavo Sampaio
n. 310 — I.eme. (C 14363) B

P~RECISA-SE 
de uma cozinheira,

para o trivial, que nfio durma no
aluguel; á rua 7 de Setembro n. 82,
30 andar, (C 1426-) B

RECISA-SE de uma cozinheira,
para o trivial, em casa dc um

casal, á r. S. Francisco Xavier 147.
(C 13-07) B

DRECISA-SE de uma boa cozinhei*
á rua do Bispo n. 94.(C 1374a)

H.ECISA-SE dc uma ama secca, á
rua do Rosário n. 170, sobrado." 

(C 14S38) A

OONSTIPAÇõES
1 __»me PElTORAIi —»¦:—
_•—_ —:—- MARINHO

[Rua 7 de Setembro, 186.

CASA NUNES
Tapeearias e ornamentações — Armadores e Kstofadorer

Mobiliários modernos para todos os gostos e preços

Cortinas, — Stores, — R eposteir os, — Sanefas, — Colchoaria, etc.

Capus para mobílias e cadeiras.

Catalogo illustrado para os Estados.
65 e 67-Rua Presidente Wilson-65 e 67
(6508)

(EX-R. DA CARIOCA)
ALFREDO NUNES & O.

PRECISA-SE 
de uma creada que

saiba cozinhar e fazer todo ser-
viço de casa; para pouca familia,;:/na
avenida Gomes Freire n. 138, 1° and.

(C 13761) V

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira, á

rua Barão dc Mesquita n. 626—
Andarahy, casa de casal sem filhos;
fogão a gaz. (C 14168) B

5TTMA senhora, sabendo cozinhar ,e
U fazer massas, pede collocação cm

casa de familia de tratamento; pode
ser procurada na rua( D. Cecília 16,
casa 3 — Kio Comprido. (C 14227) o

PRECTSA-SE 
dc uma

tugueza, para todo 1
zinhando apenas para
paga-se bom ordenado;
Dutra n. 23*

creada por*
j serviço, co-
uma pessoa;
rua Corrêa

(C 14204) C

PRECISA-SE 
de uma creada para

ajudar nos serviços domésticos de
pequena familia; paga-se bem; r. Uru-
guayana 137, 20 andar. (C 13727) D

PREClSA-SE 
de um menino de 12

annos, para serviços domésticos,
na rua da Liberdade n. 2, esquina de
S. Luiz Gonzaga, S. Christovao.

(C 14440) C

BronÉlia
cura tosse

"A- milagrosa" póde-se chamar, poi»
tem feito curas verdadeiros milagres,
nas tosses, bronchites, constipações, in*
fluenza, etc. — Preparado de Adol-
pho Vasconcellos. — Vende-se ó rua
da Quitanda 27, e nas filiaes: 39 rua
Engenho de Dentro, 9 rpa Assis Car-
neiro e 262 Boulevard 28 dc Setem*
bro. (4353)

Creados e creadas
CREADA 

— Precisa-se de tuna pa-
ra serviços leves e lavar, cm casa

_____________ de pequena familia, que durma no
Cosme Velho, 31, j aluguel; paga-se bom ordenado; rua

' ' 'D. Marciana n. 89, c. III—Botafogo.
(C 14497) C

OFFERECE-SE 
uma senhora cm

casa de casal, para cozinheira, de
confiança; rua Larga
dar, D. Emilia.

178, 2» an-
(C 13689) B

CREADA 
— Precisa-se de uma

creada que seja bem forte e pa-
ciente, para ajudar a lidar, com uma
menina doente. Exigem-se referencias.
Avenida Atlântica n. 1018 — Copa-
cabana. (C I.17S9) A

PRECISA-SE 
de uma creada para

lavar e copeirar, e irais serviços
em casa de familias; á rua do Catte-
te n. 317, sob. (C 13437) C

PRECISA-SE 
de uma moça para

serviços leves; trata-se na rua
B. de Mesquita n. 795, casa n. 2.

(C 14434) C

PRECISA-SE 
de uma creada, á ave-

nida Mem de Sá n. 144. Carta
de condueta; prefeíe-se portugueza.
Bom ordenado. __ (C 14595) C

PRECISA-SE 
de uma creada para

lavar e cozinhar: rua Miguel
Fernandes ti. 57 — Meyer.

(C 14352) C

PRECISA-SE 
de uma arrumadeira;

ú rua do Bispo n. 94.
(C 13741) C

PRECISA-SE 
de arrumadeira e co*

peiin, para pequena familia; rua
do Mattoso n. 254. (C 13496) C

PUECISA-SE 
boa lavadeira e cn*

gammadeira;' ladeira da Gloria,
n. 37* (C 13690) C

PRECISA-SE 
de um ajudante de

copeiro; na rua do Rosário 159,
3° andar . (C 13731) C

Empregos diversos
ALUGAM-SEcozinheiras, 

lavadei*
deiras, copeiras, arrlimadeiras e

meninos; r. do Hospício, 176, sobrado,
(C 14522) D

Ià-MPIUSGADO 
de phaoiiacia—Pre*

_ cisa-se de utn meio pntico. Diri-
cir-se ao sr. Paes; rua da Lapa 56,
das 12 ás 14. (C 14418) D

PRECISA-SE 
de um rapaz de 15 a

_. 19 annos, pnra casa de pequena
familia, á rua Araujo Lima n
Andarahy. (C
PRECISa\-SEcarrocinha e
Inválidos n. 131

79
13726)

de carregador para
de cabeça; rua dos

(C 1.1755) D

A iLUGA-âE um quarto na rua ¦ Vis*
__L conde do ltio Branco n. 34.'__ M5 3 5 )_E"A 

.I.UGA-SE a casa da riiã Coita
JA Rastos n. 47; a chave na venda
da esquina. Aluguel 160.000.

(C 14507) F

CASA 
— Aluga-se

America n. 187.
sobrado da ru»
Tmta-se á rua

da Assembléa, 8, sala 4, As, chaves
estão na rua da America 191, venda.

(C 14442) E

CASAS 
— O "Expresso Popular",

r. Gonç. Dias 75. Tel. 4849. C,
tem para alugar em todos os bairros.

(C 14558) E
RECISA-SE casa até i.í$ooo, so*

brado, próximo da cidade. Carta
á rua Silva Manoel n. 108, i" andar.

(C 14335) E

UMA 
senhora offercce-se para aconi*

panbar uma família que sc retire
para estação dc águas, prestando qual*

3uer 
serviço c não desejando ordena-

o; dá referencias dc sua condueta;
deseja família séria; rua Barão dc
Mesquita n. 450. (C 13747) D

Casas e commodos,
centro

AI,UGA-_E 
boa sala de frente pa-

ra escriptorio ou consultório, . r.
do Theatro n. 7, Io andar.

(C. 14.585.) E.

TRILHO
DB

20 Kos. POR METRO COMPLETO COM
TALAS E PARAFUSOS

--Ia Escolha e Desvios --
Escriptorio de :

Manoel José da Silva.
Avenida Rio Branco 131, Io—Tel. Cent. 1336.

Telegr. —MI.««!lLVA. —Rio de Janeiro
(6564)

FFERECE-SE um homem com 37
annos, empregado publico, dandoo_F\s annos, emprego

boas referencias de sua condueta, pa-
ra trabalhar á noite; rua do Cunha
n. 24^ (C 14220) D

PKECISA-SE 
dc cozinheiras, lava-

deiras, amas seccas, copeiras, mo-
cinhas e meninos; rua do Hospício
11. 176, sob. (C 1452.1) D

PROCURA-SE 
uma senhora de meia

edade, para serviços leves, para
uma senhora só; rua Frei Caneca,
¦24, sob. (C 14.51.1) D

PREClSA-SE 
de uma senhora para

tomar conta de duas creanças e
cozinhar e mais serviços leves; para
tratar no mercado novo, rua 9 ns. 102
e 104, das 8 em deante, para. dormir
no aluguel. (C 145S2) D

PRECISA-SE 
dc um caixeiro com

pratica dc seccos c molhados; rua
Lins de Vanconcellos n. 352 — E:
genho Novo. (C 14329)

cÕIH
telephone e luz electrica, em casa,

de familia, com ou sem pensão; rua
S. Pedro, 8S, 1° andar, QC 13-1611) ii

AJvUCAM-SE 
salas e quartos,

f 
" ' '

ALUGA-SE 
uma sala de frente mo-

bilada, com pensão; na av. ltto
Branco 11. 33. Tel. 4213. (C 13707) E

QUARTO 
e sala — Precisa-se para

casal sem filhos, no centro da ei-
dade, sem mobilia, com pensão, em
casa de familia de respeito, Carta
com preço e* local, para José Carlos,
no escriptorio desta folha.

 (C 14214) E

QUARTO 
011 sala bem mobilados,

com ou sem pensão e banhos
quentes; Rezende 50,' sobrado.

(C 14374) E
ALA de frente — Aluga-se com

pensão, a um cavalheiro dc trata-
uicnto ou um casal sem filhos, ou
uma moça protegida; á rua dos In-
validos n. 20^ (C 14346) E

SI

SALA 
ou quarto — Aluga-se, inde*

pendente a moços 011 casal sem
filhos, cm casa de familia; á rua da
Relação n. 37- (C 13681) E

I .REFEIÇÕES...
Din cnllx dc

Guaranesia
tm»___
1-94)

Lapa e Santa Thereza
A 

I.UGA-SE uma casinha para
milia; na rua Pctropolis n.

Santa Thereza,
ta-se na casa

avenida Carvalho; tra*
X. (C 14261) F

N&o ha mais calvqsHJ
A pomada NITAL, do Dr. Lefan, d a ultima

palavra da seiencia contra a queda dos cabellos,
a' calvicie, a caspa e todas as doenças do couro
cabelludOaj ,

Foi por causa da minha cal-
vicie que obtive a receita do
remédio que faz verdadeira-
mente crescer o cabello e cuja
venda trato agora de propagar.

Eu próprio experlnientei a
satisfação que dá o crescimen-
tò gradual de cabello novo, pré-
to, d'aquella côr sedosa que o
cabelleireiro nunca deixa de
elogiar. Depois que comecei a

o Dr. lbfân. com offerecer este produeto aopu-
73 annos de edade e ... ha ajgUns annOS, tive a
o ítio formosa cabel- J»1nu» 

"** ««b nVni>rimi»ti.
leira, adquirida com bôa sorte de fazer expcnmen»
a pomada, NITAL, ± milhares de outras pessoascom° « 

*"" um sentimento de felicidades
egual ao que experimentara, quando me pare»
ceu certo (assim como aos meus amigos} ter
realmente adquirido o verdadeiro segredo de fa-
zer renascer o cabello. '„,„„-

Si soffre de algum destes males que a minha
pomada NITAL cura, compre-a immediau.mente;
não hesite mais tempo, confie em mim, .que^eu
lhe prometto que o meu remédio será d» effei-
to seguro e rápido.

V. Ex. não pôde ter a esperança de ver
crescer o cabello, ou evitar-lhe a queda, num
quarto de hora, depois de ter applicado a poma-
da na cutis capillar, mas, geralmente, ve-se novo
e vigoroso nascimento de cabello depois de uma
e duas semanas de tratamento, sendo o effeito
de ordinário satisfatório, quer se applique a uma
SENHQRA, ou a um HOMEM.

Preços: um pote,5$000; pelo Correio, 6$000.
A* venda em todas as pharmacias, droga-

rias. uerfumarias e barbearias. — Depositários:
pSfüSnòpes -RUA URUGUAYANA, 44

(0575'

Conípra e venda de
e terrenos

ccmoderno, no bairro do Tijuea L-l
próximo. Informoçfics compltii-í ,
Rodrigues; rua Tlieopliilo Ottoni ',.
•obrado, dos j ás 4. i'el. iSo... ?;'„.',''

 I__|63)' X
terrenos --•¦

prar 011 vender nlgtu
Qur

PRÉDIOSprar
dinheiro com garantia hj-poih
a juros módicos ? procure [._
dos Santos, A rua do Rosi

i" com.
htir
¦rii,
"So

orlo 11. i5(i
tem

., - —.íucin . .
capitães para collocar! trotando tam
bem do negócios ícdcrac» c muui-i
pócs. (Cj4i,i_) .;
"PRÉDIOS — Adeaiitam-íc ofügüTi?

pagnm*se impostos cm olmzo fi'compiani-se. Com _ s.

sobrado. Tel. 3166, Norte, p, ,
sempre compradores, bons negoi

zcm-sc obras
Carmo, rua do Carmo 57, das

(C 1.151.1 x
PRÉDIOS ll TkKKliXU.v

, Q«or comprar
011 yonder algum ou obter ilinlieito
com' garantia hypothecaria, á juros
módicos? Procurai J. Pinto, í, rua
do Rosário n. 142, sohr.-.du, Tel,
2i)t)t} Nor»., pois tem sempre com'.
pradores, bons negócios c c.ipiiaej .
p.tra collocar. (,|i);S)
"\riiNÜEM*SE 

por 22:000c, ., .,',*;.
V dios novos, junto á r. I.iqs ,-,.

Vasconcellos; trata-se á rua dn IV.
mo n, 66, i" andar, (C 141 rs N

VENDE-SE 
por 50:0011$, 1 i-T__Tc

predio novo, em ceniro de jar.
dim, junto ú r. da Estreila; trata-se
á r. do Carmo n. 66, 1" ondar.

(C 14178) N

VENDE-SE 
por 7:500$,

á rua de S. Christovao
um pi nüo,

. tráta-sg
rua do Carmo 11. 66, 1" ondar,

(C 14178) X

VENDE-SE 
por 16:000?, 1 prcilit

novo, junto á est. dc Ramos;
trata-se á r. do Carmo 66, nils-

(C 14178) N
oom pre

VENDE-SE 
por 9:500.,

dio, á rua Adelaide
Matto); trata-se á rua do (.'armo 06,
1° andar.  (C m-.M \

VENDE-SE 
por 10:500$ 1 predio

á trav. Magalhães (Andarahy);
trata-se á rua do 
andar.

Carmo
__________1417SI N

yEENDEM-SÉ por 22:000$,

D. Ahtonia; trata-se á rua ilo
mo^i. ^6, 1° andar. (C 14178) M

VENDE-SE 
por 6:000$;. 1 pi

á rua João Ventura (Catum
trata-se
andar.

á rua do Carmo
(C

v);
66, 1»

417S) N

TeT

ALUGA-9R 
um esplendido quarto,

bem mobilado e optima pensão, a
dois rapazes de tratamento, á rua Se-
nador Dantas n. 19.

(C. H4.5.S8.) S.

A_,UGA-SE 
uma boa sala de lreu-

te, a- rapazes ou e casal sem fi-
lhos: 1, da iLapa in. 62, sobrado. '*

(_ 14-152) _

AlaUGA-SE 
boa casa á travessa Cas-

siano, 18; chave no n. 20, 4 quar-
tos, 2 salas, etc; tratar, Sete de' Se.
lembro, 182, sobrado. (C14603) IF

A _,UGA-S 13 por 25$ uni bom com*
__U modo independente, i r.Curvello
n. 53; informar com d. Tiberia; tra*
tar Sete de Setembro, 182, sobrado.

__jí __.LF
S~ENHOR 

do commereio, deseja alu*
I gar um quarto bem mobilado, com

meia pensão, cm casa dc familia, em
Santa Thereza, Laranjeiras ou. Bota-
fogo, etc. Prefere-se sendo unicò in-

Suilino. 
Cartas com preço para C.

..neste jornal, (C 14395) F

LUGA-SE uma ama de leite, para
tratar, na rua Sorocaba n. 187.
2660. Sul. (C 14241) A

RECISA-SE de úma copeira orm-
madeira, que seja ligeira e asscia-

da, á rua Martins Ferreira n. 69 -—
Botafogo. (C 14314) G

ALUGA-SE, 
em casa de familia,

um bom quarto por 70$, a pçs*
soas de respeito; rua do Cattete 8S.
2» andar. (Ç 14352_)_G

LINIMENTO MARINHO
preparação de resinas e
essências do Oriente, enra
qualquer dôr eni S minu-
tos.--R. 7 Setembro, 168.

ALUGAM-SE 
dois quartos mobila-

dos e sem. pensão, a casal • sem
filho ou senhor do commereio 1 a rua
Bento Lisboa n. a. (C 14.67) G

ALUGA-SEdo,
3'

rua do Cattete n. 279, so-
brado..'  (C >4i87.)_G

ALÜGA-SE 

"uma. 
cozinheira de .tra-

tamento, para casa de familia;
trata-se oio largo do ÍMaohado n. 291,
sobrado, quarto 1. (C 14219) B

l

I ««
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kU CONFORTABLE" Rua 7 de Setembro, 32 |^^ SORTIMENTO COMPLETO DE MOVEIS A PREÇO ÚNICO (4,37)F
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PRECISA-SE 
de uma creada para

lavar e cozinhar; na praça Tira-
dentes n. 64. (C 14556) B
"DRECISA-SE dc uma cozinheira,
X e de uma copeira; paga-se bem;
na rua Marechal Floriano n. 52, sob.
¦ ~< (C 

14586) B

FRECISA-SE 
para casa de ura ca-

sal de tratamento, de uma cozi-
nheira de forno e fogão, á rua Barão
de Mesquita n. 701. Exige-se attestado
de condueta. (C 14338) B

RECISA-SE de uma empregada,
para coiinhar e lavar cm cosa de

pequena familia, á rua da Passagem
n. 248. (C 14489) B

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

e arrumadeira; á rua Conde dc
Bomfim ii, 519. (C 14514) B

PRECISA-SE 
de uma cozinheira,

na rua Parahyba n. 36, próximo
t praça da Bandeira, (C 14534) B

)RECISA-SE de creada para cozi

fogo

JT nhar e lavar, para pequena fami-
lia; paga-se bom ordenadov
D. Marciana

«,, á rua de
89, casa III — Bota-

(C 14496) B

PREdSA-SE 
de uma cozinheira,

bom trivial e outros serviços do
casa e que dê referencias de si; rua
Sampaio Vianna n. 43 — Rio Com-
prido.' , (C 14527) B

PREClSA-SE 
de uma cozinheira,

para pequena família, ú rua da
America n. 76, sobrado, (C 14470) B

?RECISA-SE 
do uma cozinheira,

na rua Pinheiro (íuimarães n. 70
— Botafogo, (C 14467) B

RECISA-SE de uma rapariga pa-

CREADA 
— Precisa-se para servi*

ços de duas pessoas; ordenado
50$; na rua Dr. Campos Salles 117,
ierreo. (C 13717) Ç

PRECi 
SA-SE de uma copeira e ar-

rumadeira. Trata-se na travessa
Cruz Lima n. 35 (Senador Vergueiro).
Paga-se 40$uoo por mez. (C i445.|)C

P. .rumadeira que durma lio aluguel
cm casa de pequena familia; á rua do
Bispo _n. 42. (C 14415) Ç

P*~RECISA-SE 
dt uma. empregada,

parft serviços domésticos dc uma
pequena familia, na rua Senador l_u-
zebio n. 102, sobrado. (C M479) Ç

ÍRECISA-SE dc uma boa creada,
• rua Senador Dantas n. ,S2.

(C 14544) c

RHEUMATISMOJ
! ,\s rtOres ilesnppareeema

em 5 minutos. m
| LTMMI.XTO SIABINHO |
] Riia 7 ile Setembro, 1S6.S j

6s_a_____-_-_-_---BBBSiBaaHBS I

PRECISA-SE 
de uma senhora de

edade e idônea, pára gdverntvité.
Será tratada como pessoa da familia;
rua Rodrigo de Brito ri. 24, antiga
D. Carolina — Botafogo. (C 14565) D

PHARMACIA 
-

pequeno para
pratico habilitado,
dc Sá n. 23»

• Precisa-se dc um
servente ou um
Avenida Salvador

(C 13476)

1,1075)

PRECISA-SE 
de um aprendiz com

ou sem pratica para o.ffÍcina de
bombeiro livdraulico; rua das Laran-
jeiras n. 6â^._ ^^ ÇC. 14*312)

P" 
UiiCUSA-SÉ de um official bom-

beiro; rua Paula Freitas n. 20.
(C 13706) D

PRA
__M_____________nu__ ___.•____ mm v___*

Neurasthenicos, nervosos, depauperados, curae*vos ra-
pida e radicalmente com as GOTTAS POTENCIAES
DO DR. WILMAN. Na IMPOTÊNCIA o effeito é
immediato ou progressivo, segundo a dose; não causam
o estômago. Vidro 3.000. Drogaria Berrinc, Hospício,
18: Drogaria Bragança Cid, R. Hospício .9.C .'4149)

F
.saiba cozinhar

ma roupa; rua
Andarahy.

trivial e lavar algti*
Paula Brito 11. 66 —

(C 14419) B

PREClSA-SE, 
para familia de Ires

pessoas, dc uma cozinheira, ua-
cional ou estrangeira, na rua Viscon»
de de Figueiredo n. 40. (C 14375) B"DKEdfSA-Sl. ilf uma cozi-
X nheira que tambem lave, pa-
-ra casa de familia de trata-
mento; na rua Lavradio 108,
¦obrado. (,0.13626)11

PRECISA-SE 
uma períeita cozinhei*

ra de forno e fogão, para casa
de um casal de tratamento, que dê
boas referencias. Ordenado too$ooo;á
rua Santo Christina a. 136 — Santa

-'Thereza. (C 13511) B

PRECISA-SE 
de um empregado pa-

ra serviços de casa, com condu*
eta; Silveira Martins u. 135- , _

(C 14323) C

PRECLSA-SE 
dc um copelriii á rua

Dr. José Hygino n. 245—Tijuea.
(C 14.119) C

PRECISA-SE 
de uma creada que

durma 110 aluguel; rua Senhor
lios Passos 11. 71, loja,- (C 14562) C

Bordados e a joiir
Pestonnés, picot, bordados

a mão e a maclilha.
CASA MME. COSTA

Rua 7 de Setembro, 187
Telephone, Central, 1.187

gBmtMmmXiXmMfâMi-..-:.-''.' 
'

RECISA-SE de uma. moça para
arrumadeira e mais serviços le-

ves; á rua Riachuelo 11. 350; paga-se
bem.

»PK
350; pag
(C 14532 ) C

PREClSA-SE 
de uma moça para

arrumadeira e mais serviços le-
ves, à rua dos Ourives n. 45, paga-se
bem,  (C 1453 O Ç

PR 
liCI SA-SE de uma moça pãrã
armiiiadeira e mais serviços le»
á ladeira do Ascurra n. 124; pa-

ga-se bem. (C sanl C.

EMPIGEM
0 professor de musica,

Sr. José Florencio, resíden-
te em llhéos (BAHIA), de-
clara %!in carta de 17 de
março de 1913, que se curou
com o ELIXIR DE NOGUEI-
RA, do Phco. Chco. João da
Silva Silveira. (404)

PRECISA-SE 
de uma perfeita co-

peira portugueza, com pratica,
para casa de um casal de tratamen-
to, que dê boas referencias; á rua
Santa Christina n. 136— Santa The-
reza. Tel. C, 7|_ij (C 14443) C

PREClSA-SE 
de uma empregada,

para lavar e passar alguma roupa
á rua Constante Ramos n. 57—Copa-
cabana, (C 14438) C

KECJSA-SE dc uma perita lava*
deira e engommadeira. Paga-se

bem; não estando nas couilIçOej não
apparcça; rua Imperial n. 47—Meyer.

(C 13739) C

I)_.VECISA-SE 
de um moço para

casa de fomiia; rua do Lavradio
¦i* 133* (C 14336) D

PRECISA-SE 
de um., mnen para

casa de familia; rua Adelaide
11. 103 — Meyer. (C T4337) D
X)RECISA-SE de perfeitas lloristas.
X Paga-se bem; na Casa Pinto
Guedes; ma Luiz de Camões n. 38.

(C 14564) D

3>REC!Sa\-SE 
de dois carregadores

. que saibam ler, para carrocinha;
Sen. Euzebio 96. (C 14559) D

PRECISA-SE 
de

pharmacia, na
Xavier
Conceição

um servente, de
rua S. Francisco

pharmacia N. S. da
(C 14378) D

PRECISA-SE 
trabalhadores; pai?a-

sc bem; (fala-se á rua General
Rocca n. i, botequim — Fabrica das
Chitas, (C 13714) D

PRECISA-SE 
de .um homem para

tomar conta de uma carrocinha
de leite, na rua Thereza Guimarães
n. 9 — Botafogo; paga-se bem.

(C 13685) D

h___$Ji_S______l

AlaUGAIM-SE 
dois magníficos pre*

dios novos, á rua Gustavo -Sam-

paio ns. 126 e 128, iLeme ; trata-se
á r. Theophilo Ottoni n. 2a, com o
ÍJaul, teleph., Norte, 19. (C 14463) ^

Catumby, Estado e
Rio Comprido

ALUGA-SE 
um quarto em .casa c e

familia, a casal ou pessoas de
respeito, tendo logar para lavar e
cozinhar, etc. bondes de $100 a. porta;
rua Malvino Reis n. 347, sobrado.

(C 13738) 3

A1/UGA-9E 
a casa da rua S. Carlos

n. 92, com 3 salas, 3 quartos, luz
elecjrica, cozinha, despensa e bom
quintal, 130$ mensaes, fiador ou de-
posito; para ver, das 2 ás 4 boras.

4495) Jm
A 

ILUGA-SE por 130$ o predio da
rua Maria José n. -si; trata-se na

Casa Bucena, av. llio Branco, 76*86.
(€ 14492) J

Haddock Lobo e TijUGa
LUGA-SE na rua Barão de Pilar

L n. 60 (Fabrica), um quarto, a
ia moça ou senhora séria.

(C 14162) K

ALUGAM-SE 
dois quartos de fren-

te, á rua Haddock Lobo n.^ 55,
sobrado. (C 13573)

PUECISA-SE 
para casa do pequena

. familia estrangeira, de uma cozi*
nheira habilitada, que lave e passe a
ferro, e de uma mocinha de 16 a ao
annos, para copeira c arrumadeira;
trata-se ua avenida Gomes Freire 6i,
sobrado. (C 13735) b

PRECISA-SE 
dc costureiras pnracalças de homem; dá-se comida;

rua Conselheiro Saraiva n. 7, sob.
(C 13734) a

ESPLENDIDOS APOSENTOS MOBILIADOS
FILIAL, IDO HOTEL. VIGTORIA-Diarias dflsde 4S00O

ROA IS DB MAIO N. 25 — TlíLEPHOXE. CENTRAL -798 — DEFRONTE DO THEATRO MUNICII«ali.

Justiça de. Salomão

(6558)

¦ Só "La Royale" vende os mais lindos e mais
baratos objectos de arte.

Avenida Rio Branco, 130—-.132.

/l (LUGAM-SE duas optimas salas de
_t_â- frente, independentes, p.i.o- escri-
ptorios, á rua _. José, 25, sobrado.

(C I43--S) E

ALUGa\-Srç. 
bom quarto a rua Be-

nador Dantas n, 52.
(C 14278) E

\ ÜíUGí\IM43_5 dois cammodos
___. pensão, na rua Chile n. 9,
andar. <£. I4.-s83.)

I5I0I I A LUGA-SE uma boa sala de fren-
JA te, em casa dc familia de todo o

(72) FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

GRANDE ROMA NCE ORIGINAL

A11.1 «É!
Tambem não havia sitie abriga-

do onde descansar.
(Não houve "remédio senão acam-

par sobre a terra dura.
. A noite passou-se mal, e no dia
•eguiiitc de madrugada continuou a
viagem.

0 pobre cavallo, porem, esfalfa-
do, cxhausto, reli_chava lamenta-
velmente.

Thercra não quiz sobrecarregal-o
own o seu pe.»o.

Irei a pí, disse ella.
O seu companheiro tomou o «ca-

vallo pela rédea.
E a menina? diss- o avcji-

$ireiro. Ainda ten-ns muito que an-
oar. Eaião não sirvo para nada?
Parece-me que, visto não ir a ca-
vallo, pedia, ao menos, apoiar-se
(io meu braço.

Thereza. sem responder, accei-
fcxi-lhe o braço.

m. Carrc-rje, são tecia duvida!

exclamou ei!.. O; meus braços são
sólidos, e estão ao seu serviço para
tudo. hoje e sempre!

Cointuilo. a pezar de toda a sua
resolução, o companheiro de The-
reza viu-se obrigado varias veres

va-lhe entrar nessa estrada que o
seu companheiro lhe annunciára em
terníos lão animadores.

O homem examinava o terreno.
De repente dirigiu-se a joven;

Veja, disse elle. Não esiá aqui
o signal bem claro duma roda?
E ali outro... Como o terreno ê
duro, o sulco não é bem visível,
mas pelo que descobri posso affir-
mar qi.e passaram piar aqui vários
carros.

Thereza, por' seu turno, exami-
nava a terra onde além dos vesti-

j gios das rodas se via tambem a
I marca das ferraduras dos cavallos.

Fez notar esses signaes ao seu
companheiro, o. qual lhe disse:

Xão pode haver duvida algu-
ma. Passou por aqui uma caravana
e creio bem não me enganar, affir-
mando que a sua passagem é re-
cente.

Dizendo isto. erguera a cabeça, e

respeito, . rua
rança de encontrar em breve uma j «St
caravana. "

Thereza .reconfortada com a at-
íitude do seu guia perguntou-lhe
se elle já tinha feito parle dalgutna
taravana que tivesse atravessado
aquelles territórios.

Eu não, respondeu o homem,
mas John Matliis informou-me a
esse respeito. Estas caravanas com-
p5em-se algumas vezes de carrua-
gens e de carretas, e levam mulas
carregadas de bagagens e mercado- « • L-t- \ \f o-rias. |A

— Então esses viajantes são mer-
cadores?

Mercadores que permutam os
seus artigos com os Feiles Verme-
luas. Mas quando não são muito
numerosos, contraíam para o seu
serviço homens robustos e bravos,
os qüàès os acompanham e ajudam
a defender cm caso de necessidade.

Senador
(C

A.Ia-UGA-SE Por 46$ um quarto mo-
-ti. bilado, com roupa de cama, luz _
limpeza, para solteiro; á avenida Rio
lírancu n, it, 2Q. an-hr,

(C i-t-575

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

A LUGAM-SE dois quartos mobila*
¦tX «os, com pensão, em casa de
respeito, a casaes ou familias semcreanças; rua Buarque de Macedo 17.

(C 13.01) G
IDantas n. j ALUGA-SE um esplendido quarto,
1458-.) E. ' -^x. para rapaz do conimercio, com

luz e telephone, por 50$, na r. Sil-
veira Martins, 135. (-C 14324) G

E.

a
Ã-LUG/.-SE por 80$ um quarto

Ju~* bem mobilado, com roupa dc ca-
ma, luz c limpeza, a senhor que gos--
.e de socego; casa nova, e entrada in-
dependente; rua Senhor dos Passos
n. __aó, aobrado, junto á praça da J.e-
publica, (C. 14574•) E.

bons quartos de
frente, com pen&ão, na avenida

-Rio Branco n. 35 A., :". andar.
(C 14572.) E. .

A I.UGA-SE a caas da ladeira do
-t\. Parta, k.S, com 2 quartos, sala, ;
etc., pavimento interior; trn.rir 3 rua
Sele de Setembro, iSi, sobrado.

¦:Çji___l_
\ LUGA-SE um quarto bem mobi-

_vjL lado a senhores do comm.reio;
á rua ria, JLapa n. q6. (C l37J_èà E
\ LUGA-SE a cavalheiros, uma bo-

nita sela de frente e um qn^rto
bera arejado, juntos ou separados,
em casa de família, á r. do Re:cn.le
r. 1.1.. fC 1.6-sfO E

Catarrho dos pulmões
Cura rápida com o

* PEITORAL MA1UXHO
Rna 7 de Se lembro. 186.

àLUGA-SE, 
em casa de familia, um

bom quarto com pensão, a cava* }
líieiro de tratamento e respeito, na J
rua Buarque de Macedo n. 71.'X i44;6)G

. por 3o3$ o predio n. 2$ {
Passagem, com 4 quartos 1

ALUGA-SE, 
eui <asa de uma se-

nhora só, para descanso, uma
sala e quarto, independente • discre-
Ia; informa-se na rua da Gloria, 102,
sobrado. (p g-2) ç

ALUGA-SE 
quarto de írente, com

ou sem mobilia, luz elect. e roupa
de cama; rua do Cattete n. 5.

(D 914) G

ALUGAM-SE 
quartos mobilados

com ou sem pensão, com todo oconforto; rua Bento Lisboa n. 80, 1»
andar. (C 14262) G

D 
AME franceza — Aluga uma sala

para descanço, independente ediscreta. Carta neste jornal, a E. G.
"•  (C 13760) G

PENSÃO 
e commodos — Um casal

distineto, precisa dc dois aparta-
mentos, dormitórios, mobilados, no
Cattcte ou immediações, em casa de
familia tambem distineta, com pen*são. Caria com as condições nesta re-

I daeção, a B. B. (C 14326) G

Sa\LA 
e quartos mobilados ou são

alugam-se a cavalheiros ou casal
d-.- tratamento, sem filhos, á lad. da
Gloria n. 106, todos com bella \;"a
para o mar. E' casai de familia.

(C 13722) G

A LUGA-9E uma casa na E. Nova
Tijuea n, >59, com quintal,

tanque, independente, banheiro, etc.;
aluguel 40$; cbaves com d. Albina,
no n. 167. (C i34'o)K

BMBBBB______BMBBSE_B_H__j] ££_____. J

1 TOSSE
Ilomo PEITORAL —:-_|

|—: :— MARINHO I
B Rua 7 dc Setembro, 186. |

(¦075)

VENDE-SE 
um chalet com .- salas,

3 quartos c cozinha, cm ceiilrn da
terreno com 11 metros de frente .nr
110 de fundos, entre Piedade c Dr,
Frontin; informa-se á rua da .Assem»'lia 

n; (joj (D gos) N
ENDEM-SE os seguintes prédios

e terrenos:
3 contos, um, no Encantado.
6 contos, um, cm S. Christovao,
12 contos, 7, rua do Amparo, bonde

e trem na porta.
16 contos, para renda, na rua Sena"'

dor Fompeu.
jo contos, uin terreno, de io por .6,

no centro da cidade,
9 contos, um predio grande, cm Ca-

tumby.
Recebe offertas para liquidar, o sr.

Moraes, rua da Assembléa 117, i»
andar, _ 13613) N'

VENDE-SE 
o predio da rua Coslii

Lobo n. 78, com 4 quartos, j
salas, cozinha, agua quente c fria,
terreno de um. de frente, 60111, de
fundos; preço 15 contos. (C 1362o) N

VENDE-SE 
em Jacarépáguá; pomo

de 100 réis, lima boa casa cem
todas us commodidades para (amilia
dc / tratamento, com grande terreno
todo arborisado._ Informa-se na Prata
Secca; rua Barão, 149, botequim,

(C 13692) N
e um barra-
Matto; rua

Claudina n. 65, por 3:6005, metade a
prestações. (C 13757) N

________

VENDE-SE 
uma casa

cão, na Boca do

AiLUGA-SlE 
excellente predio -de

. dois pavimentos, com. 3 salas, 4
quartos, 2 banheiros, jardim ão lado, ]
etc, na r. Santa Sophia h. 76, entre
as ruas Pareto e Major Ávila; as cha-
ves no n. i4; trata-se, Sul, 2309.

(|Ç 1441) K

f|A

QUARTO, 
luz, casa dc senhora só,

— Aluga-se um a moço do com*
mercio ou professora séria, limpeza e
tranqüilidade absoluta; rua Professor
Gabizo n. 81 —- Haddock Lobo.

(C 1363O K

S. Christovao, Anda-
rahy e Villa Isabel

ALUGA-SE 
o armazém n. 51 da rua

. S. Luiz Gonzaga; trata-se com
(Peixoto & C, á rua General Cama.
ra n, 24. (iC 14472) í,

A-aUUA-SiE 
por 60. a casa da rua

. Matto Grosso n. 77, S. Oliristo-
vão; trata-se na rua
n. 24, Peixoto & C.

77,
General Câmara

(C 14471) L,

ALUGAM-SE 
uma sala c quarto,

em" casa de familia; prefere-se
um senhor de edade ou senhora que
trabalhe fora. Aluguel 50$; rua Ei*
gueira de Mello n. 418 — S. Chris*
tovão. (C 13609) L

A 
ILUGA-SE em cosa ajlemã um
bom qiiarto ccirn ou sem mobílias

luz electrica, banheira e jardim, na
rua Dr Maciel n. St. IBond S. Luiz
Durão e Caju'. OÇ 14097) L

QUARTOS 
a 25$ e 30^000 — Rua

Bomfim 11". 98, logar muito sau-S. Chri-davel
tovão.

tem muito terreno
(C 13416) L

SUBÚRBIOS
A LUGA-SE casa nova, com 3 salas,

_______ 4 quartos, despensa, cozinTia, ba-
nheiro, latrina, porão habitavel, jar-
dim e quintal a. 1 minuto da estação
do Riachuelo, rua Barbosa da .Silva
n. 9; chaves, 220 A, Magalhães Cas-
tro. (C 13494) i.\l

ALUGA-SE 
por 25$ a casa da r. 1-er-

. nandes Lima, 15, próximo _ es-
tação de Anohieta; tratar, Sete de Se-
tembro, 182, sobrado. (C 14600) _1

.ILUGA-SIE pot .
Il Clarimundo de IMello,

5$ a casa da rua
"". 315, íie*

dade; tratar .Sete de Setembro, 182,
sobrado^ (C 14598) M

A LUGAM-SE por ts$ bons commo*
___. dos independentes, á rua Venan*
cio iRi.eiro, 43, Engenho de Dentro.

(C i4.oi) _1

A-íUGA-S!
__Lda;r. da' grandes e 2 pequeos, agu

I banheira, copa, cozinha e jardim
(C 14.3.0 G

Afinal,
dc repente,
que cortava

os viajantes avistaram,
um caminho traçado

. planície.
Essa descoberta encheu dc julrüo

o guia.
— Uma estrada! exclamou eüc.

Isso i que é uma verdadeira for-
tuna. menina. Visto <iuc ha um ca-
minho traçado c porque outros
viajantes passaram por aqui, talvez
ha bem pouco tempo.

- ""= '*"" ""* I A LUGA-SE _r_a 1-oa saia cum di-irosos c promp- i £$_ r_:10 ; r:tri_rf __ n_ . _. Sc.
c.Ies vermelhas , lembro n. rai. oi,».. (C i.-j._3> E

— Dcíender-sc?... Contra quem?
a parar ames <!e chegarem ao fim 

' 
oüiáva ciii __í_s'as"d'irecções~oõ__õ I — Vot:-lh'o di.er, minha ir.eni- .

ila grande planic.e. , se esDeras5e descobrir a fila dc ; na- ror,ll|c st- 'i'-'.e não são a cora-
A fadiga fazia-se sentir cada vez' vehiculos e de animaes de carga de i Pe,n í10.1" a energia que ihc faltam,

mais, c Thereza pesava já muito no ique se compunham as caravanas ' «^s viajantes dc que lhe falo con-
braço do seu guia. ! qv-e atrai essam os territórios do i iractatn homens vigoro' 

Norte da America. • «o» l»™ tudo. Os Pc.
v- . ¦ _. ,- ,, são os veihacos mais traiçoeiros. . .

n-Ti... f- 
J '. ' Uwte mundo. Querem adquirir os ! 

A
N . ,1 .... '* 

Pare" objectos que os mercadoresdia. Na.ia! -Nem na lrenie nem na „;,_.._._._ ™_4;,_» _„^»„a,
ret-ieinrda' . onerecem mediante permuta,"*. '..'¦.. ! 

geralmente se resume, por parte
Os dois viajantes continuaram a ! deiles em carneiros e peücs de bi- : A LUGA-SE — Precisa aiurar ra-

marcha, seguindo aquella estrada 1 são, mas quando poderá obter, sem I ¦*?¦ *_ '„ Dirija-se á r. Rczt-nle.ji.
que os encaminhava para as Mon- \ dar íuda em troca, toda a merca- ! ,eL -33S C' ,". ,fí "-T1""1 inf:«*"-
tanlias Rochosas. I _--;, Ti„_ ..;'U_»7 

"._ 
_;." ! rat>« .-.F1'-. J- .* » «<-.

ALUGA-. 
E um quarto he.-n mobi-

lado; praia do Russell n. 4S.

Leme, Copacabana
Leblon

; (C 1441c) G
1 LUGA-SK, perto do mã?7 um quar-

i -£\. to de frente, mobilado, em ca-=a
, õc familia franceza; r. Corrêa un-

tra n. 7$ tc i4-r4)tí

A1 •*M, emLi;t
^-SK em casa de iarulia de : -í^-, uma c-plcndii

raiamenío, á rua da _2r:oca, j conforto n-.cilrrr.o, le
n. 6. 2» andar, ura bom quarto de 1 banhos quentes, «perto

que ; frente, com p.n^ãOj a
cente cu a cavalheiros.

ura casal de
(C 13667) E

mar; r. Paysandu* n.

ca. a dc família,
t sala mobilada.
teleph-, jardim e-- banhes de

iSr.
(C

FIGODINA
Poderoso regulador do figado,

rins. er.omago e intestinos.
A FIGODINA evita a appendi*

cite — Tubo 1 $500.
Xas _pharmacias e na CASA
HUB

ALUGA-SE 
uma casa por 25?. a rua

Victoria, esquina da rua Tempo-
ral, cm Ramos; tratar Sete de -Setem*
bro, 182, sobrado. CC 14599) a\í

, .uma s6 fricção tlu

LINIMENTO ¦!•• *
.-!.** 3LÁRINH0 a
* desapparece. * 

|
Rua 7 de Set.,_;.ro, lgfej

(1070)

VENDEM-SE 
em prestações no En*

genho Novo, quasi cm frente á
estação da E. F., magníficos lotes de
terrenos. Informações e prospectos na
Companhia Predial, 28, rua da Al*
landcga. (4042)

VlENDEaSE 
por 8oo$oo

gnifico lote e terren
un^ ma.

t gnifico lote e terreno próximo ú
fabrica e cigarros S. Lourenço, na
rua Visconde da Gávea, perto do Caiu-
ipo de SanfAnna; trala-se com n sr.
(Oarmo, na rua do Carmo n. 57, dai
l£o_ós 5 horas.  . (IC. ,111500.) N,
T7ÍBNTJE.\_*SE magníficos Totes de

1 . terrenos, a prestações e a dinliei-
ro, na rua iBarao de Mesquita, proxi-
mo á rua Santa Sophia, promptos pa-
ra construcção; trata-se com o pro-
prietario a rua Theophilo Ottoni n,
S7,_sobrado. (C. 14469.) N,

VEN"DE-SR' 
uma boa ciasa na rua

Victor IMeirellcs n. isn, estação
do JRiachuclo; preço 7:ooo$ooo.

(C. 14.444*) K.
ITTEINDB-SE uma confortável vi-

T venda, própria para familia de
tratamento, á rua dr. Ferreira Pon-
les n. 52, Andarahy; podendo vc.r.5
a qualquer hora; para mais informa-
ções à rua Gonçalves «Dias n. 48.

(C. 14416.) N.
"«ITIBNnBMUSE 

por 18 contos nua-
I V tro,casas c um terreno; rendem
300$; rua Barcellos 11. 48 a 54, pr..
ximo á praça da Bandeira; trata-se i
nia ila Uruguayana n. 42, loja dc
louça. (O. 1.4400.) K.
TTlBNnEiSE um predio assobradado

1 V á rua do Livramento, de boa con-
strucção, dando boa renda, com 4
qtiirtos e 2 grandes porões e quintal;
trata-se com o sr. João na Confcit;iri,i
Paschoal. (C. 14412a.) N.

.71E.NIDE-SIE lima boa casa na rua
| V Enéas 1'ilho, perto da estação,
(linha circular), logaf salubre; tra-

ta-se no fim da rua [Francisco EneaJ
com o dono. (C. 14355*^ x•

T^BNlDERf-.aE duas .casinhas r.a
T rua Glnziou n, 1-25; trata-se n«

mesma; preço b;6oo$. Engenho oe
(Dentro. (C. 143125.) *¦

VENDAS DIVERSAS
T TENDE-SE uma bicycletu, cem*

V_ pleta nos seus apetrechos, prrí»
muito bom-- trata-se A rua Nogusira
n. 23, Quintino Bocayuva.(C. 

14459 ¦). O:

ALUGA-SE 
uma casa para peque-

na familia, por 43S000; no En-
cantado; as chaves estão á rua Tci-
xeira Pinto n. in, casa 4, trata-se á
rua do Mattoso n. 14, sobrado.

(C 13653) M

ALUGA-SE 
a casa da rua Tenente

Cost.i n. cio; as cliave3 estão na
rua José Bonifácio n. 81, onde se
«rata. (C 14309) M

A 1.1'GA-SE ror 1505, o predio da
JA rua Lia Barbosa, 70, cm frente
á estação do Meyer, com .1 quartos,
3 calas, varanda, quintal, etc. Tratar
na ma Haddock Lobo n. 96, sob.

(C 13636) M
. LUGA-SE por 54$ bonito predio,

logar alto c saudável, 3 quartos
rua fialileu, 80,mais commodidades;

«Ca c"i a mby, (C 143-6) M

"«/¦ENIDE-iSE um sofá e .duas cadei-
l * ras de braço pela ínsignificaticia
de 40$. «K* pechincha. ÍRua Bemficã
n. 44* (C.: 14539.) Q-

VENDE-SE 
um molõr rathc llio

HP.; rua da Quitanda 66. sob
(C 137. '-1 ')

riTENDE-SB uma boa secretaria.
V tendo 8 gavetas, utensílios de es-

criptorio, seis cadeiras e um cab. 11
com espelho á ma da Quitanda n.
ii°. andar. (IC. 14462.) O.

ALUGA-SE 
a casa da rua Bella

Vista n. 33. E. Novo, tres quar-
tos, salas de visitas e de jantar; alu-
guel 1055000. (C_i4368)jM

ALUGA-SE 
uma boa e grande" casa,

com cinco quartos, duas salas, i
quarto para creado e mais dependeu- í
cias, chácara bem arborizada e jardim,na rua Aq-aidaban n. 63, bonde da
Boca do Matto na porta; está aberta,
para ser vista, n qualquer h .ra; tem
paz e eíectricidade; trata-se na mesma,
das 9 ás 11 e da 1 is 41(2, com o
dono, na mesma; tem agua e esgoto.

(C 14422) .il
A LUGA-SE um espaçoso aposento.

___. com luz electrica e entrada inde*
pendente, a moços decentes, na rua
Constância Ferreira n. tj, Meyer" 

(C 14386) _I

TjrBNDE-SE um étager de cann *•
V obra dí talhe, eom pedra man""-

re, (espelho bisouté um pouco mefa-
do); preço 6o$ooo, para desocupa'
logar. Rua da Alegria n. 3$*- J"Christovao. PCa-H44I3.) 

"¦

T7"ENiDEM-Sty 
cautela» a partícula-

res á rua S. José n. 25. som-
ie.  OC. t43«___.°-

VENDEUSE 
um caldo de*_nM. '

e \*arcjo de balas; ma dr. D::*
da Cruz n. 167, Meyer.

(,Ç. IJ*40_____-'

VENDE-SE 
um piano novo. de .'. •

tor allemão, na rua do I.av;.'|*
n. 118.  (C- i4327.) __
TTENDEMaSE lenços

t brancos, pretos e de cores
dos Andradas n. 44

bara
co

(C

.-662> G ;

.r._rniaci_s e na .n.n . lt I r» T T. r» T_ /- _•.••«^^••J :_N_IC T H E R O V

TrE:-ãDE'_E u.-na lartarupa
• V [Rua rio Consultório n. .
n. Xlll. fC. 111;

s

IT.1GAM-SE S_Í_ e quartos A^molo'?*e°nt""''- 
*°T ^

', doria dos viaj.in-.es
._. ^_ipanhciro de 1 hereza, sem- '. 

nt-.nca de aproveitai
pre com o cavallo pela redea. pa- São uns bandidos.

r.0.0 deixam i
a oceasião. 1

de Ja <C l-Sll

Apezar de exha::s:os de forças, 1 recia ter retomado todo o sra bom
Thereza apressou o passo. Tarda-' iimuor. dc.-tíe que possuía a «spe-' (C.llái.túj)

I i_k Í*^GA*SE um commo..o c::
f aaV _e fanilia, r,a Ciscar
j T:.ere.*a n. i, Ia,** rus C1 i..,

tár«4-,! fo ççxsiçrsis, ;C

-^^-ínobilailos com pensão, luz
clectrica »• telephone, a preços
muito i-i-iliuiilus. Pensão Fa-
XDitiar. Praça ,1osé tie Alencar
n. 14. perto ti»»», banhos tie
uiíir, Cattete. (0. ii:.çp)G

_ bom pr.dío tía rua
Vinte de Novembro n. 224, Ipane-
ma, cem bordes 3 port-i c prande
íciumo; a casa tem quatro quarto?,
doas salas c todas as 

"necessárias 
de-1 

"tjfEXD&SE 
ou aiuga í- a casa s»

pendências para familia; os chaves! V derna na Praia das" Flechas r.u-eit.o ..a mcíia- r-._. no n. 104; tra- J rr.ero ..;: tratar na rija Presidente
ca rua (.tneral Ca-nara n. 76. | PcdrrVa n. 1S0. Kictterov_

i Ll.OA-SK ou vende-se a casa ino-
JA ilrrna ra Praia das Flechas nu*
mero -?;. taluberrima situado, oito
comparrímen;'!.-!; tratar r.a rea Tre-
.:dtr'.c Pedrei-a t.. i».. IC -»f»*;'i T

ta-se
Iiii. Í.C Mí€__ "

.

iC líciS» T

V.KNDI.HIi ttilipus ile pin»'
> tasin, de 300 réi». ISt""1'

1$1«0. 1S200. 1.Ç300,
IS500. 1S8'J0. 2$ '• 2S500.
— CASA ÊfERTROTiRO —

Tlieopliilo Ottoni. 00
i___y

A. EXOR-SK nlint-jõurs ile seJ«
*' de toilos os tiuiianlü». P'-'

preços tie íiijtiitlarão. — CA**
RERTH0l.n0 — lh»r.r
Ottoni n. 90. i 32S

\'I".M)K-sE i;r»raáie si»rtin'r-
* to de lustres á preços de I

quidaçno: n» CASA B*-1

THSII.IH) — »"*» Tlieor»"1
Dito*!. 30 3-W) 

'

O

1
I;



wm?m 
' ----¦-.-. ¦p.-r-nçn.-.-v *-

gg,! ' ggg-.-BB-'-»**!*-^^

TÇTtarai*»*¦

CORREIOi_»^^N^:'^'_%_^-feírii' 5 dc N^cmbro de íM

DURANTE A BSTAÇXO CAtOROSA
.uando «e acnte fwH.a íacllmente e ht

falta de enerfli. te sente abatimento,
•nervoso. IrrIUblIldade < debilidade,
tome*»**, uma colher de cha de
SALVITAE n'um copo da agua

RBFReSCA, VldORIZ*.
LIMPA B
PURIFICA Biirniala

• FIQADOeo*
RINS; tonifica ¦

DIOESTÃO. Limpa «
purifica o CANAL INTE&

TINAL, elimina o ÁCIDO
URICO, «viu * PROSTRAÇ,AO • i

tANOUIDEZ

llcpresentanlcs SCHOENE & SCHILLING, rua Primeiro dc Março,
.. _ ltio ia Janeiro •— A venda em todaa' aa Drogarias e Pharmaciai.

57') __
nriajNDli-SE um» estante envldrn.»

• V ç.t.l.i para livros e papeis, por
„,<,, Bíua Bemfica n. 44. ¦-..
¦' or 

jA.ua.) noc
gaz novo,
ti,Tr_SiD--SE um fogão i

com cinco fogarelros e forno, na
rua Marechal 'Floriano n. 91, sobra-
Z. »". _£.-_£-1-'07»>_0*.
•tfBN-IlM.SE pr«t_o» novos na rua

Cupertino ti*. 3 A., 5 e 7 e rua
Corai us. 884 « 886> I*er*0 da esta*

d» Quintino Bocayuva; trata-se
nia Marechal Floriano n. 91. so-

(____»4____0.
de . zinco

rjao
...1
hrado.
TfBND*""...-'' a5. telhas

usaalas e um lote de madeiras.
IRna .Ifamueza dos Santos n, 57.

CL. 144-45») O»
Tiy.fNUlMiii um fogão cccononiiiio

com caldeira, novo, por goÇooo;
,,,a Cardoso n. soo, Meyer.

(C 14376) O
trivNDB-SE lâmpadas electricas de

- a 33 velas pelo preço de i$ooo
cada uma; i rua dosAndradas n. 99.

(5o;o)

DESAPPARECEU 
do areai da T«»

finara de Jocarípagui, um macho
castanho dc itnbornal branco, diversos
slgttnes de trabalho, no lombo, boa
altura e a ponta da cauda aparada,
ferrado dos quatro pis de (crragcm
fechadas. Gratiflca-se <t quem der no*
tidas. (C 1*676) Q
a-_________a_ag__; ____j___Ba
|AO líKITAR...

Tomao nm calix do

[Guaranesia
u-PI
f"6l4>

DIVERSOS
An 

1 ba ae -o»»»»» ,» o temeu.o
. aconselhada, raiba o preço, tia

Drogaria André; 7 de Setembro 19.
( 737) S

V^^mty-mm-mm 4» ?» *>» «» ?» ?» ¦»» «» ¦»» ?» *»¦¦

MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

... A. CQSTA ARAUJO ,:-
RU*. DA CONSTITUIÇÃO, 78 — Telephone: C. 4450

" TREZE DE MAIO, 36 —» Telephone: O. 3239

Peroba, Cedro, etc., em tocos e serradas
[Pinhos do Paraná e estrangeiros;

Cimento, Cal, Telhas, etc. * ?
Taboado de canella. (307) i

m* «> ¦>» -t» «-» «» *>» «•> *»*> __> *?»*»» *>*> jgjS
¦Ít_ndE*SE uma talha patente, de | ./_ JaUGAl-SE ou vende-se lâmpadas
V i.raa, cm bom estado, pezandoV ferro, .... -—- ... , „

duas a tres toneladas: rua Frei Cane-
ca n. .61, para ver até _*" ^P.-hora» da
manhã (C 14202) O

Í7iíNDE-SE um lindo dormitório
de peroba clara, 6 peças, 650$;

om dito com mármores rosa, 850?!
uma rica sala de jantar, peroba. na
cor acajou, com 16 peças, prateleiras
de crystai e vidros biselados, 1:100?;
uma dita de peroba clara com 10 pe*
cas 850ÇS o mais outros objectos por
preços baratissimos para liquidação de
negocio, na rua da Li,-'"*c85j."-«*0

\TeNDEM-SE 

"dois" 
vestidos de sar-

' ja e letini, sendo um azul man-'
nho e outro preto, moderno; também
ires chapéos noves; -rua do^Çattete
n. 335. Tel._3136._Sul. (C 13683) O

ITTEMD-TSÉ" magnífico piano
Pleyel, dos modernos, com banco

e isoladores, inteiramente novo, de
«-articular; preço de oçcasiiio. .Ayem-
da [Passos n. 30. loJ- do electricidade.

OC. 14.581.) O.

__. electricas de 5 a'.-a velas; á rua
dos Andradas -n. 99- (5674)

CARTOMANTE 
D. Maria Emitia,

a celebro c 1» do Brasil o Por»
tug.il, consagrada pelo povo como a
mais perita; confiança em seus tra-
balhos. que desafia as que se dizem
em sciencins occultas, mediums vir
cientes e somnambulas ás exmas. ja*milias do interior e fora da cidade,
consulta por catta sem a presença das
pessoas; única neste gênero, máxima
seriedade e rigoroso sigillo. Consultas
em sua residência, á rua da Conceição
n. 87, sobrado próximo ás barcas
em NicHherov. Correspondência e in*
formações á caixa do correio 1688.
Rio de Janeiro. (C. 13608) Y

CIOSTUREIRA 
— Procura trabalho

J 3 dias por semana, cm casa dc
família; rua Pedro Américo n. 33. a°
andar. (C 13628) S

CARTAS 
de fianças — Na Empre-

sa Commercio Auxiliadora do In
quilinato, capital de 1 oo:ooo*>; rua do
Rosário 172, sob. (C I3ja6) ts

ITlf IW»»~T—

V. Ex. possue uma photographia
do alguém, quo muito esti-

ma; essa photographia esta
a deteriorar-se, está mancha-
da e quasi branca, acaba des-
apparecendo. Mande repro-
duzil-a já, fazer uma amplia»
ção em qualquer formato, ate
tamanho natural, ou uma ml*
niatura em verdadeiro esmal-
te, em annel, broche, meda-
lha 011 outra jóia, que será
de um efíeito incomparavel.
A l-oto-Brasil, á rua Sete de
Setembro n. 115, teleph. Ç.,•I.224, executa estes trabalhos
admiravelmente e envia cata-
logo a quem o reqitsitar.

(6480)

TTENDE-SE um harmonioso piano.
V •cm perfeito estado, com banco,

capa e isoladores. Preço módico; rua
Buenos Aires n. 99. «obrado.

(C 14250) O
ENDEM-SE saccos de iuta; á nia

dos Andradas n. 44. (C I3679)_0

VÈNDE~SE 
um esplendido 

"piano

Fleyer, quasi novo, com caixa
de jacarandá, 3. cordas e 7 oitavas,
modelo medio, de particular; rua do
Rezende n. 49. (C 1375U O

VENDE-SE 
uma porta de aço, cora

21. por 3m.34 e um fogão n.»i,
em perfeito estado. Para ver e tra-
tar, i rua Dois de Dezembro n. 97,
Cattete. (C 13644) O

\ 
TENDE-SE bom piano francez;' de

armário, quasi novo, baratissimo,
tle ncss&ii que foi para fora; Rua áBen.
(«min Ctiistont n. ,iuP>, térreo.

CC 14.576.) O.

TRASPASSES
rnRí\SI'ASSA-SE por 6:000$, a casa

L n. ja>, da avenida Mem de Sá,
todo mobilada ,com grande conforto
Trata-se na mesma. (C 14608) P

Achados e perdidos
PERDEU-SE 

a cautela n. *7o;755
da cnsa de penhores de Guima-

rües & Sanseverino; rua Aleiãsndre
Herculano n. 5 e Luiz de Camões
n. .-A. (C 14358) O

cautela n. 156.372
da cnsa de penhores de Guima

liERDEU.
-I tia cnsa __ ,._ __ ...
rira S; Sanseverino; nia Alexandre
Herculano n. 5 e Luiz dc Camões
n- i-A. (C 14317) O'pknnEU-SE 

no dia 30 do mez Itn-
1. do, em um bonde da linha Lins

ile Vasconcellos, no banco da frente,
em que viajavam distinetas senhoritas
p tini rapa__a- um caderno dc &___..•
lamentos (contas), algumas notas de
aorrectores, e corta tle familia diri-
paia a seu proprietário; tudo embrit-ü.sdo tm um retalho de jornal. Pede-*e a quem achou o especial favor de
enlreaar no endereço ijidicado no en-
veloppe da carta, ou deixar neste jor-nal, cetto de que merecerá sincero
SBrodecimento. (C 13610) Q

I>ER1)EU-SE 
üin! escriptura 3õ

compra do tres prédios; pede*se a
quem achou, entregar na rua S. Car*1"* n. 5, armazém, que será gratifi*cailo. (C 1361$) Q

Doenças dos rins
Próstata', bexiga, gonorrhéa e

suas complicações. Exame e trata-
mento com a separação das urinas
com a luz e Raios X. DR. VON
DOLLINGER DA GRAÇA, da Be-
neficencia Portugueza e da Santa
Casa. De volta de sua viagem de
estudos pela America. Mem de Sá,
10. — 11 ás ia e 3 i|_. T. C. 4810.
(___)
COMPRAM-SE 

bicyclettes usadas;
pagam-se bem. Attende-se a cha-

mados pelo teleplione Villa 2981; rua
S, Luiz Gonzaga n. 132. (C i4QQ4)S.

COMPRAM-SE 
roupas usadas de

homem; pagam-se bem. Attende-se
a chamados pelo telephone, Villa
2981; rua S. Luiz Gonzaga n. 132.

(C 14004) S

ÜOMPRAM-SE 
cautelas de armas,

de fogo. Binóculos, óculos de ai*
cance e instrumentos; na rua da Ca-
rioca n, 77, loja. (C 11306) S

(-' Torpe senj dettjora fjJlODAL
t.tPOS.T.*l.OJ

ACnCCPOitCflRQaLEtOftCu
.RJIA M PI MARÇO H' 10

•l.ltHNlUO -

__)
COMPRAM-SE 

moveis e espelhos
usados, pagam-se bem. Attende

chamados. Tel. Norte 1128; rua Se-
nador Euzebio n. 30. (C 10854) S

CAIXAS 
de madeira vasias, de per-

furaarias ou semelhantes, compra-
so qualquer porção, á rua da Cande-
laria n. 106. 1° andar. (C 13002) S

COMPRA 
o Bazar Corrêa, para

mandar para o interior, malas,
roupas em bos estado, louças, trens
de cozinha, tapetes, cortinas, objectos
de fantasia e qualquer artigo novo
ou velho. Attende a chamados. Anti-
ro Bazar Elias; fUS Machado Coe-
lho it. 172. (C 14138) S

Í1HAPEOS 
ricamente enfeitados em

_ palha dc arroz, tagal, gaze e se-
da, a 14$, 16$, 18$, 20$ e 25$, só na
Maison Muguet, á rua Sete tle Setem-
bro n. 193. Tel. C. 4287 — Refor-
mam-se a 3$5oo. (C 10441) S

COMPRAM-SE 
jóias velhas ou no-

vas de qualquer importância, sen-
do de boa procedência; paga-se o ma-
ximo do valor, na rua Gonçalves
Dias, 37, Joalheria Valentim, Atten-
de-se a chamados, teleph. 994, Cent.

(C 14392) S

IU- PAGLIANO O melhor Purgante. O melhor
Depurativo do sangue.

100 annos de s.cc.s.o.

CACHORRINHA 
Tenerllfe — Ven-

de-se uma multo ensinada, toma*
nho menor, por falta de espaço; tem
um anno,*na rua llunrqtie ue Macedo
n. 13,_ casa V, (C 13673) O

("10LLETUS 
do senhora sob inctll»

J tia, do i8$,.oo para cima, também
¦e lavam e reformam; rua da Assem*
bica 35, 1° andar. Mme. Lemos. En*
Ire a rua da Quitanda e Carmo.

..._,_. (Çj4340_8

CARTAS 
de fiança para casas, bons

flndoreg, mais .barato que noutra¦.arti». escriptorio mais antigo; rua do
Hospício 176, sob. (Ci 1,1324) S"lABELIaEUtlilRA — .articular-
J mente, vendemos postiços em to-

dos os modelos, por preços baralissi-
mos, assim como acceltamos cabellos
caldos, para fazer qualquer enedm»
mentia; rua Sant'Anna n, 12', Tel,
Norte 5883. ' (C 14568) S

ü

CÃES 
dc raça

quez, bom vi
Bello dinainap

vigia, por 200$, Vel
pudos bcllissimos a 30*,; uma fox-
terrier, 20*!, Outras raças, 10$. E1
aproveitar que tí para liquidar; rua1»le

emfica n. 44 (C 14540) O

DINHEIRO 
sob hypothecas a ju-ros desde 9 ai" ao anno. Dcscon-

tam-se notas promissórias e aileanui-
se dinheiro sob alugueis de prédios.Buenos Aires 77, sob. (C 13684) S¦nv-
XJ cSPEI'SIA e dores do estômago,-UtfO

cura certa e rápida com a solu
Íao 

de carbo-vielrato de magtfesia, ie
lorges de Castro. Fabricai r. Ilu-

maytá, 149. Km todos as pharmaciailrogarlns. (C 11702) S

DIGESTAÕ laboriosa e catarrlio in.

ção de carbo-vielrato de magnesia,
de Borges de Castro. Fabrica, rua
Humayti n. 149. Em todas as phar-macias e o*rogarias, , (C 11706) S

DINHEIRO 
a juro, com garantiasde penhor hypotnecario, etc, dá" Empresa Auxiliadora do Inquilina-

172, sob.

Acaba de sair A luz o já se acha á venda

.0)Éf
__ ou-—--

Manual completissimo'da arte de cozinhar
e fazer doces

W

¦/•':•'¦

Verdadeira encyclopedia culinária, onde ha receitas para todos os jr<fos, todos os paladares, Além das receitas estrangeiras, como FRANt..
_A. PORTUGUEZA,' INGLEZA,, ALLEMÃ, CHINEZA, POLACA, TUR

to", á rua Rosário
(C 13527) s

DINHEIRO f,ro .¦*¦»•*•"*,*"" cas a' juros de
7 "\° á 13 "l" ao anno; promissórias
e outros empréstimos; adianta-se
paira certidões e impostos; módica
corretagem; com J. Pinto, rua do
Rosário, 142, sobrado. Telephone
2969 Norte. (5935)

INHEIRO a juros desde 8 ">]• ao
anno — Empresta-se sob hypo-

thecas de prédios, mesmo que 
"prect-

sem obras ou pagar impostos; lieran-
ças, caução de apólices ou titulos;
compra prédios, fazendas, terrenos, re-
cebe qualquer mercadoria a consigna-
ção; casa fundada em 1004; telepho-
ne Central 16: á rua da Ássembléa
n. 117; 1° andar—A. P. de Moraes.

 CC M498) S
NJOOS DE MÀR — Évitam-se
e curam-se com a Baccharina ,men-

tholada. A' venda á rua i» de Mar-
ço n. 10 — Alfredo dé Carvalho &
C.*. Vidro i$5óo, 1702)

171L0RES 
brancas, anemia e chloro-

se — Combatem-se com efficacia
com o Elixir de citro-vieirato, de fer-
ro, de Borges. Fabrica, r. Humaytá
149. Dep,, rua S. Pedro n. 42,

(C 11694) S
ALLINHAS de raça

se 4 g_llinhas e 2
gton brancas, porAliVprovcitar

44-

Vendem-
gallos Orpin-
valem 140$.
rua Bemfica
fC 14541) O

como FRANÍCE-
iUEZA, INGLEZA, ALLEMÃ, CHINEZA, 

"

ÇA, RUSSA e -de todos 'os palies da terra, com as suas espécialída-
des, lia lambem a cozinha verdadeiramente brasileira. ',

Guizados mineiros; quitutes haitianos, lenero paulista, iguarias do
norte, manjares rio sul, principalmente da Rio Grande. Tudo quanto se-
quizer II

Muquéca.a, cartini'*, an-ru'a. feijoadas á bahians, com leite de côcoi
zoros, sarapate.s, cangiquinha, etc.

OBRA DIVIDIDA EM CINCO PARTES* A SABER t
, PRIMEIRA PAUTE — Cozinha estrangeira - Collecçao completa e

variada de centenas de receitas, das mais afamadas e saborosas «iguarias
das cozinhas:, Portugueza, Italiana, Franceza, -Ingleza, Allemã, Russa, Tur*
ca e Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais em*
pregados na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes.

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas de varladlssl-
mas receitas para se preparar com perfeição qualquer prato da coziãiia
brasileira, tanto de comidas do trivial como de iguarias finas e de preparo
pouco conhecido. Especialidade da arte culinária fluminense, cearense,
mineira, paulista, nortista e, do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
livro que trate tão dcseiivolvi.lnmente e com tanta exactidão da Cozinha
Brasileira, como O COZINHEIRO POPULAR. Todas as receitas são ver-
dadeiia.-., garantidas, experimentadas.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleiro — Formulário com-
pleto para se preparar qualquer espécie de massa, pasteis .pástellinhos,empadas, ' empadões, tortas, 'croquetes, "vol-au-vent", dariolas, nbgás, pon-
quecas, noçi.s de amor, etc etc.

QUARTA PARTE — Manual do Copelro — Arte de bem servir e
Sôr 

a mesa, tanto em casas de família coma em banquetes, & franceza ouamericana, seguida de uma collecçao de -menus" á européa e á bra*
sileira, em'. francez e portuguez, de fôrma a. facilitar os "maitres d'ho*
tel", a organizarem qualquer banquete ;arte de trichar oa assados, distri*
buição rios vinhos, nas differentes partes do banquete, etc, etc, «.

QUINTA PARTE —. Inteiramente nova — Accrescida a esta edlçío.
O LIVRO DOS DOCES

Contendo innumeras receitas de Pães de 16, pães leves, gáteaux,
pudins, petús gateaux, tijelinhas, bunnuelos, bolos, lunchs, mayonnaiscs,
galettcs, tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geléas,
marmeladas, bolinhos, mães bentas, bons bocados, fatias da Cliin.-i—bolo
branco, trouxas de ovos, fios tle ovos, tabefes, baba de moças, queijadinhas,
Bolo dos Alliados, bolos de amor, Vaes nao vens, doce de queijo, compo-
tas dc melão, de caju's, cidras, laranjas, anauaz, morangos, pecegos, coco,
ameixas, etc; biscoitos de vinte qualidades; pudins de vinte qualidades;
cremes dc vinte qualidades; doces de trutas de todas as qualidades; uvaa,
péras, abóbora, limão, figos, marmclo». etc, etc, etc.

Um grosso volume encadernado, de
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas. . .......... 5$000

AVISO v
A-T 

•---„_!« A.-a--.«a,»^a>*'em<!**B P***« • f-lérlort comJjivrana (Quaresma, a ma»
xima brevidade possivel e livre de

despesas com o Correio, bastando, tio- somente, enviar a sua importância
(5J000 em dinheiro, não se acceitam sellos), em CARTA REGISTRADA
COM' O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUA*
KESMA, rua de S. José ns. 71 e 73 — RIO DE JANEIRO. (050.)

IMPOTÊNCIA 
— Ctira-se com as

garrafas de catuiba, remédio ve*
getal, vindo do sertão do Ceará. En*
contra-se na rua de Sto. Christo 99.

CC 13432) S

TNVENTARIOS — Custeiam-se .
X adeanta-sc dinheiro aos herdeiros
a módico juro. Com o sr. Carmo, rua
do Carmo n. 57, das 10 és 5.

CC 14501) S

INFLUENZA
HOLA

o estado de fraqueza em que ficam
os doentes atacados desta moles-
tia é combatido com o vinho de
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¦vTBNlDE-SE EM TODAS
AS BOAS FHARMA-"

OMS E DROGARIAS DO
MUNDO

Agentes geraei:
fERREIRAAVASCIl-

Caixa tio Correio 624
1 RIO DE JANEIRO. *-

\mmmwmt

____L ____B^V-' ^m*

« Basta, portanto, para
um só e unico tratamento

, por meio do novo methodo,
.tomar ao principio de c*jda
comida, até à cura com-
pleta. 15 a 20 cápsulas de
Pagéol,nas24 horas, quan-
tidadesquediminuirãodois
terços aos estados chroni-
cos. Não se (_*em 'esperar
os resultados; e são de tal
ordem, queieria realmente
difficil querer exigir mais,,
e que parece inteiraofente
impossiv«l poderse fazer
melhor.. .em .boa-^ver-
dade.»

D' MffNRY LÀ-ONt«.
etafmmuia.itr.th. I>_kda', a_íd^_i^*V»_ _(»«*_«_.
V.aaMaradha.

a Tenho e tjasto de participar a
- V, que o seu Posto! * ura produeto

precioso, c qua eile me km dado
rcsuliedoa excellentes : hei da
prescrevei-*, sempre tam profu-
soo, assim como lenho feito ao

•''paliado.
• Aucioriiea.'a vublkar

w

¦ I ¦

Mroico-Mo». - Pagéol. g'cl^ef0'_J,ue 1°*"' """ '•*
6VV** at» que *n*o conhecem o* leus

'• ___.-»" 
mU' raP?S' ' ãeHtrõ "* i*wavill>_»os.productoaa.

mm^'m,imislaraaaiathdtltdo. p- ViinccnzoRoa».
•6-r-i 4o Ho«iial dv. it Caftk. ¦'

tm om
"Os Estabelecimentos Chatelain acabam de ser nomeados por Sua Santidade o Papa

Beneaicto XV, fornecedores de seus produetos do Palácio do Vaticano"... (440)

LU 
LU* da Pomerania, de pura raça,

branco n, i, com 3 mezes, pre-
ço baratissimo, vende-se á rua Coli-
na n. 45, esquina da rua S. Luiu —
Estaçio de Sá. _________ O

AMINAS Gillette — Aliam-se bem
dúzia i$5oo; travessa de S. Fran-

cisco n. 28. (C 13242) S

I 
OUÇAS, ferragens, tintas c todos .

- utensílios para uso doméstico; .
Bazar Villaça; 126, rua Frei Caneca. I

(D 650) S :

MODISTA 
— Faz vestidos de 10$

a 30$; executam-se por qualquer
figurino, pout & jour e p.cot a $200;
á r. Larga n. 129. Tel. 4231, Norte.

(C 14275) S

MOVEIS 
— Fabricam-se por en-

cotnmenda, a pretos da fabrica,
a dinheiro e a prestações. Brindes
aos frcgtiezes. Casa Veiga. Fabrica
de moveis; rua Senador Euzebio 222.

(C 13560) S

MACHINAS 
de escrever e calcular— Officina mecânica de concer-

tos, limpeza, n.ickelagetn e reforma
com perfeição; rua tia Alfândega 137.
Tel. Norte 3450 —¦ E. Magalhães.

CC 13538) S

amm+*mmmam^akmjima^mmt^mmmkmfmmjmmmmetm'

tem vcnmisf-?**:
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»;ffc7f*HNE5TOCB
) 4 ¦ cara (farra o lidar

IWM^^^^^^W^^^»!^^*^^»-.-*-^ ¦**•*»•
(2417)

QUARTO 
e sala — Precisa-se para

casal sem filhos. 110 cenlro da
cidade, esm mobilia, com pensão, em
casa de familia dc respeito. Carta
com preço e local para J. T. Caixa
do Correio, 1931. CC 13704) S

Uma tosse terrivel
e

uma febre diária

que somente lio curaveis com aa injecções de um especifico,
applicado na clinica do Dr. Guilherme Eisenlohr, especialista,
para moléstias pulmonares, á Rua Gonçalves Dias n. 6a.

O doente, que antes usava sem proveito uma infinidade de
xaropes, sente o effeito maravilhoso deste especifico immedia-
tamente depois da primeira injecção. (C 14176)

PENSÃO. 
~ Fornece-se á mesa e

n domicilio; preço» baratissimos;
gêneros de 1*
Tel. Ci 3_ta«t*

Carioca 49,
 (C

andar,
4292) S

1)l-NSAO 
— Fornece-«c á mesa, op-

tima, farta e variada a dois nu
tres rapazes distinetos,
Dantas ti. 19.

rua Senaalor
(C 14587) E

PRECISA-SE 
de compradores paralâmpadas electricas dc 5 a ,12 vc-

Ias, 'a íítioo cada uma; rua dos Ah*
rlradas n. oo, (5670 S
K-nnfoc com galeria para janel-OdHCIct_h _ Ai% __ Casl HeInl0i
Quitanda , 33. 1 5984)

SENHORA 
chegada ba pouco dc

Portugal, deseja pessoa .le pro-bldade que a auxilie para montar um
pequeno atelier de chapeos, pagando:como se combinar. Cartas a este jor-nal, a B. 3. • (C 14334) S
rrVPOGRArHIA —
X typos de fantasia,

Compram-se
. usados, clichês,

etc, á rua Candciaria ti. io(i, 1" an-
dar. (C 1300.-1) S

CONTEM

HURANá' - tônico do coração
e desinfectanfe

intestinal
¦¦Hl tônico do coração, sys-
ÜOL-1 tema nervoso e¦¦vraisEa muscular

ODINA - ""t,jebriíò.U
Estimuíante do systema
nervosoi oarmiiiativo e
regulador das funeções
do estômago.

60C&
f'"***'-"-n**'r>v

Além destas substancias contém
cada colher de sopa (20,0) I centi-
gramma d'arrhenoi,

Consultae o vosso medico sobre
esta formula e eile vos dirá o quefor de justiça.

Vende-se em todas as drogarias e no deposito

186, RUA SETE OE SETEMBRO, 186

MODISTA 
--, Faz com perfeição

qualquer vestuário, preços modi*
cos. Acceita em casa e fora; rua
Frei Caneca n. «4. Tel. C. 5976.

(C 1451a) S

MACHINA 
— Vende-se uma optl*

ma de escrever, "Sovai", por
preço de oecasiSo; á rua Uruguaya-
na n. 10, com Antenor Costa.

(C 14483) O

MANGANEZ 
-— Vende-so boa ja-

sida, no ramal de Ouro Preto,
por preço Insegnificante; á rua As
sembléa, ia, ás ji horas, '"(C 14503) O

MOVEIS 
— Compram-se mobílias

pianos, quadros, tapetes, trens de
cozinha, roupas de cama, etc; rua S.
Luiz Gonzaga ti. ao. (C 14402) S

MOVEIS 
usados — Compram-se e

pagam-se bem, qualquer quanti-
dade; avenida Mem de Sá n, 77.
esquina da rua do Lavradio. Tel. C.
305. Alugam-se moveis. (C 8309) S

MACHINAS 
de costura Singer —

Novas, entregam-se a 10$ por
mez ! 1 I dá-se um brinde. Trocam-
se usadas por novas. Concertam-se e
vendem-se usadas e novas, 20$, 30$,
50$, 8o*l, 120$ até 300$. Chamados
A. Cotrim & C.*, rua da Alfândega
213 .sobrado (esquina da avenida
Passos). Teleph. Norte 1065.

(C 13303) S

MOVEIS 
usados — Compram-se

mobiliários completos, avulsos,
louças, metaes, antigüidades, etc, rua
Senador Dantas n. 45. Tel, Central,
5255 — E, Ribeiro. (C 13479) S

MME, 
Vaguimar Lanzony — Carto-

mante brasileira, somnambula
elarividente e propheti—1, lê com cia-
reza as linhas das mãos; note o pu-
blico, que esta somnambula é a mais
antiga do Brasil. Consulta em- sua
residência, & rua de Santa Sosa, 308,
Nictheroy. (C 1338-) Y

Cabellos
brancos

FRISOLINA — Preparado
ideal. Tonifica 09 cabellos,
restitue a sua côr primitiva,
ondula e extingue a caspa
completamente, não mancha a
pelle, nem é nocivo.

Preço, 3$; pelo Correio, 5$.
Encontra-se em' todas as ca-

sas de perfumarias. Deposita-
rio: Casa "A Noiva" — Rua

Rodrigo Silva, 36. (1296)

TTM 
senhor aposentado, precisa dc

J snla 011 quarto, "independente",
com meia pensão e café pela manhã,
em casa dc casal ou pequena familia.
Centro ou arrabalde, com bondes pro-ximos. Cartas nesta redacção, para
A. P. F. (C I36S6) S

UM 
cas«l. tendo uma filha dc 5

mezes, deseja encontrar senhora
carinhosa com leite de 2 a. 8 mezes,

que não tenha filhos, para crial-a; á
rua • Bemfica h. 44. (C 1454.1) S

UMA 
lâmpada electrica dc 5 a 32

velas por 1Ç000; á rua dos An-
dradas n. gg. (5677) S

DR. 
A.

cfruri
... MONTEIRO —Medicina,'1'

irurcia, pelle, gonorrhéa, syphl"
lis, coração, pulmfics, intestinos, es--.:;
t.tinaeo e rins. Clinica dc adultos o a
de creanças. De regresso da f Europa, ,v
ntide cursou 6 annos, hospitaes dtf
Paris, Suissa, etc, consultas: 10 da
manhã á 1, e daa 5 ás H da noite. *
Grátis. Rua Marechal Floriano 5'SrsS
Fornece e applica pòr 60$, o legitfO
1110 914. allemão. (C 3845) R*

i&mutzmtsT&s^&atL-i.riESTit
Ú- VIAS ÜRINARIAS

Sypliilis, niolostlus »_• jiiereus c tln pelle. Uulilne» |
te 'Cl-ctrotliuriiplco do

Dr. Belmiro Valverde
Docente da Faculdade e da

Academia de Medicina
Tratamento rápido e garan*

tido dos estreitamentos da ura-1
tra, gonorrhéas, cystltea, hy*
tlrocelco e heniorrnldaa. E»a-
me dlrecto da bexiga • uretra |
por .'aparelhos próprios.

Consultório: Latgo da Ca-
rioca, 10, de 1 ís tt. Teleph.
209, Central. .< i 715)

gtmBaaammgmBBMEm

IÜNO BAY-KUM 1
O melhor tônico para os cabello».
DeDosito: rua 7 de Setembro ta7—•"•:

ian — R. Kanttz. ' 989)»

PIANO 
Bechstein — Lindo modelo,

perfeito, quasi novo; vende-se na
rua Barão de Petropolis n. yo —-Kio
Comprido. (C 14359) O

-Aos Srs. Médicos
Refardalarios

AO PUBLICO REFLECTIDO, IN-
TELLIGENTE, SENSATO

Soneae e vitalisae as mucosas da boca e da post-boca
com a acção antiseptica, desinfectante e tônica de bo-
chechos e gargarejos demorados e diários (duas vezes,
no mínimo), feitos com a solução de 1 colher, das de.
café, bem cheia de( **C___&I__—'INA" (fixar bem o
nome), em 4 colhéres, das de sopa, de agua, Eis o
primeiro cuidado, em cada dia, na hygiene pessoal, na
defesa individual contra a pandèmica grippe (Dr. Car-
los Seidl, etc), e até contra a invasão pulmonar do ba-
cilio de Kech, segundo o recente e interessante traba-
lho do eminente Dr. Escornel, dedicado companheiro do
sábio Dr. Letulle, de Paris.

O maravilhoso produeto therapeutico **0_bM___T>
NA", vende-se em toda a parte. (6403)

Só 3 dias Só
é o tempo preciso para curar a go»
nhorréa mais antiga e rebelde com a

INJEGGÃQ MARINHO
Os corrimentos das senhoras des»

apparccem no Io dia de uso.

Á VENDA EM TODAS ÂS PHARMACIAS
¦*7or»i

TTESTIDOS e costumes faiem-sê a
V • 15$, 18$, 20$ e 25$; trabalho

perfeito; rua do Hospicio 141. sob.
Tel Norte 2821. (C 14405) S

ÚLTIMOS ANNUNCIOS

A_,UGA-9E 
o sobrado n. 28 5 da rua

Visconde de Itauna, próprio para
casal sem filhos; trata-se na r. Gene-
ral aCamara n. 24, Peixoto at C.

_('C 14473) )'•

MÉDICOS
Hydrocele, tumores
dos seios, ventre e

esGroto
HYDROMsXE Cur« radical,

wm dor, aem operação cortante e
sem pria-iu- o doente de suas oecupa*
;nes habit-fl-s,

DR LUIZ DE MARCOS — Uru*
í* i.i var. ri io-, sob., das 2 ás *,

(C 3.1.14)

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ" (40)
/

__*___Nv ___L_______^-^_I^^^^R'^^^___L ___^^ mmm^StW^ ^_L
AfSÊr ___r ** ^^^^^^^ ^mafr ^n\

Grande Romance Cinematographico de Arthor Bernede

Creado e cinematographado por LOUIS FEUILLADE
—¦:— (FILM GAUMOXT —:—

cuja exhibição está sendo feita no cinema ODEON
i.-eproJucido a pedido de diversos

assignantes)

Cem certeza aconteceu-lhe alguma«"¦•••raça... E' a minha ultema-ça q;le s(. vaf.
Itima es-

que desappa-

A VIUVA

Ma'dante de Tremeuse deu or-le_ de introduzir imrr.cdiatamenteo engenheiro ate á sua presença.--Senhora condessa... disse eile,
dc saber somente agora ar-ucia laral.

—-"...5l". **."- Tremeuse me encar-
i< _**' -,:* *'-a *^0's íinnos, dc e<«-:--"«i u»'| te*Ttuj. 4u;ücroS IU

África. Depois de longas e pacien-
tes pesquizas, no curso das quaes
muitas vezes arrisquei a vida, des-
cobri ume mina de ouro, de uma
riqueza fabulosa...

A condessu deu um grito dila-
ecrante.

Ah! senhor... senhor... por
que não nos avisou mais cedo?

Meu marido estava ainda vivo?
Senhora, respondeu Bianchini,

que a custo dominava sua enio-
ção... não me condemne antes de
me escutar.

Já em baixo, adquiri a certeza
de que estava 'sendo vigiado, es-
preitado. por um certo Dehard.
H„-níC UC tiGl t'ãU _ÍÍv.i*C thã;
E-.E-3S"»» i

Ainda... sempre esse homem,
murmurou a condessa... em cujo
rosto se estampava uma expressão
de raiva indisivcl.

Assim eu quiz, antes de es-
crever communicando o resultado
da expedição, cercando-me de to-
das as precauções, evitar uma sur-
presa que talvez seria um fra-
casso... Pois, uma indiscreção...
— c nesse longínquo logar... Esses
miseráveis me teriam certamente
assassinado, afim de se locupleta-
rem com a minha descoberta, rou-
bando-a. Eis porque, ignorando os
terríveis acontecimentos que aqui
se desenrolaram, em logar de en-
viar ao senhor de Tremeuse uma
carta, que poderia ser violada» em
caminho, achei mais prudente e
mais avisado vir eu próprio trazer
a noticia.

Mas, pôde crer, senhora, jamais
me consolarei de não ter chegado
a tempo.

Isto será o eterno pezar de mi-
nha vida x

Sr. Bianchini, o senhor agiu
segundo sua consciência... Não
lhe posso aceusar de nada, disse a
condessa,

E, abafando um soluço, cila ajun-
tou.

Então, eis-nos ricos?
Com mais de cincoenta mi-

lhões

— A sua fortuna está feita...
senhora... Assumo desde já o
compromisso mais solenne.

O engenheiro não tinha absolu-
tamente exaggerado; a sua desço-
berta era verdadeiramente prodi-
giosa... ; .

Graças á sua intelligencia egual
á sua lealdade, eile soube tirar
promptamente um partido ainda
mais considerável do que imagi-
nava... cumprindo com a viuva e
seus dois filhos além do que pro-
mettera.

Então, ao mesmo tempo que se
consagrava á educação de seus fi-
lhos, a condessa esforçava-se porintensificar nelles a idéa de vin-
gança que já tinha semeado em
seus cérebros ainda jovens... e
foi assim que conseguiu fazer de
Jacques e Rogério, não só dois
homens de primeira ordem, como
também dois implacáveis justiça-
dores... '"*Ella desenvolveu com uma arte
infinita, as aptidões de cada um...
Jacques. que sua vasta inlelligen-
cia predispunha aos estudos pro-fundos, tornou-se uma espécie de
sábio, cérebro sempre aberto ás
idéas modernas as mais ousadas,
cuja clara intuição das coisas com
uma ponta de scepticismo, fazia-o
um verdadeiro phiiosopho desde-
r.hoso de tudoI r.noso ae mão o que não o ele-— Senhor... continuou Julia . vasse acima das miseráveis contia-

Orsini, cujos olhos brilhavam com! gencias humanas... Rogério era,
um estranho clarão— o devota-1 ao contrario, o typo completo do
mento de que o senhor acaba de i sportman infatigavel e intrépido,
dar prevas, indica-o como nosso; utilizando as magníficas qualida-sócio neste negocio. ! des de que era dotado...

Amanhã mesmo, eu espero que I Jacques era o cérebro... Roge-
iuilo seja regularizado nesse sen-¦ rio. o braço... Os dois se adora-i rivel no «eu laconlsmo-tido... O senhor partira novamcn-l vam... Unidos pelo mesmo jura-! "Esta feito "

da vingança, unidos todos por um
mesmo pensamento, e não vivendo,
senão por um unico coração...
Por vezes a condessa precisou mo-
derar a sua impaciência. Ella
queria, com effeito, ferir com um
golpe seguro... Não só era pre-
ciso que Favraux não escapasse ao
castigo que lhe estava reservado,
como considerava essencial que a
pena fosse tão terrivel quantoinfame fora o seu crime...

Jacques e Rogério que guarda-
vam por sua mãe uma veneração
que tocava no fanatismo, deixa-
vam-se guiar como tinham permit-tido fossem convencidos. E quan-
do a condessa julgou que seus fi-
lhos estavam suficientemente pre-
parados e armados para' a luta,
depois de recommendar a Rogério t"Obedeceris ateu irmão como me
obedeces a mim mesma"... do
fundo de sua austera residência,
deu o signal das hostilidades.

Pela primeira vez depois da
morte trágica de seu mando, ella
teve um estremecimento de alegria
quando recebeu de Jacques a pri-meira carta:"Cara mamãe. — Agora chamo-
me Valliéres, sou velho, corcovado,
encanecido... Começo como secre-
tario de Favraux... Seremos vin-
gados 1 — Jacques. "

Somente ao fim de um anno,
ella recebia este bilhete, ainda
mais breve que o precedente:"O momento que eu aguardo,
ha tanto tempo, vae chegar... Fa-
vrattx será attingido no dia dos
espensaes de sua filha. "

Emfim, este telegramma tão ter-

te para a África com todos os J mento, consideravam
poderes.

Conto que meus filhos terão no
senhor o apoio dc que elles rae-
ccs=ilam.

Bia::càini ini.icou-se deante
jsebre sinhora, -uc-iio;

a menor ter- Madame de Tremeuse levantou-
üiversaçao entre elles como um! se... e. com as mão-, postas.I verdadeiro sacrilégio... Em sum-jos olhos no céo. agradeceu a Deisma. elles estavam tao bem assimi-1 de lhe ter permittido an-.ecipar-se
];;.í."-.i <r.]iii „ \-n«--**-ni*** n»» «-»*•*¦ m-«__ • JL -..-. _r
lie

.5 Oiiu a vontade de sua mãe, j à »=i;a justiçato úc fôrima que os dois - forinãvam T._os 
'os 

dias, a íüha dos Or-i «SS Sfe _•__ yerdaoaa i*iSUã_:ls__ «J_ _!___• _______ j_

Jacques, esperando com grande im-
paciência que eile ou Rogério lhe
viessem fazer a narração dos sue-
cessos, pelos quaes tinha vivido
tantos annos...

... E eis que seu filho lhe es-
crevia communicando-Ihe que den-
tro de algumas horas estaria a
seu lado.

Oh! como pareceram longas
essas horas... tanta pressa ella
tinha de estreital-o nos braços e
lhe dizer: "Obrigada", no nome
da victima... -no nome do esposo.i
emfim vingado... no nome do pae

3ue, 
do fundo de sua tumba, sem

uvida, escutara os gritos terríveis
de agonia sqltados por. Favraux
ao se acordar, fechado por toda a
eternidade, entre as taboas de seu
caixão I

O FILHO

O que tens, meu filho? Taes
foram as primeiras palavras da
condessa, quando o viu apparecer
no terraço de seu castello. Jacques
de Tremeuse, desconfiado e gra-
ve... como um annunciador de
más noticias, ou, pelo menos dc
graves acontecimentos.

Mãe... disse Judex. depois
de ter abraçado com ternura a
nobre senhora... a senhora me
educou sempre num sentimento da
rectidão e de henra..._ que me
parece que não serei digno de ser
seu filho, se eu falhar algum dia
á confiança que a senhora em mim
depositou.

Jacque_, exclamou madame de
Tremeuse, muito intrigada. . o que
queres tu dizer?

Então, com a coragem mais leal.
Judex definiu-se de um jacto:

Eu venho lhe pedir que me
desligue do seu juramento. ,

Julia Orsini teve um sobresalto
de espanto.

—¦ O teu juramento... repetia
elia... Não o man ti veste?... Como
£Q_2 jat £5£r_,vj;|t_ _us a ji___*

Proíessores
a

e professoras;
ADMISSÃO 

aoa coll-cios officiaes,1
preparatórios, concursos e curso1

primário. Portitft., franc, orithm., etc.1
5$ cada; rua Uruguayana 77, na ul-1
tima sala, com o Prof. Castro. Tel,1
3161, Norte. (C 14105) Z1

COLLEGIO 
Nossa Senhora da Es-,

trella, reabertura das aulas no1,
dia 4 de novembro; rua da Estreito
n, 63. (C 1417o) Z

INGLEZ 
—; Mr. Kodger americano,

ensina este i-lioma todos os dias -
das ó da manhã is 10 da noite. Pré-
ço módico; rua da Alfândega, 190,-
sobrado. (C 14082) Z
TNGLEZ pratico, em aulas noctur-

nas, a 10$ mensaes, 3 vezes porsemana; rua do Mattoso n. 19. --
professora com

estava feita?... Tu me mentiste,
tu um Tremeuse, tu meu filho ?

Favraux não está morto I
O que dizes?
Favraux está em meu poder...

Encerrado numa masmorra de onde
nenhum poder humano poderá fa-
zel-o sair, impossibilitado de se
communicar com qualquer coisa do
mundo.

Mas eile está vivo! rugia a
condessa, com um furor selvagem.

Depois, immediatamente, aceres-
centou, com os olhos lampejando
de ódio:

Por que ter piedade desse
bandido?.... Eile teve piedade de
teu pae?

Sim, por que faltaram, teu irmão
e tu, á fé jurada?Rogério nada. tem com a mi-
nha decisão... Eu a tomo sósinbo'
e com coragem.., Eu quero, mi-
nha mãe, assumir a seus olhos, a
sua inteira responsabilidade.

Por que? Por que? offegava
a condessa no auge da indigna-
ção.

Minha mãe, respondeu Ja-
cques com um accetiío dc incom-
para vel nobreza... Eu quiz bem
ser um justiçador, mas agora, eu
vejo, não tenho a alma dc um
carrasco.

Jacques, tu me traiste.
Mãe!.
Traiste teu pae!Deixe-me dizer-lhe...
Faitaste á tua missão... es-

queceste de que eras meu filho...
Não te perdoarei jamais!Mãe! supplicava Jacquti, com
a mais respeitosa, cem a mais
vehemeníe das firmezas; eu lhe
peço que me escute.

Fala!... consentia a condessa
de Tremeuse, deixando-se cair
numa cadeira goíhica e immobil:- j S 41*

DR. ALVÃflO ALVIM
Tratamento de

todas as moléstias
Internas o externas, sem ex*
cepção. do honiem c rin mu-
lher, dos tumores malignos,
pelos raios X, electricidade e
suas formas, calor, luz, mas-
sagem, etc.; no Instituto do
Dr. Álvaro Alvim, largo da
Carioca, 11, dns 11 1|2 ás 4.
Tratamento rápido, preços
muito módicos. (C. 14161)

INGLEZ 
c francez,

longa pratica, ensina em poucotempo; vae ás casas dos alumnos e
na sua residência durante o dia e das ,6 ás 8 da noite. Avenida Rio liran* ,
co n. iS.i,_2° andar. (C 13705) «'

INGLEZ 
praticamente eThcoria, na'

rua da Carioca n. 42, i° endar, ";
sala da frente. (C 14363) Z j3
LÍNGUAS quasi grátis, para o sexo

feminino. Italiano, inglcz» francez.
hespanhol, etc. Theorico e pratico.Uruguayana 77. (Ç 14605) Z

MOÇa\_ 
aliem-, cora optimas refe*¦¦renetas, deseja uma collocação de

Í.rofcssora, governante, em casa de
arailio. Cartas a J. H., no escripto-**

rio desta folha. (C 14401) 7,

PR01'\ 
pratico, prepara depressa ji.exames e concursos, não em cur*

so, no L. Carioca 17, a». Tel. C. 4703.
(C 14414) Z

PREPARAM-SE 
alurnnos" - aíu-

ninas para todo e qualquer esta*belecimento, com o Prol. A. Cuper-
tino; rua da Carioca 42, 1», aala da
frente. (C 14364) Z

arithmetica, por*--, geographia e in*
glez. Quatro matérias por 25$. Vae*se a domicilio; rua S. Pedro n. 88,1* andar. (C 14070) Z

PROFESSOR 
de

tuguez, francez.

Curso Normal de Preparatórios
DIURNO. (Fundado em iç.13) NOCTÜRNO.

Estão funecionando com toda
ratorios deste antigo e afamado curso,"e iniciadas, as dos CUkSÔSVESTIBULARES para as Escolas Superiores. •..'<-.'.->

regularidade as. aulas de prepa-' ¦".RS"

Ri^a Uruguayana, 39 - r- e _• andar
(C 130741

Consultas grátis
Feio dr. Luiz de Lima Bit»

tencourt, da Faculdade de Me-
dicina da Bahia, medico ope-
rador especial_.<-ta em

Doenças dos olhos |
ouvidas, nariz o

yaPtjBnta
Todos c_ dia-, das 3 ks 6'.raras <*a tarde. Rua Kodri.o

-h.lra, -5, i° *.-_,_,. (entre Aâ-
se-nblça e 7 de Setembro). Con-
5*:l.orio períeitamtnte appare»
Ibaao. (C 140:2)

mmmmmamoaÊamaaamã

zando-se numa espécie de enorme !r
desesp»"-" |"

\j£i__Lo)

fuacuLL.U — uocenie de
clinica cireriríca da F3culda__-—

eratõss *Ha= urírariãs e doença*
enhora**, As_emb2éi ei, cia t *__

1*•n b m _i
fe_ 41S9. C Reside-tca, r. Jc.an- 1 jireçoj mc—co.;

Cct.,-..¦.__ ..li.) jllí.:.-.-. -- .",

DENTISTAS
. . ...ii. . ia ...a... —i. _j,

|*\R. 
SlIiVIXO MATTOS—Ex-

^^ tracções, absolutamente sem
dòr, a 5$: dentaduras a 5$ cada
dente; concertos em dentaduras a
10$; obrurae.-s a 5$. Trabalhos
parantldcs e pagamentos a presta-
ções; na rua Criitrii.-tyiinn, 5,
e*—luina da rua da Carioca; das 7
horas da manhã ás 5 da tarde;
telephone — 1.553 — Central.

tC __43_)
TAE-TISTA — Vendem-se: -ra mo-
XJ tor chicote, um gerador de jra-zolira, ura vulcar.ízador Crosa Bârr,
2 m-jfa.o» e vários b.tic5_-*, á rna
_**•_:•___ van a n. io. com Gentil Mar-
cor. <lf s.' (C U4"j) K

**$030 mensaes, tra-
. sLimenie sem dor e

rua dos Andradas n. 46-
«i 1.1410 lt

cano. Ur. C. d*.
racçõe*. sem dor»

rua Visccnde llía
 íc Ms.i) a

- •

DENTIbalhes compIcíLimcnie
garantidos;

DENTISTA 
itneri

Figueiredo, esf;



$mm

OBRAS de sua propriedade A* VENDA .

Almanak-Laemmert, 1918, 4 yolumes.. 60$000
65$000 (Estados). Fcs. 100 (Exterior)

Tiarifa das Alfândegas (Neva edição)..
Folhinha-Laemmert para 1919.......
Apontamentos diários para 1919.
Memorial Fluminense para 1919......
Diccionario Chorograpiic» Brasileiro...

5$000
1$200
6$500
4$500
5$000

A' venda.na RedacçSo. Avenida Rio Branco, Mi, t* — Rio
de Janeiro -*, e nas principaes livrarias e papelaria» do urasu.

' - i '

DENTISTAS —• Vende-se cadeira,
SS?1' motor, meslnha com braço e di-
xvênas ferramenta»; tudo em perfei-
SÍOf estado: praça Tiradentes u. 6o.

^, (C 13567) R

(JXISTA a a$ooo 
' 
mensaes, para

jturacão/a granito, platina,, cura-'desíé d primeiro dia; trabalhos"ipa, coroas, pivot, etc, por pre-
,„jj. «tinimos e trabalhos fearanhdos,

'¦"Sâ Auxiliadora Medica, na rua dos
I.Andradas 85, sobrado, esquina da r.
general Câmara. Tel. N. 3157- ¦_

(C 11830) R

DENTISTA Tratamento dos
dentes. A. LO-
PES RIBEIRO,

dentista com lon-
iWta\%\\\\\\\\\m\mmmWm\m\\mm\\\m\ Jj£ . OrütlCa. COfl'
cuhorio: rua da Quitanda, n° 48.
;•*,;, .''¦¦' (C. 13280) R

DENTISTA deito." Cor-
rêa, especia-

lista em tra-
balhos a ou-

J§*õ'-" e dentes artificiaes, Gabinete
féímontado com apparelhos modernos
HJfèttié*' electricidade. Preços medicos.
ptías 7 ás 6 horas. Domingos, até
Rãs 3 horas, á ru* Sete de Setem-

«pbro n. 155, canto da travessa dè
IfPrS. Francisco de Paula. Teleph,

:»¦;.». 3440, Central. 1 4P59)

HbU
Bi PARTE IRAS'

ISftD A PTftC; moléstias das Se-
gj,l_ ÍIXWJ WO nhora» e operações,

por bons MÉDICOS que curam cor-
rimentos, hemorrhagias e suspensões:
fazem apparecer o incommodo nos ca-'sos indicados, sem provocar heraor-
rhagia, tendo como enfermeira Mme,
lOSEPHINA GALLINDO, do Hos
pitai Clinico de Barcelona; cônsul-

'tas diária», i rua' Lavradio n. iti,
«obi Tel. C. 3815, grátis aos pobres.

(C 13475)

IMpARTEIRA e enfermeira mme.': 
.;'¦'J. Mattos, diplomada nos dois cur-

A so» pela Escola MedicoCirurgica do
fcPòrto — Faz parto», tratamento do

utero e suspensões; preços sem egual,
Consultas grátis das 12 ás 2 da tar-

,'dc; rua dos Andradas n. 149. Tel.
jiNorte 4779. (C 11315) Y

DTERO

Ir.':",*

Colicas,
falta de
regra»,

dores nos
^^ ^—. ,^_ ovarlo»,'^iJ*emMj *** mmWmtawaa ^aw hemorrha-

filas, 
corrimentos, visitas dolorosas e

rregulares, perturbações da edade cri-
tica, doenças uterinas, metrites, in-

flammações, liysteria, anemias. Curam-
K«e com o SEDANTOL, remédio in-

dispensável ís lenhoras de qualquer
edade. Granado te Filho», rua Uru-
guayana n. 91, e Granado & C, rua

mt*''de Mirço, i4 — Rio de Janeiro.' 
._  (C 14590)

:*artoi — Mo
leitiai dai

; Tratamento
doi aborto»
e soai come-

| quenciaa, dos
I oorrimentoi,

da» eólicas utero-ovarianai e dai re-
gra» irregulares e prolongada». As-
lembléa, 54, ia ii 18. Serviço do dr.

, Pedro Maialhie». TeL 1009. Centrai
m--r. (D?t4)Y

SENHORAS

para o
Magnos-
tico o tra-
tamento

daa doenças do esto-
mago, Intestinos, ti-
gado, pulmões, oora-
pão, rlns,osB08, eto»,
pelo DR. RENATO Dt
SOUZA LOPES, Pre*
ços modloosa Rua São
José 39, de 2 às 5.
ás terças quintas o
sabbados.

(C 14321)

GRAVIDEZ sJuso. cunaiiin
Hemato

.--. de Al
fredo de Carvalho, em um calix is
refeições, em cuja composição entrara
a quina, kola, coca, lacto-phospheto
de cal, pepsina, pancreatina, diastasr
e glycerina é a melhor garantia á vi'
da do fito e da mulher grávida, pois
o Hematogenol, além de poderoso to-
nico è digestivo; vende-se em toda»
as pharmacias e drogarias do Rio e
dos Estados. Deposito: io, Rua Pri-
meiro de Março. 4016)

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurasthenia.,
Insomnias,

Espermntorrhéa.
ünra certa, radical a ra»
plda no Gabinete Electro-
thernpico do

Dr.B.NB788llaSM
LARGO DA OAIHOOA 10

Consultas de 1 ás 5

>t, ,716)

nariz &
ouvidos - DR. NEVES DA
onnill membro da Aoam
liübBA demia de Medi-
olna do Rio de Janel*
ro, medleo de dlvor*
sos hospitaes desta
oldade, oom longa
pratica no pala e noa
hospitaes de Berlim,
Vienna, Parla o Lon-
dres. AVENIDA RIO
BRANCO. 90.

Residência Barão
de loarahy, 17 * Fiam
mengoa

14477

^/| SE POR QUALQUER MOTIVO
V. Es*, quer desfazer-se das suas jóias, tendo pou-

co prejuízo, ou nenhum, procure a Casa Lacroix, pois
mediante documentos garnntidorcs das duas partes e
commissão de 10 % ahi so encarregam de obter os me-
lhores preços, SEM INOOMMODOS NEM VEXAMES
BARA V. EX*. EXIGE-SE ÍÁdPENÁS UEG1TIMA PRO-
CEDENCIA E GARANTE.SE SiIGILLQ. Fraca Tiraden-
tes n. 36. (0.14546)

OTTOMI ALMADA & C,
RUA DOS ANDRADAS, 99

Telephone N. 1609 —::-::— Teleg. Ottoal
Grande slock de lâmpadas e material parainstallações electricas.

Vendas em grandes e pequenas quan»-— tidades. (5678

Lenços a 3$600.a dúzia
íi' Vende-se avariados, brancos, de

éíòrét e preto,, «ua dos Andraas n°'44- (C. 13678)

"RflODNE'
Usines du Rhone

(Aoido (\cetyl Salioylico)
Alguns comprimidos

combatem efflcazmente
-A —

INFLUENZA
Em todas ns pharmacias

e drogarias 6318

EMPREGADA ALLEMÃ
Precisa-se de uma para ser-

vlços domésticos, & ru» N. S.
de Copacabana, 523. (6552)

PREDIO
Compra-se de construção moder-

na que tenha doi» ou tres quartos ai-
gum quintal, prelere-se parn os lados
ilo Estacio ae Sá, trata-se na rua Pin-
to de Azevedo n. 12, Mangue.

(C 14117)

SAIBAM TODOS I!!!
Que a AGUA BRANCA NE-

VAL é a Deusa da belleza, o, ami-
go da pelle, o sonho das senho-
ras elegantes. E' um prpducto de
tal valor que uma senhora já com
os seus 60 annos, usando apenas
um frasco parece mesmo uma mo-
ça com as suas 25 ¦ primaveras —
Garante-se o resultado. — Pre-
<;o, 8$ooo, pelo correio, io$ooo.
Vende-se em todas as perfumarias,
drogarias e pharmacias — Depo-
sito geral CASA GASPAR —
RIO — Praça Tiradentes, 18.

(4246) 
',

/3?£Xét>mK

WV.N,G.W

Os mais garantidos
contra fogo e ladrões

Akem-se e concertam-se cofres
DB QUALQUER FABRICANTE

C. Figueiredo & C.
Rua da Alfândega 119
Telephone - Norte 28SÍ 739

U^tÀJ^^^_T^':^^^W,^alalmmml

9Kvlííã^vfwn9fl

<6397)

^*, 'A - " 
Jf

Pepilina Sahra
UHiiiio invento notte-Bmeriamo. Tira.

«oi> deixar manchai, todos os cabellos du
rosto, braços e fronte..

Invento e fabricaçío de Mme. ERNESTINA.
HARE.IS, approvada' pala Laboratório Ni-

cianal de Analyses. —Patente goat.. — Tel
44«7, C — HOTEL NACIONAL — La
vradio ts.

Responde cmn. cgillo toda» as ctraailtas.
CfesS)

INFLUENZA HESPANHOLA
Teve v. ex. a influenza hespa-

nhola? Mande, pois, desinfectar o
vosso colchão na. COLCHOARIA
HYGIENICA, onde, para este fim,
tem estufas apropriadas, .pela mo-
dica quantia de 3$ooo. -Rua do
Cattete, 55 e $7. Tel. 5391 Cen-
trai. 

. (G383)

Sementes (Talplão
Sementes de algodão herba-

ceo seleccionadas e immuniza-
das "Russell Big-Ból", vende-
ee qualquer quantidade á Ave-
nida Rio Branco n. 109, V
andar, sala'3. (5628)

auconam
PEQUENA MILIA OE

ALTO TRATAMENTO
Vende.se todo o recheio de um pe-

quetio apartamento, tf que ha de mais
chie, e composto de linda mobiliário
Leandro Martins; tapetes, cortinas, lou-
tas, crystaes e christofles da casa Map-
pin do Rio e S. Paulo; completo servi,
ço de cozinha com o mais aperfeiçoado
fogSo a gaz estylo holandez, geladeira
de metal etc,, tudo disposto na mnis
perfeita Harmonia e apurado bom gosto,
podendo o comprador continuar oceu-
pando esse apartamento. Para ver e tra.
tar & Av. Rio' Branco 357 (Palacete
Lafont) porém, exclusivamente entre
tres e quatro horas da tarde, diária-
mente. (C. 14303)

Óptica Brasil
Óculos e pince-nez, lunetas de

, todas as qualidades por preçossem competidor. Exame de vis-
ta, grátis e ofticina para con-

certos, cuidaria tina.
Rna da Assembléa, 54

(C58SJ)

CAUTELAS
C. JíüORAES & CO.\fP.

¦moram cautelas e vendem Jpiw20 — Avenida Passos — 20
(7*1

II !í
para a cura em poucosdias, effeito ligeiro

e garantido.
Use BLEN0L1NA, em
todas as Pharmacias e

Drogarias
Dep. Rua da Assem-

bléa 34, Rio.1(5815)

Loteria do Estado do Rio
Grande do Sul

E.\tracç5o em 30 dc putiibro de
iy 18.

4o:ooo$ooo
Exiracto por telegramma

8313 40 :ooo$ooo
17182 6:ooo$ooo
9931 4:ooo$ooo
7518 3 ;ooo$ooo
777S 3;ooo$ooo

17411 ........ 3;ooo$ooo
2696 ........ 2!000$000

14814 ........ 2:ooo$poo
18746 a;ooo$ooo
2104 1 :ooo$oon
5qj6 1 ;ooo$ooo
5948 i :ooo$ooo

D'' WS
¦«•J63 .
7.177 •
0')i7 .

11845 .
j.í.SSÍ •
13303 .
13556 .
13811 .

./.

1 iuiioj, ..„
1 :non$,„.i,
1 :oooSdíii
1 iooojnoQ

1 ;pbo$õn'n
1 ioooSiioh
1 '.OildJ.i,, 

i
1 :ooo$o(io

PRÊMIOS DE soo$ooo
1616 1910 3014 4301
9447 11813 13516 l.líild

16434 1S950

PRÊMIOS Dlí too$ono
1009 1115 1176
5826 73-4 S659
9560 9799 10760

11907 12980 13284
14386 16039 16635

180118

404.1 41ut' 8850 .,.:.„
107S0 imoi
Í-32S8 i4.-8j
1689Í W.l

Loteria do Estado do Rio
riys.ema dc urnns o cspherns — Fiscalizada pol'

Governo do Estado.
— AMANHA — NOVOS PLANOS —

ÍC 
AAAÍAAA INTEIROS a 800 Rs.

OtUÜUJDUUU QUARTOS a 200 Rs.
— VENDE-SE EM TODA PARTE. —

ds prêmios são pagos á rua Visconfl" tio Rio
Branco, 49í> —¦ XTfTTHK WAV. (581S)

CASA EM S. DOMINGOS
Aluga-se, com ou sem .mobilia, a

familia estrangeira, a -bòa casa da
rua pt- Pereira Nunes n. 96, pro-
ximo á praia das Flexas S. Do-
mingos, Nictl^roy, informações no
predio. (C. 14028)

PHARMACIA
. Vende-se, no centro, fazendo opti*
mo negocio, com grande sortimento,
boa installação e ponto magnifico.

. O motivo da venda é o seu pro-
prietario, ter urgente necessidade de
retirar-se. Informações pelo telepho-
ne, Norte 3083. (C 14315)

SEU
IHJEC-
COES.

SEM INJECÇÕES
Cura-se em poucos dias a Gonorrhéa ou ou-

outro qualquer corrimento com o uso do GO-
NOCELLE; nio. tem dieu nem áífecta aos
intestinal, ft' em tablettes, por ino toma-sr

fácil seu use. Preço a$ooo. Deposito, 7 Setem-
liroéi—Cum. Huber, •'•" 3090)

Gono-
celle

Df. Bermjé.«. tnt naadw. Paris.
BAUML BLUGUÊ

TOTALMI

Í8«?73D

RHEUMATISMO-GOTA'NEVR2LGIAS "

Venda em todas as Pharmacias

BORLIDO MAIA & CV
CASA 

' 
FÜND ADA EM 1878

Unidos depositários do cimento inglez "WHITE" e "BRO-
THERS", tinta hygienica OLSIN A e DERMAPHTHOI,, para matar
o carrapato do gado

(4053)
Telephone 274—RUA DO ROSÁRIO 55-58

Ferro para engommar
electrico concerta-se rápido e fez novo
enretemento, barato. Theophilo. Ottoni
99- - - „-'.(C 14155)

Piano de cauda
Compra-se ou aluga-s* uu, tratar

no "Theatro Phenix" eom o sr. A.
Figueiròa. '.''.-'(C 1415I

BKONCHITES?;»F e o
COQUELUCHE?/effeito,
ASTHMA?! • -»o'd-

Influenza: Guerra ás Moscas lll
MOSCAL PrePal^*ll, ^«JHvel lana extlerminar "as moscas. Nâo

é veneno»», são ha 10 menor perigo tio uso deste pre-
parado veTdadeátronente maravilhoso. Vidro i$soo; na rua Hospi-
cio 9 e 18: Laboratório topei Edwardls & C.; rua Paulo Fron-
tín 47l49- (6483)

HOTEL D'0ESTE
O mais bem localizado e luxuosamente montado, e

o mais próximo das Thermas

Conrado Deceglio
Praça Senador Godoy—Poços de Caldas. (B 29400)

CATARRHO? ^r*
r*PJ

m m
INFLUENZA?] VIDRO:

2*000

PHARMACIA
IVecisa-se de um moço com pra-

tica, na rua das Laranjeiras n* 384.
CC 13635)

Grande Bolsa
Vende-se nma de prata, fora do commum, por

3009000, cnston 450$000. Praça Tiradentes 36.
Vendas por conta de particulares mediante 10 % de

commissão.' (C. 14545)

Mmn ^—^

ASCARIDOL Preparado pelo Pharma-
centico Benjamin Moraes

Vernifngo infaüivel
MODO DE EMPREGAR

E. 

1 di-a* li crewsis de 1 anno
. 1 * " " *. t annos

-••II Z Ia •nnos
M. "4 «nnos

. I • * " • 8 annos
N. 6 di-se il creanças sté 13

annos. De 13 a 16 annos dlo-sc
ns. 6 e a ds uma só vez.

De 17 annos em deante dlo-sr
oi nt. 6 e 3 de uma só vez.
Vende-se em todas as phar

macias e drogarias
— do Brasil —

0 dr. Joio Augusto ia Sitv Pnrn»,
tntdico t>la PaetUtii di Kio ie
Itttiirt, illtgait it hytiette dó Mt-
nicilii it Lavru, tte.

Attesto qne, na mirfia clinica de
creanças, tenho empregado larga monu
o preparado ASCARRIDOI* que repu.
to um optimo vermlfugo. Pana seu
introduetor na therapeutica s& tenho
loovores, porquanto o ASCARRIDOL.
sobre ser de emprego fácil, tolerância
perfeita e de effeito seguro, i até
um preparado chie, facto este que nio
i sómenos e que com certera lhe va-
leri a preferencia em muitas ocea-
siões.

Lavras, 3 de março de iei4.
Dr. JtSt Augusto i§ Silv» Penna.

(55»7)

-EM TODAS AS PHARMACIAS.'

E 
DEPOSITO. RUA GONÇALVES OlAS-591

— RIO RF -JAMEIRO.— '

(«577)

FAZENDA OU SITIO
Precisa-se arrendar próximo a Es.

trada de Ferro, com pastagens, agua-
da, casa de moradia, e bom clima,
tendo mais ou menos, vinte ou
trinta alqueires. Carta com infor-
macões a 1. Guardeno. "PensãoAl-
meida". Nictheroy.

Acções e Debentures
Acções e Debentures. Compra-se

qualquer quantidade de companhias oubamoos que estejam em liquidaçlo,
r.'esmo que nio terihem cotação pc»
fa-se bem informa-se cora o sr." R«-
molho, Visconde do Rio Branco n°16, Botequim.

(C 13613)

Cura as purqaçtfes
e inlUmmaçõe^ dos
olhos. Vende-se em
todas as pharmacias

e droqarias

<5«<4)

ARMAZÉM
Precisa-se, para pequena fabri-

ca muito limpa, com bastante luz e
pequena área; tambem serve com
sobrado; offertas a S. S. 3, nesta
folha. (C 141.73)

Alto negocio
Traspassat-se uma bbt loja com

moveis e utencilios, situada na rna
7 de Setembro. Para. informaçfies,
cartas para M. S. no escriptorio
desta folha. (C. 13459)

P-'
CASA MOBILADA

Familia que retira-se desta capi-
tal, traspassa uma bem mobiliada.
para tratar, telephone Central 207.

(C 13715)

CHAÜFFEUR
Offcrcce-se um para trabalhar

em casa particular, ou pt£ça; quem
precisar dirija-se 4 rua do Cattete
n. 37. (C^i3736)

AAAAAAAAAAtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA»

MOLÉSTIAS NERVOSAS
Nenrasthenta, dores de cabeça, hystrria, insomnla,

fraqueza i'e forças, são ouradas com grande exito com
os BANHOS de Electricidade estática e os banhos Hy-
dro-Electricos, em curto tempo, pelo J>R| XEVF/S DA
BOCHA.

Estas applic.tçõcs, inteiramente inorfrnsivns, prodn-
lem sobre o systema nerroso «ma ncção efficaz e dura-
doura, restituindo ao doente a calma, o somno ê o bem ^estar—(J.-ibinete ile elcctririilailo medica do DK. XEVES l*
DA ROCHA—90. Avcuida Uio Branco—Rio de Janeiro. >

_ Preços módicos. Das 9 da manhã ás 4 da tai-ue. {-014478 >

PHARMACIA Al'TOJ[OVEL
Precisa-se de rapai para serven-; Vende-?e u-i double-phaeton,

te, mesmo sem priti.ra. 179. ave-| Studehaker. 4 cylindros, próprio pa-nida S»Kidor de Sá- 179. ra particular, na avenida de Li-
(C 14209)1 tação, 9$. IC I4JJ4)

Neurasthenia—Exgote mento nervoso
Falta de memória, phosphatnria, conTaleseenclas das

moléstias, curam-se com o uso do HEMATOGENOL, de
Alfredo de Carvalho. E' extraordinário o seu consumo
e cs attestados expontâneos doa qne tem feito uso. A*
Tenda em todas as pharm aclas do Rio e dos Estados. —
Depositários: Alfredo de Carvalho & O*. —'¦ Ruu 1* de
Março 10. ^ 4013)

Letras Douradas
PlARA COROAS

Grande fabrica .
Stock1 permanente.

A RELEVOGRÀPHICA
— Rna 1* de Março, 87 —

(C 13634)

TINTURAS para tingir os
cabellos

de todas as marcas, nacionaes e es-
trancciras.

ÚNICAS LEGITIMAS
Perfumaria Silva

RUA DO THEATRO N. f
Telephone C. 1368

(3414) Rio de Janeiro.

MOVEIS
Sem exemplo de contestação a nossa casa é a que vende me-

lhores moveis e mais barato que 
" 

qualquer outra congênere; mais
artísticos, fortes e elegantes, confeccionados por processo privile-
giado; peçam catálogos para o interior.—Telephone,..Central, 822.

Leão dos Alares
RUA DO PASSEIO, 110.
(318V

(LARGO DA LAPA).

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rna Primeiro de Março, 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director—Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS r,i

I
ANTIGÜIDADES

CURIOSIDADES
Compram-se, na Casa Fran-

ceza, rua Senador Dantas 101.
11 793, Central. 3470;

BTSoffre do estômago,
M ligado e intestinos ?

|l Tome

püOsCaMl
I Grâlo
m Preço

A* venda em todas as
pharmacias e drogarias

do Brasil.
2jJ500 o frasco

4081

LOTERIA DE S. PAULO
Sob a fiscalização do governo doEstadi

Extracções &s terças e sextas-feiras

25:000$000
For li»80(^, em 8 do corrente.

60:00 0$000
Por 16$000,em 19 do corrente.

JOGAM 30 MILHARES NESTE PLANO.

J. Azevedo &C.a - Concessionários - S. Paulo.
A' VENDA EM TODA A PARTE.

i.««w«wwrwww

RAIOSX Consulta com exame pelos
Raios X, 2o$ooo, para o dia-'
gnostico e tratamento dar
doenças do estômago, in 1
testinos, figado, pulmões I
coração, rins, ossos. etc. — í

Photographias.— DR. JORGE A. FRANCO. Especialista
15 Largo da Carioca, de 1 ás 6, todos os dias. Tel.: C. 3128

tir.?i*iU v.».r<i 1 mi mirniMi—nu—¦¦IpilliHMiiíi 111 11 1
(D 743)

RODA DA FORTUNA

f i C isti
Poderoso especifico em moléstias ty-

phinticas. O mais enérgico até hoje
descoberto. Cura com segurança affe-
cções syphiliticas,. rheumatismo, gonor-rhéas, rins, bexiga, figado, corrimentos,
ouvidos, broncluic asthmatica e todas
as moléstias provenientes do sangue.

. Encontra-se nas principaes pharma'cias e drogarias:' S. Pedro, 128; Phar-
macia Ramos, Dr. Frontin; rua do
Areai, 1; rua Uruguayana, 91, eGranado * C, i» de Março, 14,

Fabrica e deposita geral :Rna do Areai ns, 1 e 38, sob.
**.. 44171Tel. 6831, O.

FORTALECENDO
Restabeleço todas as

funeções o
Vinho Tônico Phospha-
tado das Tres Quinas

Bittencourt.
111, R. Uruguayana, 111

(197O

fionorrliéas
Antigas e recentes, curam-se ra-

dicalmente em tres dias, sem dôr
nem recolhimento, pelo especifico
de Beyran. Hospicio, 114. Phar-
macia Ferreira. (C. 13576)

Serviços para
Lavatorio

Ninguém compra sem Ter
o sortimento colossal da"Joalheria Esmeralda"

8. TraTessa S. Francisco, 10
(5*46)

GONORRHEAS!...
Tanto no homem como na mu-

ilier cura radicalmente com o uni
co especifico vegetal, Pílulas de
Bruzzl. Únicas usadas em hospi-
iaes e casas de «aude, do Brasil e
da Europa. Não estraga orgam ai-
gum."Depositário 

geral — Drogaria
Pacheco, R. dos Andradas 43.

(606)

FARINHA BRASILEIRA
O melhor'alimento para creanças, tendo por base o "Gua-

itai". — A' Tenda no deposito á rua da Constituição, 44, e nas
seguintes Cúsas: Rua Uonçalíes Wias o. 61, Marechal Floriano
n, 13a. Quitanda n. a», e no Cate da Estrada de Ferro. (3469)

no 2.300 cantelas Platina
Compra-se, vende-se, troca-se

pagam-se bons preços.
Antigüidades e raridades, aa

Casa JACQUES C. BOMPET
1», Rua Sachet

Tel. C. J531. (3316)
1

PHARMACIA RETRATOS A CRAYON
Precisa-se de um bom official; A 20$ e 3o$oo<j. Rua Visconde

no largo do Rosário 20. do Rio Branco. 64. Feliciano da
(C 1459*1 Rocha. (C 14555)

OURO»
dentçs e dentaduras platina, prata, joins antigas, cama-
pheus, miniaturas^ paga-se princippsramcntc, na JOAItHE-
RIA PARIS, Uruguayana 41, Tel. 23. O. (5684)

GELADEIRAS
Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,

leiterias, frutas, residências, etc, etc. Vendas a presta-
ções.-Fabricante, L. RUFFIE R. Rua Vasco da Gama, 166.

(4379).

Lâminas Gillette
Legitimas lamRnas Gillette, du-

zia, 4$8o»; rua da Carioca n. 28
— Irmãos Acosta — Tel. 4690,

(«493)

VAREJO DE CIGARROS
Vende-se um, fáaendo boa fé-

ria; o motivo explica-se ao com-
prador. Rua Visconde do Rio
Branco, 9. (C 14569)

HERVA RAIVIEI_
As hsrvas Famel (da flora da índia) sâb peitoraes, anti-bronchial; combatem a tosse e fortifica os pulmões; evita as

más conseqüências de moléstias contagiosas, próprias da actua-
lidade; vendem-se em pacotes de 1.000' na Herbanaria Santo
Thyrso, á rua Marechal Floriano, 143; usam-se em cozimen-
tos; servido como chá, em pouco assucar ou mel. (5683)

SACCOS NOVOS
para farinha . ou cereaes, vende-
se qualquer quantidade, por preços
de oceasiao; na rua da Prainha
n- 3. (C 14396)

GADO DE CORTE
Vendem-5c 40 a 50 cabeças. Ver

e tratar com o dr Romelino Pen-
na, nas Fazendas Pará, cm Barra
Mansa. (C 14458)

Telhas de zinco m * i \ c
Vende-se, de i* furo, em perfei- 1'1 rt L rt J

to esrado. grande quantidade, á r. Artigo solido, elegante e bara-da Alundega. ií. sobrado. tissimo. só na A Mala Chinesa —
(6531V Rua do Lavradio, 61 (721)

GRÁTIS Se qiiiztrdes *zr
feÜTi gosar sau-

de e bem estar,«er amado e con-

KDP^Í-aL"^^ T'^c5ado,-GJ5 ^Sculdãto da~vida l conh«endòrSfontes do bem e da wrtade^Iíde ^MENSAGEIRO DA FORTUNA, do
mãoo°,nnrS ™?- "?" AMSTG.é.i.ç.o i.ALia. pemneo-o. grátis, em

CAÍA TÔRRF<=(e2r,eJ,,0r"^ """ do Correio, novas, pfzm oVpõrte)
kM-IOJ, ¦ "• na rol .Cande^na. 106 .I0 andar _ Caiia d..<uI 604R.o. Nao deL\e para aaunha. tC

'"••**-* . —.

31ül 3059

5195 . Ü087

ff
1411

ü
8673

^^ 3Il
8305 4356

3737 8379

GARANTIDA
159

(C 14561)

NOITE
256

(C 1456')

AGAVE
097

CC 14561)

CARIDADE
095

(C 14561)

REAL
705

(O 14561)

Nova Garantia
346

Rio, 4 — 11 — 1918.
(C 14516)

Rio Mensageiro
Junto a este jornal — Entrega

volumes a domicilio e recados ur-
gentes e garantidos. Tel. C. 58.

(C 11595)

GRANDE HOTEL
LARGO »A LAPA

Casa para famílias e cavalheiros He
tratamento. Optimos aposentos, 'rica-
tnínte mobilados de novo. Aacensorcs,
telephone cm todos os andares, ven-
tiladores e cozinha dc i* ordem,

End. Tfclegr. "Grandhotel".
(539)

PALACETES
Vendem-se ou alugam-sr

dois palacetes dc construeçiio
moderna, accommodnções pn-
ra grande familia ou pensão,
sitos ii Praia do Flamengo.
Trata-se na rua da Alfandegsi
n. 108, Io andar. (014510)

Fabricante de cabides para
ternos em grande escala;
venda por atacado — Rua
Riachuelo 139. — Tel.
C. 5678—Rio de Janeiro.

tt i4a"8S)

fnu, platina, brilhantes e cautela,do Monte de Soccorro, compram*ie t
pagam-se bem: t» praça Tiradentes
n. 64. — CASA GARCIA. , 7»7)

<jSW0r/.HM'$à*''&
*DU*tS*-,

(4451)

r* .9f>,a

MOVES
Compra-se qualquer quantl-

dade de jóias, moveis, prata,
metaes e crystaes, e quem me-
lhor paga 6 o Bahia, no beco
da Carioca, 28, telephone Cen-
trai 58T9. (C 13593)

DOENÇAS
DO PULMÃO

DR. F. OATAO
do Hospital das tuberculo-
sai em Cascadura. Livre
Docente da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro.
R. da Assembléa 73

Cons!i!>.->« das n ás 16 ho-
ras. Telph. 4297, Central.

(C 10555)

Esplendida vivenda
Aluga-se a familia de tratamen-

to, _a confortável casa da rua Dr.
José Hygino, 163, com 3 grandes
quartos, 2 salas, gabinete, copa,
despensa, cozinha. Water-Closet.
banheira, esquentador, installações
de agua quente e fria, quarto paracreados. tanque para lavagem. A
casa fica no centro de um gran-
de e lindo pomar; ás chaves estão
na mesma e trata-se á rua Had-
dock Lobo. 127, sobrado.

(C 14-161

Santiago *$ J^íac/jado
ENBOLAHfiNTOS

Motores e qualquer appare-
lho electrico. Chamados h

qualquer hora da noite.
Villa— 3798 — Em stock

Motores e Dynamos
Montagens em geral
Compra-se e rende-se

Rua Lavradio, 100-Telephone CENTRAL 8886
(S650)

«kNXB fÜSflj^BB^Mvl mmmmmWlimvÍSr

ASTHMA
Trata-se em poucos dias e evi

ta-se radicalmente, por um proces
so especial; r. do Theatro, 9, t

TUBOS DE FERRO GALVA-
NIZADOS

. ...... Vende-se á f. da Alfândega, .ií.andar. Tel. Central 5030, de 1 ás sobrado, tubos de fer-ro galvaniza •
4 horas. Diversos attestados. do, usados, de 4", 3", 2 1I2" ...

(C i4«5«) 1 1I2", 1I4" e t". (6530)
ji)lllllllllltl!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISII|||||||||lllll!lllllllllllll •-

GONORRHÉA 1
I Vitima descoberta soientiflea para a oara radical =
| dessa terrível moléstia. Peça informações grátis, hoj e 1
| mesmo a Caixa Postal 1062 — São Paulo. 5816 -
'lM''iiiii'i'iiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili|ll|,||l||,li,||,in,llll,||,|„||l|l,|„n, .,.i...g

afie'0 PILOGENIO serre-lhe em qualquer caso
Se jà quasi nio tem, serre-lhe o

PILOGENIO, porque lhe íari vir
cabello novo,

Se começa a ter pouco, serve-lhe
o PILOGENIO, porque impede queo cabello continue a cair.

Se ainda tem muito, serve-lhe o
PILOGENIO, porque lhe garante

__ a hygiene do cabello.
m,-2 AINDA PARA A KXTINCÇAO DA CASPAA»«» P»r» o tratamento de barba e loção de tcilette — O PILO-

SBIIPRE O PILOGENIO O PILOGENIO SEMPRE I
A venda em todas as pharmacias, drogarias e perfumarias. (255)

^Professor de Banjo j CASA PINTO GOMESPrensa-se de um pai» conjuneto — 1 w. . . . .
r«ga-se bem tratar no "Theatro Phe-! í^onca dc flores e armarinho —
oix" oom o ir. A. Flgueirôa | — Coroas para enterros — Rua Luir.

(C 14257) Camões n. 30. ('£13233!

O mais poderoso medicamento empregado nas
Bronchites, Tosses rebeldes. Coqueluche. As-
thma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar, é o

ELIXIR DE MASTRTTÇO
(485O Vende-Se em todas as pharmacias e drogarias.

OUHO 2$300
JÓIAS E BRILHANTES
tfrata, SO a ISO réis. Dentes usados, $500. Relogi.s

usados. Cautelas de penhores. Obras antigas de prnta e «ie
ouro, compram-se e pagam-se os mais altos preços.Estn casa tem officinas para concertos completos de re-
iogios: fabrica, reforma e concerta jóias por artistas de com-
petencia, com responsabilidade e rapidez.
RUA URUGUAYANA, 77, loia de ourives. — P. FORT-

ÍC u?73>

MUTILADO \



K™g«jfl«Mfli^»i fnl

ACTOS FÚNEBRES
j}r, Guilherme da I Alexandre Pacheco

Rocha Filho
A viuva, filhos o

demais parentes do
Dr. GUILHERME DA
ROCHA FILHO, con-
vidam os seus amigos

«ai. it missa quo om suffragio
,ln sua «lma mandam celebrar,
(uminliã, quarta-feira, O do
eor-cnte, na matriz do N. S. da
(ilniia (Largo do Machado),
ís o 1|_ horas.

^Üpp^hêírõtte
Souza

iLeonor Carneiro de Souza e

t 

filhos agradecem is pessoas
que se dignaram acompanhar
na restos mortaes -dc seu pran-
teado esposo c pae, e ale novo
convidam a todos os parente» e

.mico! 1'ara assistirem á missa de se-
tim. dia, que, por sua alma, mandam
i.lcbrar amanh.í, quarta-feira, 6 do
inírerite*, .- 9 f I- horas, na matriz de
V S de I,oreto, em Jacarépagui.OC I44S0)

José da Silva Mon-
teiro

i João da Silva 
' Monteiro,

senhora e filhos, João da
Silva Monteiro Junior e
senhora, penhoradissimos,
agradecem a todos os pa-

rtntcs e amigos que acompanha-
.,,„ á ultima morada seu filho,

irmão e cunhado, avisando-lhes

ao mesmo tempo que a; missa de

..limo dia de seu fallecimento,
«crá rezada na egreja de S. João
Baptista, em Nictheroy, na quin-
ta-feira, 7 do corrente, ás 9 ho-
rl!). agradecendo- antecipadamen

te.

_uu

t
(Fallecido em Serzedo —•

Guimarães — Portugal)
Gaspar Ribeiro & C,

extremamente coinpun-
gldos com o falleci-
incuto do pae de sou
soclo .Joaquim 1*0*
checo Uiiimariics, Sr.

AJJEXANDRE PAC-HECO. con-
vidam os scus amigos para ns-
sistirem tt missa que, pelo des-
causo de sua alma, mandam
celebrar, quinta-feira (7),
ús O horas, no altar do
N. S. das (Dores da egreja de
N." S. da Conceição e Boa Mor-
te, antecipando ós seus agra-
declmentos. (C. 14400)

Francisco Augusto
da Costa Graça

Maria Carolina Araújo Gra-
ça, Augusto José da Graça, Ce»
cilia da Costa Graça, viuva e
pae», participam ás pessoa» de
suas relações o fallecimento dot

Mio

Alexandre
(Fallecido

t
Pacheco

em Serzedo —
Guimarães — Portugal)

O s auxiliares d e
Gaspar Ilibei ro & C,
profundamente senti-
dos com o passamento
do pae de seu chefe
sr. Joaquim Pacheco

Guimarães, o Sr. ALEXAN-
DRE PACHECO, convidam as
pessoas do sumi relações para
assistirem a missa que, pelo
suffragio do sua alma, man-
dam celebrar, quinta-feira,
(7) ás 9 horas, no altar
de N. S. da Boa Morte
da egreja do N. S. da Concel-
ção o liou Morto, hypothecan-
do desde já a sua gratidão.

(0.14409),_¦¦¦_¦¦_____¦_-______--__
Alice Pinto do Couto

Alfredo Antônio do Cou-
to e filhos, Laurcntjno Pin-
to, Filho, senhora e filhos,

penhoracios agradecem a to-
dós ;. que participaram dat

Augusta Soares Xa-
viert Fennando Gomes Xavier,

Antônio Augusto Xavier,
viuva Theophiilo dc Souza e
seus filhos _- João Francisco
e Graolema — convidam seus

parentes * amigos pat_ assitirem
a missa que pelo doacanso eterno
de sua muito querida c pranteada«Poisa, mie e avó, AUGUSTA
SOARES XAVIER, mandam ceie»
brar amanhã, quarta-feira, 6 do
corrente, ás . i|_ horas, no altar-
mor da egreja da Candelária,
agradecendo-lhes do fundo d'alma
mais este acto de religião e cari-
dade* 

 (C '13650)

José Floriano de
Souzat

f
João da Silva

Velloso
l.eoiittnu Velloso da

Silva Barbas, Engra-
cia dà Rocha « Silva,
Miguel Freire Barbas,
Zozlmo dn Rocha e
Silva e Manoel da Sil-

va Velloso e família e netos,
convidam seus parentes o ami»
gos á assistirem A missa, quo
por alma de seu saudoso pite,
sogro, irmão,' avô e tio, JOÃO
DA _l_iVA VELLOSO, mau.
dam celebrar hoje, terça-feira,
5 do corrente, ás 9 1|_ horas,
no altar _nór da egreja de N.
S. do Monte do Carmo; desde
Já se confessam muito gratos.¦  (0.14616)

Antônio Hilarião
Soares

t Amélia Lemgmber Kropf
Soares e filhos, convidam
os seus amigos e parentes,
para assistirem á missa que
fazem celebrar em suíffra-

seu muito ."«'do "J'"5? erí'« I profunda dôr que • soffreram pela
AUrVlJSlvi i-,A I _.___..*,. ,i„ „..„ ..:'-_'_-_-*__'-.----. -__¦_-.--_- VRANCISCO . .,

COSTA GRAÇA, e convidam
sistirem á missa de setimo
se fará celebrar quinta-feira, 7 do cor»
rente, á» 9 'horas, na egreja de _ao
Franciaeo de Paula, o que desde Ja
agradecem. (._Í4J_9._

para a». I Pe.r-1..d.0
dia, quc|™le' ílllla

(C 14453)

Eulina Masson
Conde

t

t;
nuir
dam

Dr. Everardo Bar-
bosa

+ 

João Barbosa, Guilhermina
Barbosa, Theodulo Barbosa,
Maria de Lourdes Barbosa
e Carmen Cotta, pae, mãe,
irmãos e noiva do DR.

E\ ERARDO BARBOSA partici-
pam aos seus parentes e amigos

que á missa de setimo dia do pas
samento desse idolatrado morto se
realiza amanhã, quarta-feira, 6 do
corrente, ás 9 1 |a 'horas, na egre-

ja de S. Francisco de Paula, e
agradecem-lhes desde já o seu
comparecimento á esse acto de re-
ligião e caridade. (C 13673)

Elvira Castello
Branco

Clemente Castello Branco
e senhora; Mario, Irene,
..agtlalena, Cypriano, Carlos,
Edmundo e Mariella Castel-
lo Bfiincój José Peixoto Ju-

* senhora (ausentes) convi-
eus parentes c amigos a as-

sistirem ;i missa que, por alma dc
sua saitdosã filha, irmã e sobrinha
ELVIRA CASTELLO BRANCO
mandam celebrar, hoje, terça-fei-
ia, 5 iln corrente, ás 10 i|2 horas,
110 altar-mór da egreja da Cande-
jariá, confessando-sc desde ji
gradecidos. (C 13660)

Dr. Victor Vascon-
cellos da Veiga

Cabral

+ 

A mãe e demais paren-
les fio saudoso jornalista dr.
VICTOR I>_ VASCON-,
GELLOlS DA VEIGA CA-
URAL, convidam aos ami-

cos do cxtiitcto, a assistir a missa
que. por sua alma, fazem rezar ho-
je, terça-feira, 5 do corrente, ás
o c nyia horas, no altar mór da
egreja tlc S. Francisco tlc Paula.' 

(C 14345)

Francisco da Notta
e Lopes

.PROFESSOR DE DANSA)
José da Motta e Silva, seu

pae, irmãos, filho, sobrinhos
cunhados, convidam os

seus dignos alumnos, ami-
gos e collegas ida E. F. Cen-

trai do Brasil, para assistirem á
missa de 7" dia, que por alma do
seu inesquecível ifilho, irmão, pae,
tio e cunhado, FRANCISCO DA
-MOTTA LOPES, será rezada no
altar-mór de egreja de N, S. da
Conceição e Boa Morte, á Ayénida
-io Branco, canto da rua do Rosa-
rio, quarta-feira, 6 do corrente, ás
9 11_ horas, confessando-se desde
já eternamente agradecidos.

__ '*?.._)

Joaquim Maria Rodrigues Con-
de e Leopoldo .Masson c sc-
nhora agradecem, penhoradissi-
mos, a todos os scus parentes

bons vizinhos que os acom»
panharam no transe doloroso

da prematura perda de sua*'pranteada
esposa e sobrinha, IÍULINA MASSON
CONDE, e de novo os convidam para
assistirem á missa que, pelo repouso
eterno, de sua alma, fazem celebrar
quinta-feira, 7 do corrente, __.8 i|a
hora», na matriz de N. 'S
Antecipam agradecimentos,

da Gloria.
(€1433=)

Eliasi Antônio da
Silva Guimarães

t A viuva Violeta da Silva
Guimarães, seu» ' filhos, mãe,
irmlo», cunhados e _ sobci-
nhos, extremamente sensibiliza-
dos, agradecem ás pessoas que
acompanharam os restos mor-

taes de »*u inesquecível esposo, pae,
genro, cunhado e tio, B.IAS'«ANTÜ»
NIO DA SILVA GUIMARAIGS,. e
convidam a todos os parentes ç amigo»
para assistirem á missa de setimo alia,
que, pelo eterno descanso de sua alma,
fazem celebrar na matriz dc Campo
Grande, amanhã, quarta-feira, 6 do
corrente, ás 9 r)4. Desde jà se con»
fessam summaniente gratos.

(€ 1443U

Oscar Rodrigues
Catão

Seus filho» mandam rezar
uma missa amanhã,' quarta-fei»

6 «do corrente, ás 9 (horas,
Vlá egreja de Santo Affoiiloj
por alma ale seu pae, OSCAR
SlODRIGU-S CATÃO, c para

esse acto convidam o» parentes e ami-
aros. antecipando os agradecimentos.

(C M379)

sua ixtremecida esposa,
e irmã ALICIE PINTO

DO COUTO, e de novo os con-
vidam para assistirem ás missas
de 7" dia, que mandam celebrar
na egreja de N. S. da Conceição
em Sunta Cruz, no dia 7 do cor-
rente, ás 8 e meia horas da ma-
nhã c na do Divino Espirito San-
to, (Largo do Estacio de Sá), no
dia 8 ás mesmas horas, .ypothe-
cindo a todos sua eterna grati-
dão. (C. 14377)

Angélica de Oliveira
Braga

(NININHA)
Aracy, Iracema e Octa-

vio de Oliveira Braga, com-
mandante Raul Varella Qua-
dros e familia, Tulia Ber-
nardes e familia, Annibal

•Perdigão de Oliveira, Victor Per-
digâo de Oliveira e familia, Lin-
dolpho Ramos da Silva e familia,
Eliza Ramos da Silva Bernardcs,
Armando dc Oliveira Bcmardes e
familia convidam seus parentes c
amigos para assistirem á missa
que, por alma de sua saudosa mãe,
irmã, afilhada e tia, mandam ceie-
brar amanhã, 4* feira, 6 «io corren-
te, ás 8 e meia horas, na Matriz

de S. João Baptista da Lagoa, pe-
lo que antecipam seus agradeci-
mentos. (C. _t357)

Homero Ciarei de Souza,
Frederico Guimarães, «enho»
ra e filhos; Luciano Del Glu-
dice. senhora e filho» 1 losé
Mendes, senhora e filhos',

(imsentes) Flavio Pereira e senhora;
Ambrosina Drago c filho» e Amélia
...Isboa agradecem, i» pessoas que
acompanharam os restos mortaes do
seu pranteado pae, sogro, avó, irmão,
c tio e convidam 09 parentes c ami»
gos paira assistirem á missa, que por I „¦„" (*a afma Q0 Mu «.npre c.D0f4'sua alma será celebrada hoje, terça» ",„ __„„_!.* 

uu *v" '(.Nli. 
HI.

feira. 5 do corrente, ás 9 horas, na ^. 
«e??o e pae, _i« 1ONIO H_

Ivgreja da Candelária, pelo que ante, LARIAO SOARES, na capellla de
cipail.imcnte agradecem. N.- S. da Conceição de Cordeiros

(C 14:80) [de S. Gonçalo, amanhã, quarta-fei-
ra 6 do corrente, ás 10 horas, con-
fessando-se eternamente agradeci-
dos a todos que a ella comparece-
rem. Estação de Santa Izabel, E.
dc Ferro Maricá. 'E. do Rio.

(C '4461)—__—__————___—__———_____

D. Maria Magdalena
Dutra e Silvat

t

t

Fabricio Dutra e Silva Ju»
nior, e senhora, Eduardo Du»
tra e 'Silva, Maria .lagdale-
na Dutra, Florindo Moniz
de Figueiredo e sobrinhos,
convidam ás pessoa, de sua :

amizade, bem como ás da sua pran» {
teada mãe, irmã e tia. ü. MARIA
M.AGLADttXA DUTRA Iga SILVA,
para assistirem á missa de setimo dia,
que por sua alma fazem celebrar quin*
ta-feira, 7 do corrente, ás 9 horas, no
altar-mór da eçreja Santo Affonso, á
rua IMajor Ávila, (C. 142,15.)

-FLORICULTURA
BARIIAOENA"

Assembléa 113. T. 18.7, C.
Coroas e Palmas de flores na»
turnes por preços. módicos.

(•«53)
B

Sylvio de Souza Pei
xoto
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Guilhermina Arou*
ca Cruz

t

Trajano da Cruz, e sogra
Alcina G. Arouca, cunhada»
Alzira c Nenen, e cunhado
João, convidam as pessoas de
amisade da fallecida, para as»
sistirem á missa, que, pelo

descanço eterno de sua idolatrada cs-
posa, mandam rezar ,hóje, 5. ás
8 e 30, na egreja do Bomfim — São
Christovão. (C 13.")

.

+ Corina Barreiros do Sou-
za Peixoto, Argentina Pei-
xoto, Ortninda Barreiros,
Luiza Barreiros, Paulina
barreiros, Hortencia Bar-

reiros, dr. Vargas Dantas e senho-
ra, Clemente C. Coutinho e se-
nhora agradecem a todas as pes-
soas que acompanharam os restos
mortaes de seu inesquecível filho,
irmão, sobrinho, primo, afilhado e
amigo SYLVIO DE SOUZA PEI-
XOTO, e de novo convidam para
missa de 7° dia, que será celebra-
da no dia 7 ás o horas 110 Sagra-
do Coração de Maria (rua Cardo-
so Meyer). Desde já se confes-
sum muito gratos. C, 14456)
gg_Ba_M__HC__a__.'

uun

f

t
Braulio Prates

Ennes

t

Laura Alves Borges

t

t

Alice Rocha de Assis
Mascarenhast Daniel de Assis Mascare»
nhas c filhos, Francisco Ra»
mos da Rocha, sua senhora
e filhos, major Julio ide Mat»
tos Corrêa, sua senhora e en»

tcada d, Rosa Barbosa Campiglio,
Luiz de Assis Mascarenhas, sua es-
nhora e filhos, convidam a todos
os parentes e amigos para assisti-
tem á missa de 7° dia que mandam
celebrar por alma de sua idolatra-
da esposa, mãe irmã, nora, sobri-
da esposa, mãe, irmão, nora, «obri-
CHA DE ASSIS MASCARE-
NHAS, na egreja do Carmo (rua
1" de Março), ás 10 .toras da ma»
nhã no dia 7 do corrente (quin-

Alina Rodrigues
Baptista

+ 

Enrico da Costa Baptista
e filhos, Prisco Pedro Ro-
drigues, senhora e filhos, pe»
nhorados agradecem a todas
as pessoas que se dignaram

comparecer ao enterro de -sua sau-
dosa esposa, mãe. filha e irmã,
ALINA RODRIGUES BAPTIS»
TA. e convidam, ao mesmo tempo,
pari assistir á missa de 70 idia que
te rezará amanhã, 6, ás 9 horas,
ra matriz do Engenho Novo.

(C. 14343)

O engenheiro João Alves
Borges Junior e scus filhinhos
agradecem de coração a todas
as pessoas que acompanharam
os restos mortaes tlc sua extre-
mosa esposa e mãe, e nova;

mente convidam seus parentes c ami-
gns para assistirem á missa de setimo
•dia, que mandam celebrar amanha,
quarta-feira, 6 do corrente mez, ás 9
ilioras, na egreja do Rosário (rua Uru-
guayana). Desde já sc confessam eter-
nament- gratos. (C 14408)

Dr. José Maria Sal-
danha Bittencourt

ifjs 
* 

empregados do escripto-
rio da Rêdc 'Sul .Mineira man»
dam rezar uma missa por alma
«le seu inesquecível companhei-
ro dr. JOSF,' MARIA _.•_,-
ID ANITA BITTE-COURT, ama»

nhã, quarta-feira, 6 alo corrente, is
9 i|_ horas, na egreja de S. 'Francisco
dc Paula, convidando seus parentes e
amigos a assistirem a esse acto pie*
doso, pelo que sc confessam summa-
mente gratos. ___^_i_l_Ld-Í__-

Dr. José Maria Sal-
danha Bittencourt

Maria Silveira Saldanha Bit»
tencourt, Paulina Silveira 'Sal-
danha' Marinho e ifilho» convi-
dam a seus parentes e amigos
para assistirem á missa que
mandam rezar por alma dc seu

querido esposo, -cunihado e tio, dr.
TOS." MARIA SALDANHA BIT-
TENCOURT. amanhã, quarta-feira, 6
do corrente, ás 9 ila horas, na egreja
de S. Francisco de Paula. QC 14486)

Maria Porto da
Costa

"Domingos Costa, Nivaldo e
Norival, convidam scus paren-
tes e amigos para assistirem

missa do trigesimo dia, que
mandam rezar na matriz de
Inhaúma, ás 9 ilioras, amanhã.

quarta-feira, 6 do corrente, pelo que
antecipadamente muito agradecem.

(C 14466)

+

t

t

Julia Carneiro de
Campos

Scus filhos mandam re-
zar hoje ás 9 e meia horas,
uma-missa na Matriz da
Gloria, pelo eterno descan-
so de sua inolvidavcl e ex-

tremecida inãe, JULIA, convidan-
do seus pat-lilca e amigos porá
assistirem a esse acto de religião
e caridade. Pelo que se confes-

Antônio Francisco
Caldas

Dcolindii Pereira Caldas,
Antônio Caldas Junior, João
Francisco dc Oliveira e fi-
lhos, convidam scus ami-

gos c parentes para ássis-
'.irem 11 missa dc 30° dia que será
celebrada por alma de ANTÔNIO
FIRANOllSCO CALDAS, amanha,
6 do corrente, ás 9 horas, na egrç-

ja de Santo Affonso, o que desde

já agradecem. C 1437QJ

Graziella Ribeiro
Franco

José Sebastião Arantcs
iFranco, sua esposa _ filhos,
lErnani Ramos, Maria Pa-
lhares Ribeiro e mais pa-
rentes, agradecem _ penhora-

dissimo a todas as pessoas ami-

gas que lhes auxiliaram no transe
doloroso por que acabam de pas-
sar com o fallecimento de sua

querida filha, irmã, noiva, neta e

parenta e convidam scus parentes
e amigos para assistirem a missa
de 7" dia que mandam rezar na
egreja de S. Francisco de Paula,
ás 9 horas, do dia 6 do corrente.
Por esta caridade summamente
agradecem. (C. 

1436a)

fi______t_____«______--__-i

Leopoldina Menezes
de Andrade
Cora Menezes de Antlra-

de, Leonel c Ilcrnnni Me-
nezes de Andrade, convidam
os parentes e amigos para
assistirem á missa 

'de 
7°

dia, que mandam celebrar por ai-
ma ile sua extremosa mãe UBO-
POLDIiNA MKNE-ES DE AlN-
DRADE, na egreja do 'Espirito

Santo, quarta-ieira, . do corrente
ús 8 c meia horas da manhã. Por
este acto dc religião desde ja
oradecem. (C, ________

Viuva Celina de Me-
deiros Pereira

Álvaro de Moraes Irene
Ferraz de Moraes, convidam
os parentes e amigos para
assistirem á missa que man»
dam .celebrar, por alma da
sua incsnuecivcl tia e ma-
CELINA DE MEDEIROS

1'lil-liIRA. i|uc será celohrada ho-
je, terça-feira, 5 dc novembro, na
egreja de S. Francisco de Paula, ús

t
d riu ha

Guiomar França de Mi-
randa Ennes, Francisco
Fernandes Ennes Sobrinho,
esposa e filhos, Paulo Pra-
tes Ennes e senhora, dr.

João França e senhora, Nominan-
do de Almeida e senhora, Gentil
França' e José França Junior, con-
vidam scus parentes e amigos pa-
ra assistirem á missa de 70 dia
que, pelo descanso eterno de seu
saudoso esposo, filho, irmão e
cunhado BRAULIO PRATES EN-
NIliS, será rezada na egreja dc S.
Francisco de Paula (Capelia da
Victoria), amanhã, 6 do corrente,
ás 10 horas e se confessam gra-
tos a itodos quantos comparecerem
a esse acto de caridade.

9 i|a horas, e desde já agradecem.
(C 13.00)

íí_____.»

Maria Isabel de
Mattos Ferreira

+

I Quintino Ferreira, Thereza
Vifíicna Ferreira; Carolina ale
Mattos Ferreira, ilr. Abel F.
de Mattos e Carolina Vivas
ale Mattos, mandam rezar
uma missa, por alma de sua

aiiterida filha, cnteaala, irmã, neta e
bisneta MARIA ISABBL, amanhã,
«inarta-ieira, 6, ás 9 11_ horas,
na egreja de S. Francisco de Paula.

(C 
13696)

Torquato de Araújo
Silva

Fidelis Cordovil
Gomes

Alexandre Pacheco
(Fallecido em Serzedo —

Guimarães — Portugal)
Joaquim Pacheco

Guimarães, José Pa-
checo Guimarães (au-
sente), Antônio Pa-
checo Guimarães, cs-
posa e -filhos (auson-

tes), convidam as pessoas de
sua amizade para assistirem a
missa que, pelo eterno ropou-
so da alma de seu idolutrado
pae, sogro o avô ALEXANDRE
PACHECO, mandam celebrar,
quinta-feira (7), ás 9 ho-
ros, no altar-mór da egreja
de N. S. da Conceição e _0a
Morte, á rua do Rosário, cs-

.quina de Ourives, confessan-
do-se desde já agradecidos.

(0.14409)

Luiza Carolina
Duos

O ür. Francisco Isidoro
Duos e sua familia, o phar»
maceutico Manoel dc OU-
veira Junior c sua família
agradecem ús pessoas que
acompanharam o.*| resto»

dc sua sempre lembrada tia
CAROLINA DUOS c con-

„ para assistirem a missa que
mandam rezar pelo repouso eterno ;lc
su;. alma na egreja da Candelária,
ás 9 horas «le amanhã, i|Uiiita.fcirr.,
6 do corrente, por cujo compareci»
mento muito agradecem.

(C. 14518)

Arnaldo Coelho
Brandão

I
(ALUMNO DA ESCOLA MI-

LITAR)
A Conferência de São

Maurício do Realengo, con-
stituida por alumnos da E.
Militar, convida .1 todos os
amigos e collegas de seu

saudoso e inesquecível confrade
ARNALDO COELHO BRAN-
DÃO, para assistirem á missa que,
em suffragio de sua alma, faz ce-
lebrar amanhã, quarta-feira, 6 de
novembro, na egreja de S. Fran-
cisco dc Paula, ás 8 horas. Os
srs. confrades devem receber a
Santa Cominunhão. (C 14577)

f
mortaes
LUI.A
vida'*1

edrcTpinto da Silva
Vallet

Antônio Jorge de
Brito

í Rita dc Cássia Gomes
tle Albuquerque de Brito,
Gcorglna de Brito Scliat-
flor, Augusto Leal Clia*-
flor c Cerix de,, Ilrito
Schafflôr convidam às pes-
soas de sua amizade para

assistirem á missa de setimo dia que
será celebrada por alma alo seu sau»
doso marido, pae, sogro e nvò AN-
TONIO. JORGE Dlv BRITO, ama»
•nhã* 6 do corrente, ás 9 ho.
ras, na egreja de S. Francisco
dc Paula, aiit-Cipando os seus agra-
decimento-. (C. 14579)

Constante Gardone
Ramos
Diilores Linhares Car-

neiro Ramos c filhos, Abe

PATINS <_ 
'¦

V^íy V:.'

Tenente Mario Pinto da
Silva Valle (ausente), tenen-
te Paulo Pinto da Silva Vai*
lc e ifilha; Zuleika Pinto da
Silva Valle, tenente Ricardo

Moreira, senhora e ifilhos convi-
dam os parentes e amigos dc seu
sempre lembrado irmão, cunliado_ e

tio PEDRO, para assistirem á mis-
sa que por sua alma será celebrada
amanhã, quarta-feira, 6 do corren-
te, ás 9 i|_ horas, na egreja de

S. Francisco ide 'Paula, por cujo
comparecimento a esse acto de ¦_.-

ridade desde já sc confessam gra*
tos. C'C* E___2

t

t

João Manoel d'Al*
meida Araújo

t

t Maria Joaquina' Oliva de
Araújo agradece a todos que
levaram á sepultura o seu que-
rido filho JOAOiMANO-LDi;
ALMEIDA ARAÚJO, c de
novo convida os scus parentes

e amigos para a missa de setimo din,
amanhã, quarta-feira. 6 do corrente, ás
9 horas, na egreja do Bomfim, em São
Christovão, e desde já agradece a to-
dos que comparecerem. (C 14448)
KS*»»**. _H_ffi_-.I«r«_»í_Sffa*BP_--S?S
Alberto Gonçalves

d'Albuquerque
Cezar Ribeiro e fainilia con.

vidam os parentes e amigo;, pa*
ra assistirem á missa dc setimo
dia, que mandam celebrar poralma do scu compadre AT,-
ír.íRTO GONÇALVES DE

ALBUQUERQUE, amanhã, nuinta-fei-
ra, 6 da corrente, ás q i|_t horas, na
egreja do Bomfim, em ... Christovão,
e desde já elernamenle agradecem.

(C 14447)

Manoel Sérgio da
Silvat

t

Virgílio Aguiar
Maria Nãzareth Aguiar,

Clotilde Aguiar, (auseiitc),
Carlos Aguiar, Blondinc Agui»
ar Tepciliiio (ausente) e dr.
Alexandre Tcpcdlno (nusenv.
te), esposa, filhos e genro,

convidam seu* amigos e parentes, para
•!_-!<-•.*7>m A missa <le setimo dia, que,
mandam rezor, no altar-mór da egre-
j. „, ,*«' .-• ,1., Baia Morle, sita a
11111 do Rosário, esquina com Ourives,
hoje, s de novembro, ás 8 11_ lior.T».
i-.clo repouso eterno da alma d. sen

¦ncranilo cliefe. ÍÇ_L.._.-2

t

Yvonne Martin de Araújo
Silva, Leocadia de Araújo
Silva, viuva, mãe, filho, so-
brinhos e demais parentes,
convidam as pessoas de sua

amizade e do finado a assistirem
á missa que mandam celebrar ho-

je, terça-feira, 5 do corrente, ás
9 horas, na matriz do Sagrado Co-
ração dc Jesus, á rua Benjamin
Constant, pelo que de antemão mui-
to agradecem. Pedem dispensa de
cumprimentos^ (C 13650)

Helena Rezende
Ferreira

(SI-I-AZINHA) •

João Joaquim Ferreira, Ma-
noel Oscar Rezende, irmãos,
cunhada ie siobrinhas. Agosti-
nho Joaquim Ferreira, espo-
sa, filhos, genros e nora

participam que mandam rezar uma
missa pelo eterno descanso da alma
de sua extremecida i-spc-sa, irmã,
cunhada, tia, e nora HELENA RE-
ZBNDE FERREIRA, hoje, terça-
feira, 5 do corrente, _ ás 9 horas,
no altar-mór da ,_greja de Nossa
Senhora ilo Parto, (13639)

Dr. Joí-quim Silverio' de Castro Barbosa
Anna Lima de Castro Bar-

iosa. 'filhos, genros, noras e
netos, muito penhorados a
iodas as pessoas que acom-
panharam os restos mortaes

do seu pranteado e ¦ inesquecível
marido, pae, sogro e avò, DR. JOA-
QUIM SILVERIO DE CASTRO
BARBOSA, convidam os seus pa:
rentes e amidos para assistirem á
missa dc setiiiuo dia que, pelo seu
eterno ropouso mandam celebrar
hoje, t-rça-feira, 5 do corrente,
no altar-mór da egreja da Conde-

(T-NO)
Mazolina Gageiro Gomes

e filhos, Arminda Maia,
Ootavio Gomes, Braulio, Go-
mes (ausente) Antônio Car-
los'Gomes e suas famílias,

convidam ás pessoas de suas rela-
ções e amizade para assistirem á
missa que por alma de seu soudo-
so esposo, pae, genro, irmão e
cunhado iFIDELIS CORDOVIL
GOMES, mandam celebrar amanha
ouarta-feira, 6 do corrente ás 9
horas da manhã no altar mór da
egreja de N. S. da 'Boa Morte,
/•onfessando-se desde já eterna-
mente agradecidos. (C. 14.397)

__Alice Andrade
Uchôa Cavalcanti

Radah Simão
Aziz Jorge Simão, ¦ seus

filhos e irmãos: Zcln, Se-
mi, VVadili, Tufik, Zakyc,
c Takyé c suas famílias
agradecem j penhoradissimos

a todos os que acompanha-
restos mortaes ale sua idola-

traaía esposa, mãe c cunhada. Tam-
bem agradecem a todos os scus ami-
-gos que dirigiram suas condolências
por escripto ou tclcgraphicãmente.

(C. 14.08)

t

t
D\

t líirdo Vigueiredo Carvalho
Ramos e senhora, Aracy
Figueiredo ' Carvalho Ra-
mos, Emilia Amalia Gar*

done Ramos e filhos c demais paren-
tes participam o fallecimento de scu
esposo, pai, filho c irmão CONS*
TANTE GARDONE RAMOS, e
convidam seus parentes e amigos pa-
ra acompanhar os seus restos mortaes
lioje ao cemitério dc S. João Baptis*
ta, ás 5 horas da tarde, sahincio o
feretro da rua General Mentia Bar-
reto 174. (C. 14570)

t Anninha

Marianna Pinto

í
t

+

Salvador B. Uchôa Ca-
valcanti e filhos, dr. Alva-
ro B. Uchôa Cavalcanti e
familia (ausentes), dr. Ar-
thur B. Uchôa Cavalcanti e

filhos agradecem a todas as pes-
soas que acompanharam tos res-
tos mortaes de sua idolatrada e
inesquecível esposa, mãe, cunhada,
e tia ALICE ANDRADiE UOHOA
CAVALCANTI, e convidam <>s
seus parentes e amigos para assis-
tirem á missa que para eterno re-
pouso de sua alma fazem celebrar
sexta-feira 8 do corrente, ás 8 e
meia horas, no altar mór da egre-
ja de S. Francisco dc Paula, con-
fessando-se desde já summamente
agradecidos. Cg. 14394)

Santiago Sole
(CURATO DE SANTA CRUZ)

D. Cacilda Mata de So-
lé, íCacilda Sol-, Martiniano
Sole, Conceição Fclippa So-
lé e Antonia Sole e filhas
(ausentes)^ convidam, seus

amigos para assistirem á missa
de 7o dia que só amanhã, 6 do
corrente poderá ser rezada, por ai-
ma de seu carinhoso esposo, pae,
irmão e 'tio, no altar mór da Ma-
triz, desse Curato ás o e meia ho-
ras da manhã. Antecipadamente
agradecem. (C. 14389)

Roberto Pinto, senhora
e filhos, Manoela Ozorio
dc Oliveira c Adolpho
Carlos de Oliveira , convi-
dam scus parentes c ami-
gos para assistirem a mis-

sa dc 7° dia que, em suffragio da
alma dc sua querida mãe, sogra, avó
e irmã, MARIANNA PINTO, fazem
celebrar amanhã, quarta-feira, ás 9i|a
horas, no altar mór da egreja da Or-
dem dc N. S. do Carmo, c se con»
tfessatn gratos a todos que^ compa-
recerem a esse acto de religião.

(C. 14493)amat Augusto
Stephen Schaçfer c Ma-

ria Aires participam o fal*
lecimento de seu extremo,
so filhinho AUGUSTO oc
corrido no dia 4 do cor-
rente, ás 3 horas da ma-

nhã, snhindo o enterro ás 9 horas
do dia seguinte da rua da Miserl-
cordia .,8. (C. 145a..

(_U'Kt
Ormanda da Rocha

Mendes

Carmen Fontes
Ci' A

Í
ANNISTA ESCOLA NORMAL)

Mãe, tias, tios c primos
convidam as pessoas <lc
sua amizade para assistirem
a missa de 7" dia que
mandam celebrar pelo re-
pouso de sua altná amanhã,

quarta-feira, 6 -do corrente, ás g bo-
ras, na egreja de N. S. da Salette,
Pelo que antecipadamente agradecem.

^**mu____, "-_»jtM*"«_ssn__»"-_r
Alexandre Francis-

co Gomes Moreira

Clemente Veiga da Motta,
Augusto de Jesus Guimarães,
Bento Augusto Guimarães,
Emilia Augusta Guimarães,
José Kvoro agradecem a to»"alas 

as pessoas quo acompa-
nharam os restos mortaes, ú ultimai
morada, dc sua esposa, filha, irmã c
cunhada ANNA AUGUSTA DA
MOTTA, e de novo as convidam a
assistir á missa dc setimo dia, que
será celebrada hoje, s de_ novembro,
ás 81I2 horas, no altar-mor da egre-
ia de S. Francisco dc Paula; desde
já sc confessam gratos. (C __._?__0

_ict__rJo__oS_T_ano
Luiza Nãzareth Carva»

lho, Jlka Nãzareth Carva-
lho, llcnriqueta Carvalho,
Angela Dias, Ottilia Fer»
nanUes, Henrique Carva-
lho, Mario, *Ca/,K»lli°i - _"-

Fernandes "c 
Cândido Nazaretli: convi-

dam seus parentes c amigos para ai
missa que mandam celebrar ! amanhS,*'
4* feira, ás 9 horas, na igreja do
Sacramento. (C. 14507)

Dr7^G_tilh.rme da
Rocha Filho

O SERVIÇO MEDICO
LEGAL, em signal de pro»
fundo pezar pela perda ir-
reparavel que acaba de sof-
ifer com o fallecimento do

GUILHERME DA ROCHA
FILHO, c como preito de home»
nagein e admiração por esse ines-
quccivel companheiro, manda re-
zar unia missa por ,sua alma, no
altar-mór, da egreja _. S. da Glo*
ria, (largo do Machado), ás 9 11.
horas, de amanhã quarta-feira, 6
de novembro, convidando os paren-
tes e amigos do mesmo para esse
acto religioso ó

Manoel José Vaz
Libania 'Fernandes Vaz e

filhos, Antônio Fernandes c
família, Tlioinaz Quintino c
familia c Manoel iFcinan-
des Salgado e familia, pro-

fundamente penalizados pelo fal-
lecimento de seu querido e in-
csquccivel esposo, pae, cunhado,
sócio, compadre e amigo, convi-
dam a todos os seus amigos para
assistirem ú missa de 13" dia, que
em saudosa homenagem ú sua 111c-
moria mandam celebrar amanhã,
quarta-feira, 6 do corrente, ás 10
horas, no altar-mór da egreja Bom
Jesus do Calvário, á rua General
Câmara, por cujo acto de caridade
religiosa apresentam antecipada-
mente os seus agradecimentos

OC 13766)

Com rodas de alumínio, fibra e açu
paru senhoras, homens <* crcaiiÇfis.

CASA GRÃO TURCO
OUVIDOR 96 — Tel. Norie, 4034.

FAZENDA
Vende-se uma bpa fazenda de

criação e cultura a R kilometros
da Estação de Entre Rios e 6 ki-
lometros da Estação Fernandes
Pinheiro Estrada fie Ferro Cen-
trai, Estado do Rio, -* horas de
Petropolis e 4 do Rio, 100 alquei-
res, sendo 85 em bons pastos de
capim gordura e 15 em capocirões
c capoeiras, mais ou menos. Boas
terras para café, canna, algodão,
cereaes, maiiioiia e arroz. liôas

yargetts para arar, toda cercada
pelas divisas com cerca dc arame.
Bôa aguada, bom clima, 2 casas
de morada, paiol, moinho, Ma-

gnificas estradas ile rotlágéiil. Fa-
cilidade ile venda dc leite c lenha
em Entre Rios. Pódc-sc vender
com algum gado. Preço 38 con-
tos. 'Para mais informações ria
avenida Rio Branco 6-', 1" andar,
das 2.1.3, (C 144..4)'

Nervosismo
cura immediata com
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Carlos Alberto de
Souza Cardoso

f

t

t
reira
Andrade

t (•MANDINiHA)
Antônio Franco Mendes

c filhos. Pedro Soares da
Rocha, esposa c filhos, Na-
thalio Duarte, esposa e fi-
lho e mais parentes, agra-

t
Noemia Custodio

Nunes de Souza

4

Antônio Sérgio da Silva e
familia, Antônio Sérgio da
Silva Junior e familia, Or»
lando Corrêa e fainilia e
Raul Augusto Pinto e fi»

loos convidam scus amigos e pa-
rtntes a assistirem a missa de 7°
«ia que mandaram celebrar por ai-
Wa de seu filho, irmão, cunhado e
lio. MANOEL SÉRGIO DA SIL-
•V amanhã, quarta-feira, 6 do

corrente. As 9 horas na egreja de
•1. Francisco de Paula,

¦ iiii.___iii__ÍM.iw_l,_a_

Iracema dos Santos
Moraes

(NÒNÔCA)
Arlindo Bastos dc Moraes
filho, Elvira Carolina Ri-

do* Santos, filhos e
os. Christina Bastos de
raes e Antônio José Te-

B_tos, e:n extremo penhora»
a todas as pessoas que. quer«•'-.Irncnte, quer por cartas ou" ^çranimas. 

os acompanharam no
oroso transe do .alle.imcnto tle

* inesquecível esposa, mãe, fi-
»."-2- irmã, tin. nora e sobrinha, .1
Çíitosa IRACEMA DOS SAN-
•°í* MORAES (Nonica), de nò-

^> 
«» convidam a assistir á missa
í* «ia. que pelo descanço eterno*"•*. sua a!_i_, maiKiam celebrar,

Ç---*- :eira. - do corrente ás 9
ÍC,"5 

"•¦* *Sr .a de Santo Affonso
V,s r ..»!_), c-níe-sando-se des-
01 iá «•-Tr.mimente gratos, ror _5e*
•^-U de religião e caridade.

(C. U37i)

I

t

r, 

."
beira

u2
rtir
do*

d.:

Manoel Francisco dc Sou-
za,' filha, irmãos • e cunha-
dos, agradecem summamen-
te penhorados a todo» os
parentes c amigos que

acompanharam na dôr por que
passaram r»'lo prematuro falleci-
mento da sua sempre lembrada cs-
posa, mãe. irmã, e cunhada. NOE-
MIA CUSTODIO NUNES D.
SOUZA, e dc novo convidam a
todos os seus parentes c amigos
para assistirem á missa de setimo
dia que. em intenção á sua alma,
fazer celebrar amanhã. quarta-
feira, 6 do corrente, ás 9 horas,
na egreja de S. Francisco dc
Paula, pf'$ que se confessam eter-
namente. rRratos. (C 14475)

D. Thereza Madeira
da Silva Csta

Augusta Caulliraux
Henrique Caulliraux, Ade»

laialo" Iliolcliini Caulliraux, e
Alfredo & Henrique, profun-
damrnle - penalizados com a
morle ile sua sempre lembra-
da mãe, sogra e amigo AU»

CUSTA CAULLIRAUX, agradecem
sinceramente o todas, as pessoas que
sc dignaram acompanhar o enterro e
que Ines enviaram pezames. convidan-
ilo-as, novamente, para assistirem a
missa ale 7" dia, que, pelo eterno rc-
pouso dt* alia aluía ni.,rid_i. rezar
¦hoje, terça-feira, 5 de novembro, às
9i|. horas, ti-, egreja da Cathedral,
rua Sele, esquina da de Primeiro de
Março, hypotticeando desde já a sua
in.mnrr-dõura gratidão a todos «ns que
comparecerem a esse acto de religião.

(C 1J6S7)
lPvXF^l*'^»*-',_i_',___»*^_5_*_Ii

Amélia Luna Freire
Lessa de Vascon-

Dagmar Gitahy
Nunest

fie-I
(AGENTE DO CORREIO DA

PRAÇA ONZE DE JUNHO).
Abel Costa, senhora c fi-

lhas e demais parentes
summamente gratos ás pes
soas que compareceram ao
enterramento da sua sem-

pre idolatrada, querida e inesque-
eivei mãe. soüra. avó c parenta,
d THERE. A MADEIRA DA
SILVA COSTA, convidan. n'as

para a missa de setimo dia. que
será celebrada amanhã, quarta-
feira. 6 do corrente, ás o 1!.- ho-
ras, no altar-mór da matriz de
S3nt'Anna. Por esfe acto de ho-
menagem á pranteada morta, con-
fe-sam-se eternamente ajradrci-
do». CC M<«8.

f
cellos

Carlos Lrssa de Vascon-
cellos, sua esposa c filhos.
Nelson Lessa de Vascon-
cellos. sua esposa e filhos,
1° tenente da Armada Os-

car Luna Freire do Pillar, sua
esposa e filhas. Fortunato da
Motta Reis. sua esposa e filhos.
Maria Lessa de Vasconcellos, Car-
lota Luna Ferreira Gomes, suas
filhas, genros e netos, dr. José
Silveira do Pillar.
posa. filhos, genro
Joaquim de Luna Freire, sua es-
posa. filha, genro, nora e netos,
Carolina Adclina de Luna Freire,
Carlos Vieira Zamith, sua esposa
c filhas, Alberto de Luna Freire
Cotrim. Antonia Lessa de Vas-
concellos (ausente). Thomaz Fran-
cisco Lessa de Vasconcellos (ausen-
te>, Francisco de Medina Cocli.
sua esposa, filhos, noras e netos
(ausentes), major Alfredo Car-
neiro àe Barros e Azevedo, sua
esposa, filhos, genro, nora c ne-
tos e Iracema Soares, participam
3 OS £C"S DST-Ti!*?* C 3TT**Íg<",S- f]*-iC

farão celebrar, quinta-feira. 7 da
corrente, ás 9 c]_ horas, na egre-
ja de S. Francisco de Paula, á
missa de setimo dia, por alma de
sua saudosa mãe. sogra. avó. ir-
_ã. cunhada, tia. con_inhada. e
madrinha AMÉLIA LUNA FRFI-
RH LESSA D5 VASCONCEL-
LOS. (C Í..S--

Wilton de Aguiar Nunes e ;
irmãs. Maria José Noronha j
Gnaihy c filhos. Jcsuina de |
Mello Cordeiro Gl'tahy. Ida- j
lina de Azevedo M-arques, !

G._tão e Heitor dc Mello Cordeiro !
Gitahy, viuvo. mãe. irmãos, cunha- j
dás, avós, tios e mais parentes da 1
ines .uccivel DAGMIAR GITAHY |
NUNES, falleciala 0111 29 de outu- |
bro ultimo, convidam ás pessoas de '

sua .iiittitic para assisoireim á mis- !
sa que pilo descanso de sua alma j
mandam rezar na egreja do Imma-
culado Coração de Maria, no Meyer
(rua Cardoso) amanhã, quarta-
feira. 6 do corrente, ás 9 horas. I
Desde já antecipam sua profunda
gratidão. (C 13643)

José Guilherme
Cordeiro

lairia, as io 'horas, pelo que anteci- I decem penhorados, a todas ás pes-
padamente muito agradecem. j sô__ que acompanharam até a ul-

((-* 135S°2|tima moradat os restos mortaes de
! sua inesquecível esposa, mãe, filha,
j irmã, cunhada e tia ORMANDA
IDA ROCHA MENDES e de novo
; os convidara para assistirem á
í missa do 7* dia do passamento da

j finada, que será celebrada, ama-

j uhã, 6 do corrente, ás 9 e meia
I horas da manhã, na Matriz do

j Sanlisslino Sacramento. Desde já
I se confessam extremamente gra-
! tos. (C, 14383)
| iMtt^^l^SmmMSSS^ii^m1i*^a^4

José Meliga
Maria Moreno Meliga e

filhas agradecem penhora-
damente, ás pessoas que j
acompanharam os restos {
mortaes de seu idolatrado :

esposo, e de novo convidam para
assistirem á missa do 7° dia, que
por sua alma mandam celebrar |
amanhã, quarta-feira 6 do <-orren- I

te ás 9 horas da manha, no altar •

mor da egreja de N. S. do Rosano

pelo que antecipadamente^ se con-
fessam eratos. '___________) I

t

I.aura Maia Moreira e
filho, conim.ndador Luiz

Francisco 'Moreira c familia,
Narciso Maia c familia, Jo»
sé -'"rancisco Moreira e fi-
lhos. Oscar Francisco Mo-

senhora, dr. João Saraiva de
família, commandante

Octavio Burnier c íamilia, José Bas-
tos e familia. Mario C. Santos e fa-
milia, (ausentes), agradecem a todos

3uc 
acompanharam os restos mortaes

e seu pranteado esposo, pae, filho,
genro, irmão, cunhado c tio Abi.-
XANDRE FRANCISCO COMES
MOREIRA, e convidam aos seus pa.
rentes e amigos para assistirem á mis-
sa de ;° dia que por sua alma man-
dam celebrar na quinta-feira, 7 do
corrente, ás io horas, no altar mór
da egreja de S. Francisco de Paual
confessando-se desde já eternamente
gratos. (C. I45QS)

Edina de Freitas
Figueiredo

(AGRADECIMENTO)
Arlindo Antônio de Fi-

gueiredo, summamente pe-
nhorado ás pessoas que com*
pareceram á missa dc 7° dia
do passamento dc sua sau-

dosa e estremecida esposa, e na
impossibilidade de fazel-o pessoal-
mente, agradece por meio desse a
assistência desse ultimo preito de
saudade. (C. 14457)

Armando Miller

t (AGRADECIMENTO)
A viuva, filhos, sogros, ir-

mão, cunhados e sobrinhos
do fallecido ARMANDO
MILLER, na impossibilidade
de agradecerem pessoalmente

a todos que assistiram ao seu en-
terraniento, que enviaram coroas,
bem como telcgrainmas, cartas e
cartões dc condolências e assisti*
ram ú missa celebrada em suffragio
da alma de tão querito extineto
acompanhando-os assim no duro
transe por que a Deus aprouve fa-
zel-os passar, aproveitando-se deste
meio para externar-lhes os seus
mais sinceros agradecimentos, a to»
dos liypothecando sua eterna grati»
idãOj (C. 14421)

t
Newton Masson

Jacques

t
t

ILuiza Cordeiro. Antônio
Guilherme Cordeiro e se-
nhora. João Carlos Cordleiro
e familia, i° tenente Anto-
nio Pinheiro Alves e familia,

Filho, sua es- j agradecem a todos que se dignaram
e netos, José | acompanhar 05 restos mortaes de

seu sempre lembrado esposo, pae,
sogro, tio e primo IOSE' GUI-
LHERME'CORDEIRO, e de novo i {J^,™.
convidam a assistirem á missa de' a todos 01
setimo dia que será celebrada ho- , ma morao;
je. terça-feira. 5 do corrente, ás
10 heras, no a'tar-_tór de S. Fran-
cisco de Paula, confessando-se
agradecidos. (C 13660)
_-_______$_-***_________¦
Dr. José Maria Sal-

Adalberto Mello
D. Amélia de Carvalho,

Guilherme Mello, Horacio
Mello, Oswald Mello, Manei-
ta Pires, Cacilda Sexas, te-
nente José Pires da Silva
lunior, dr. Ernesto Sexa» e

capitão _rnani de Carvalho, extrema-
mente sensibilizados, agTadecem a to- ,
da» a» pessoas, parentes e amigo*. ,

acompanharam no. doloroso •

.transe por que passaram, assim corro 1
ia todos que a acompanharam à ulti-
, ma morada o seu inesquecível filho. I
! irmão, cunhado e enteado ADAL- :
; BERTO MELLO, e de novo lhe*
! rogam assistirem à m:.?a dr -«*ti* J
1 mo dia, tfue para descanso eterno de i
j sua _1m_, mand.m rezar qu_rta-frira, ¦

6 (amanhã), ás 9 hora», no altar-
1 mór da egreja de S. Francisco de ,
, Paula, desde já agradecendo tão

A viuva do marechal João
Cândido Jacques, seus fi*
lhos, noras c genro, convi-
dam aos parentes e pessoas
amigas para assistirem á

missa que por _liua de seu idola-
trado filho, irmão e cunhado,
NEWTON MASSON JACQUES.
será celebrada, quinta-feira, 7 do
corrente ás S i|_ horas na matriz
_a Gloria, pelo que desde já se con»
fessa agradecidos.

(C. 14330

Constança dos San*
tos Pedralva

João dc Souza Cardoso c
familia convidam seus pa-
rentes e amigos a assisti-
rem á missa que por alma
dc seu pranteado filho CAR-

LOS ALBERTO DE SOUZA
CARDOSO, mandam celebrar,
amanhã, quarta-feira, 6 do corren-
te, ás 9 horas, na egreja do IDivi-
no Salvador, á rua Berquó, na
estação da iPiedade; confessando-
se desde já eternamente gratos.¦C 14560)

t

Avenida Atlântica
Aluga-se a casa dc n. 812. Porão

habilavel e jardim. Vêr e tratar ate
ns 10 horas da manhã. (C.' 14423)

«1 *..

Terreno cm Ipanema
Vende-se um bom terreno próximo

á rua 'Prudente de _tofa.es ou troca-se
por outro nos subúrbios ou 110 Muni-
cipio de Vassouras ou Barra do Pi»
rahy. Cartas á Praça da Republica
n. 189, Octavio Cunha.

(C 14.353)

Agradecimento
Lucilia Uchoae Alves, impossi-

bilitada de agradecer pessoalmente
ás pessoas que lhe enviaram peza-
mes pelo fallecimento de seu ines-
quccivel esposo ISA IAS P. ALVES
e que compareceram á missa de 7'
dia em suffragio dc sua alma, vem
fazel-o por este meio.

(C 14376)
wskaWEam^vmtwirtomuas

Agradecimento
O general Barro 1, sua senhora e

netos, não podendo pessoalmente
agradecer a toda^ as pessoas que
acompanharam o enterro de seu
muito prczaío filho e pae general
INNOCENCIO BARROS, assisti*
rem á missa de 70 dia ou lhe diri-
giram cartas, cartões e telegram*
mas, o fazem por este meio, hypo-
thecando a sua eterna gratidão.

ÍC. 14373)

Maria Ferreira
Couto

José Alves do Couto Fi-
lho c família convidam a
todos os demais parentes e
amigos a assistirem á missa

que por alma de sua sempre lem-
brada mãe, será celebrada atua-
nhã, quarta-feira, 6 do corrente,
ás 9 horas, na matriz dc S. Chris,
tovão (N. S. do Soccorro). que
por este acto religioso desde já sc
confessam gratos. (C ij..S"

Armando Ferreira
Cardoso de Souza e

Ermelinda Pires
Cardoso de Souza

AGRADECIMENTO
'Seus filhos, Arthur, Manoel e

Elza, Barão dc Famalicão. esposa.
filhos, nora, genros e netos, So-

phia Pires de Oliveira, filhas, gen-
ros e netos e as famílias Campos
e Ca:-iloso, na impossibilidade de
agradecerem pessoalmente a todas
as pessoas que acompanharam os
enterramentos e assistiram ás mis-
sas mandadas celebrar em intenção
ás almas do seus saudosos paes,
filhos, irmãos, cunhados, tios e
sobrinhos, ARMANDO PElRREI-
RA 'CARIDOSO DE SOUZA e
BRMELINDA PIRES CARDOSO
DE SOUZA, servein-se'deste meio
para hypotheca.-lhe» eterno re-
conhecimento.

IRio de Janeiro, 4 de novembro
de 1914, (655.

iDynamogenol !
Ígeíiadou da força. 1

Collegio íí venda
Vende-se um collegio pequeno mas

em franca prosperidade e situado
num dos mais populosos bairros da
capital. O motivo é o director ter de
se retirar já para o interior por in-
commodos de sautle. Cartas a "Di-

rector de Collegio" nesta.
(C 13-645)

PRECISA-SE DE UMA SALA
PEQUENA OU QUARTO

No centro, com pensão cm casa de
familia assciatla, para moço em iden-
.ticas condições. Cartas neste jornal,
a Guilherme. ' (C 14604)

ATAQUES
curo rápida com

DYNAMOGENOL.
(5346)

danha Bittencourt ridoso obséquio.

Manoel Pereira Pedralva,
(marido) e filhos, Henrique

Eurico dos Santos (irmão),
sobrinho e filhos (auzentes',
Erigida Maria da Conceição,

(mãe) Arnaldo Enrico dos Santos e
familia, agradecem a todos aquel-
les oue acompanharam os restos

i
Maria Silveira Saldanha ;

Bittencourt. Paulina Silveira
Saldanha Marinho e filhos,
convidam a seus parentes e
amigos para assistirem á inís-

sa que, pnr alma de se_ ex-
emiido esposo, cunhado e tio, DR.

IOSE* MARIA SALDANHA BIT-
! TENCOURT, -r_.-.-__i celebrar hoje,:
i terça-feira, $ _© corrente, ás ç ;'_ ho-

+ t
de sua pranteada esposa,

irmã e tia. CONSTANÇA DOS

V-«_fi--_- Ao.*Íar ! SANTOS PEDRALVA e de novo
-írgllJO -.gUIttl convidam a assistirem i missa que

Fernando Teixeira Guima-; pelo repouso eterno <ie_ sua alma
rães convida a seu* amijos ! rr.aniloi celebrar amanhã 6. quarta-
para assistirem uma missa, ¦ feira, ás S horas, na egreja dc S.
que manda celebrar hoje,! Joaquim (EsUcio.e.Sá). Por es
"-rçaí-feira, 

5 do corrente,

Agradecimento
João Alfredo Peixoto de Vascon-

cellos e Geracina de Souza Vas»
concellos vem publicamente teste-
aninhar a sua eterna gratidão ao
exmo. e revmo. sr. dom Pedro Eg-
gerath, d. d. abbade do mostei»
ro de São Bento desta cidade do
Rio de Janeiro, pela caridade, des»
.cio e carinho manifestados por
oceasião da prolongada moléstia e
fallecimento do seu querido e ido»
latrado filho SALVADOR DE
SOUZA PEIXOTO DE VASCON*
CELLOS oceorrido a 30 de outu*
bro próximo passado.

(C. I.4SQ'

LÉ iíi fi

Chapéos e vestidos modelos,
recebidos de Paris, por

todos os vapores.
Casa das Fazendas Pretas
141, Av. Rio Branco, 143

Tel. C, 191
- avTso —

Esta casa não tem agente»
do Intos o não manda seus
empregados a domicilio,
•em receber pedido pur

Ul fim.
CUIDADO COM OS

EXPLORADORES
(6j8)

Sitio ou Fazenda
Compra-se um. não muito dis-

tante da capital, semido pela E.
Ferro C. Brasil, lugar salubre e
bôa aguada. Cartas no escriptorio
desta folha a F, A. com indicações
bem claras. C. 14-350

BALANÇA
Compra-se uma, usada, em per»

feito estado, peso de 200 a 300 ki-
los decimal, Dirija-se por um pos-
tal e o preço. Traia São Christovão
n. 597, (chalct 9). (C. 14.367)

IMPOTÊNCIA
(cura com poucas colhéres

do DYNAMOGENOL.
(5346)

ilIB
ss efre<a ds í. Jc»í. •4J!-l

na egreja de X. S. da B _ Morte,
ás 8 i|z .oras, em suffragio á aà_a
dt se_ amigo ç sócio. ^.i'C ;íÍ4o)

se acto de reügiio e caridade se
confessam antecipadamente muito
penhorados e agradecido. ,

AC. 14339.

e costumes de Paris
Offerece preços

módicos
MME. RÉXE

Rua 2 de Dezembro 117.
Entre Bento Lisboa e Cattete

Te!. Beira-Mar 969.

CABRA DESAPPAREOIDA
Desappareceu de um terreno da

rua Bom Pastor, uma de còr bran-
ca, com duas malhas escuras, uma
na cabeça e outra no lombo, será
gratificado quem delia dér noti-
cias na traveasa Magalhães 17.
Telp. 4393. Villa. ou no 17o dis-
tricto policial. (C 14480)

FABRICA
VEN'DE-SE em BANGO um

barracão e vários telheiros pro-
prios para unia pequena fabrica,
Trata-se na rua da Alfândega
n. 108, sobrado. (6562)_ —JABRICA

Vende-se uma bem montada para
Sabão e Sapolio prompta a func-
cionar. Ver á Rua Barroso n. 213»
Copacabana, das 10 á 1 hora.

(C. 14.429)

Neurasthenia
especifico dest* moléstia
— DYXAMOGENOT. —

(3346)

PRATICO DE PHARMACIA
Precisa-se de um

do Coelho. 119.
nia Macha-

(C 14584)

Pensão Jarina
Bons commodos para famílias e

cavalheiros. Rua Silveira Martins
n. 164. (C M4?4!

Pratico de pharmacia
Prec:«ase

boa letra e
_....._.. a,

¦.irgcntemente, que tenha
traga condueta: nia aia
54 — Saudt. (C ._;6.*

Cura çnran-
tida

e rápida do
o *_.__: :v___

' (fetidez do nariz)
processo inteira-

8 bf Ca men.c novo.
DR. EURICO DE LEMOS

p.o:"e-*-cr livre dessa cspecialída-ie na
Faculdade de Medicina do Rio de U-
r-eiro Ccr.sultorio: rua da A«effl*
__ 

'63 
sobrado, a. • ia ã» 3 da

urde. >C i-i-.J

Ooenças
de

ouvidas.
garganta

nariz

&

ÍC,
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UM AYISO ÚTIL B PRECISO —- De accordo com as ordens em vigor, os salões do ODEON foram
COMPLETAMENTE DESINFECTADOS pela própria SAUDE PUBLICA

»*>f*wi——-¦—e—y a . i ¦ ii .

Grande e bello o suecesso de hontem !
Venceu e vencerá etn toada, •» linha, o

fll ni t&o ancloaamente esperado

k MOTA MISSÃO DE JUDEX
i2 episódios de aventura? inéditas do grande JUDlüX — Film da

GAUMONT, 12 episódios qu9 serão exhibidos ininterrupta-
mento todas as sem mas, ás segundas-feiras, pois que todos
os episódios já so acham em nossds depósitos.
Roapparição de artistas queridos como o 'elegante Creste,

o insinuante Mutlié, o impag.ivel Loveaque, a graciosa
Yvelte Andreyor, a esculptural Mme. Borjfuése — Suecesso
novo das novas e bellas artistas Mme. Jiiani Borguése,
fascinante e admirável, e a mimosa Mlle. Georgette de
Nery

No proprramma - O. ULTIMO NUMERO DAS

ilcfualidades-Çnumonf
em que, entre vários assumptos,

A Batalha de Cbateau Taierry, vencida pelos alliados,
dando começo á retirada e ruina allemã.

A retom ida de varias cidades e aldeia», aspectos, etc.

Grande actualidade — Grande novidade
QUINTA-FEIRA : Dia 7—Uma nova e grande maravilha —0 4- grande suecesso da fabrica vencedora —
GOLDWYN — com a apresentação da linda e celebre artista MA.E LVXA.F-l.5__ — no fllm de grande
êspectaculo

O GRANDE CIRCO
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Cinema AVENIDA
Pamut.Primeiro exhibidor no Brasil dos

mais celebres íllnis do mundo

HOJE! - ^m programma de extraordinário va-
lor. Dois grandes nomes num mesmo

cartaz. Dois films sensacionaes num mesmo
programma

ITI
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Dois novos e ultra-
uggestivos episódios,
rvlyslerio, emoção, ter-
ror. As aventuras dns
sinistros T T T prp»e-
ííiiem triigiciitnoiil'.'.

a valorosa, a linda,
a intrépida, a heróica

revela-se a artista in-
superavol, o expoente
máximo da auÜac.iii na
intnrpretnçào da bella
Aimée Villon.

E sempre a inlerro-
giiçào aiiòiòsa

Qnem é o numero um ?
Dando relevo c im-

portancia ainda maior ao excepcional programmi
_P_-k.TT3^X_1U__3 S'_=___S-3J3--í.IC___:
a gloriosa, a eminente e querida soberana da scena
dramática yankee, em seis actos magislraes da
PARAMOUNT incomparavel

REVELAÇÃO
O AYENIDA continua a bater o «record» dos
triumphos. A Paramount vae de êxito em êxito,
de victoria em victoria memorável

XXXXXXXXTXXT.XXXXXXXZJTXXXXl^^XXXXXXXXTTZXXr

"' Pathé News m £_ VHUflS19 Pílthé Nmvs IFox Film XT_£% t% JHUÇj Fox Film &
hoje i-xxx___tx_xxot_ hoje:

filliam Farnum
«
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fará vibrar a plató.t com Jfà
-.IHOTHY BERNARD, mor- W\
•Vento num dnollo originul Jj»Ie singular..

|illiam Farnum .
I m.iior trágico americano aí]

fe
iiterprcli; da melhor fabrica u-

límcriciiha William Fox u»

IISllI |
mmmmm  "" —•*-«- ""¦"'" R.

5 actos du Fox Film :¦''.'¦;irt
ib:imu crr»!içãcí de WILLIAM

FARNUM, em qiii) liei
•¦•m palònte que acima da

loi jurada existo' ;i
HONRA DA FAMÍLIA

ir-a
ar»

Abrirá n in-upiMini-a. w pr/.nuifo J„rti.il Cinomatographico |';
¦GjF- HEAHST E».A.ri?I3.-_3' 3-"__t"W"S KT. ~? l!]

(Pathé Jornal Americano) [|
sobresaindo-se os capi Lu los" relativos a: Um matoh de Base-foall m

deante 30.000 espectadores jfj

& O BOMBARDEIO de uma B«se Naval austríaca pela esquadra UT,
ffi italiana e um CiLOSSAlj Pr«stitt> A-llegorico para fM
g commeinorar as primeiras Victorias dos aiiieràcanòs em França »:-.|
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Agencia Geral Cinematograpliica ¦:¦ DARLOT & SARMENTO
iP ^fiL M àfím I S

Apresenta Hoje o grande programma de Hontem
"rn**-*** homenagem, èt, viotoria l__a___.l__.-e_xt;e

MULHER FRANCEZA
Como as abnegadas fllh-is da França, mostram o seu acrysolado patriotismo

«.saro MEsalo programma
CHICO BOIA BILONTRA

O REI DOS CÔMICOS AMERICANOS

QUNTA FEIRALILIAN "'GrISrl
A formosa «Diva» Americana, a artista «mignonn» de belleza perturbadora, em um drama primoroso, cujas scenas «e adaptam

perfeitamente á sua galante regateirioe

Diana Turbulenta
Uma producção tida como uma das mais notáveis da maroa vencedora: Ti^i-A-Krcu-iK-Fix-ivr —'v* -- ¦ ¦¦-'•¦

QtJliVTA. - FEIBa, JVO «ÈCRAN» DO

PARISIENSE
' O grande exitp previsto hontem alcançado

ÜM HOMEM SUPERIOR
li (——¦.¦¦¦¦¦",¦.. ,.—¦¦ ¦ ... ...,, .—¦¦Ml ¦*____-_— ' I

Pelas suas qualidades raras elle se elevou ¦ acima do próprio meio,
9 tudo deixou pelo cumprimento do dever.

— Protagonistas: •—

Marie Hemingway e Malcolm Keen
Dois astros de primeira grandeza ria cinematographia

kto PARISIENSE!

¦¦¦¦¦¦uiiiiiiiiiiiiiiiiii mmm QUINTA FEIRA ¦l!lllilllllIlllllillBllllllMílliaillllBI!lllilllll»»lll

A maior das prodttcções cinematographicas jamais exhibida! I !
Um. fllm que é uma HçSo de moral para as jovens inexperientes. — Um ensinamento de grande valor para a mulher que

entra para a vida deslumbrada com os encantos artificiaes do mundo, que encobrem as misérias humanas I 11
Fx*o-_ebgo_-.lst;a,: -- O eminente actor

T,^^_pEanVT TViT A *KT 4»—m #^"KT Uma gloria brilhante da cinema-
O V^J-CZL-LN JVJLJ^-J-N iC^V^J-M tographia contemporânea.

QXTIKTT-A. FEIRA
IVO PAR1SIEHSE

AMERICA
CINE-THEATRO

iPraça Saenz Pena
Programma para

- HOJE -
Universal Jornal

Cavalheiro
Mysterioso

5 actos de Fox-Film por
Dustin Farnum

4)

I
m

„ GlOIi
15.0 e 16* Episódios

AmanhS,llilllüis
Protagonista:

Carmel _VEie_-a
—: __ \%—

Domingo—Em matinée
ás 2 h. e 3|4

As doutoras.
Comedia ern^á actos de

França Junior
Grande êxito da companhia

Eduardo Pereira

m

m
ií:

m
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Cinema IDEAL
HOJE ••••_4M«e-»««t«e*«e*«««9.eee*9 3ECO_ri_

DOIS FILMS QUE EQÜIVALEM A DOIS ESPECTACULOS, A SABER :
0 maior gênio da arte muda, o insinuante e vigoroso actor trágico William Farnum

será o interprete principal da grandiosa obra prima americana

JLi_©i inFringicia
5 actos da Fox-Film

Peça dramática de fortes emoções onde imperam a intriga, os amores fáceis, a
cubiça do ouro e as mais amplas manifestações da paixão e loucura amorosa.

No mesmo programma, a linda e popular actriz yankee IRENE OASTLtí
na sua ultima creação de aventuras sociaes

A VINGANÇA 5Partesde¦*¦-•% w ¦ _^ ^_ar _fc% i~s y< +e\ Pathé piayS) New.York
Obra extrahida da celebre novella de John Moresco, cujo assumpto arrebata

e commove*
Quinta-feira

Satanaz --11* e 12-
Continuação
episódios.

do cine-romance americano Mão de
C. 14606

Uo Bali Orou
Empresa Brasileira de

Diversões
Rua Visconde Rio Branco

— 51 —
Hoje 5 de Novembro Hoje
Colossal programma des>

tucando-se o
grande drama em 5 actos

DOMINADORA
e a comedia em 2 partes
Seu orgulho

o sua vergonha
Ao Electro Bali Cinema

Rua Visconde Rio Branco
5i G14609

Cinema IRES
Empreza J. Cruz Junior — Rua da Carioca ns. 49-51

SalSes completamente deslntectadoa de accordo com aa ordens da
8aude Publica, em vigor.

Ar novo *— Renovaclo e desinfecção a todo o momento do ar do
sallo de projecções.

TTfITl? 2 films em um programma DATPMU J h- , grande e sensacfonal ' ™J -
TRIUMPHO' RUIDOSO de dois artistas famoaoi — MAURI-

CE e FLORENCE WALTON — os mais celebres bailarinos do
mundo, rivaes de DUQUE e GABY, no grande film da Paramount,

^través a vida
6 actos de um suecesso garantido
que attráe e que commove.

Um romance que impressiona,

ATHLETA DO AMOR
5 partes de um emocionante film da fabrica HARMA (Universal).

QUINTA-FEIRA — Mais dois episódios
aventuras em séries da Paramount—QU

do grande film de
EM E' O N. I ? (C 14610)

ÇINE/M PARIS
0

ü

.-8

|
CJ •>
<U mffl 0

HOJE — Magnífico e variado espectacnlo — HOJE
Mais uni programma de garantido êxito

John Mason e Clara Whipple, no drama social

OS CEIFADORES
( OU A OVELHA DESGARRADA)

5 actos de grande intensidade, uma these social da actualidade
A. MULHER FRANCEZA
Magistral trabalho em 3 longos actos de primoioso entrecho

Desopilante farça em 2
actos da KEYSTONEChico Boia... Bilontra

Como extra na "Rraçil 
Tllll«itrado Interessantes reporta*

'•matinée" -PTd&H lilU&iiau.u gens da vida nacional
5--FEIRA—Lilian Gish, na sua ultima o sensncional creação,

na peça Diana Turbulenta, em 5 actos e Um homem superior,
magistral composição dramática. (C 14589)
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PERDEU-SE
Carteira da cbauffeur e identift*

cação: pede-se a quem a encontrou
•entregar a João aNunes, Avenida
Oswaldo Cruz n. 73, sendo grati-
ficado.

(C. 14.417)

UM SENHOR
que esteve atacado por uma forte
tuberculose e de extrema grávida-
de, offerece-se para indicar gra-
tuitamente a todos que Eoffrem
de enfermidades respiratórias, as-
sim como tosses, bronchite:, tosse
convulsa, asthma, tuberculose, pneu-
monia, etc, um remédio que o eu-
rou completamente.

Esta indicação para o bem da hu-
manidade é conseqüência de um vo-
to. Diri&ir-se por carta ao sr. Ku*
gênio Avellar, Posta Restante. Rio
de Janeiro, ' 5438)

PRATICO
Rapaz com mutia pratica cm

pharmacia, descia uma collocação.
Offertas a B, X. B., neste jornal.

(C 14537)

FAZENDA
Vende-se uma com 400 alqueires

de terras, situada na Serra dos
Órgãos, Cordilheira de Therezo-
polis. Possue boas madeiras, em
grande escala, matta virgem, uma
casa velha e uma outra com ma-
gnificas installações. O terreno
é superior para lavoura e a fazen-
da tem uma cachoeira com agua
em abundância, que pnde ser apro*
veitada para mover grandes ma
chinismos. Informações com Silva
Dantas Sr Comp. Rua de S. Pedro
n. 86. (C. 13.074)

AGENTES
Para um club de roupas, precisam-

se de pessoas minto relacionadas
para agenciar freguezes. Na rua dos
Ourives n. 38, sob., das 11 ao meio-
alia, (C. 14.373)

Sitio ou Fazenda
Precisa-se arrendar, em logar sau*

davcl. Escrever informações para
S. Ribeiro — 'Rua 'Maria Antonia
n. 13 — Engenho Novo — Rio.

(C 14.420)

CORTADOR
Precisa-se com muita pratica em

camisas, collarinhos, ceroulas e py-
jamas. Quem não estiver apto des-
necessário será apresentar-se, rua
Visconde de Itauna, 173 (Fabrica
de Camisas). (C 14506)

BANCO DE CARPINTEIRA
Vende-se um usado, rua Carva-

lho de Sá, 73. (C 14504)

DINHEIRO
Eniprcsta-se sem juros, como ji

se fez à Auxilios Mútuos, atten-
dendo a situação. Quem precisar

Íirocure 
o thesoureiro da Caixa Te-

egraphica, praça Tiradentes, 27.
(C i4-y8)

Theatros da Empreza Paschoal Segreto I THEATROS DA EMPRESA JOSÉ LOUREIRO
, ^^__________^-¦—• *-—-¦-—-~-«-a-^-aB__n____-___,

Terça feira; 5 de Novembro de 1918 |—{ G)J E
S. JOSÉ'

Pensão Palacc!
RUA DO CATTETE N. 233
Dispõe de appartamentos e salas

ricamente mobiladas, para famílias
e cavalheiros de tratamento, a casa
tem toda commodidade, próximo
dos banhos de mar, pensão de 1*
ordem. (C 14494)

Companhia Nacional fundada em 1
de julho de .1911 — Direcção sca-
nica de Eduardo Vieira —? Mães*
tro Bento Mossurunga.

HOJE — Trea aeasõea — HOIE

A'a 7. 8 .1I1 e 10 1I.1
A celebre burleta de costumes

cariocas

Morro da Favella
Hilariante desempenho

Amanhã — MULHER SOLDADO.

Sabbado, 9 — Premiéere da peça
fantaatica — "A pérola encantada".

Cinema Olympia
Quem £ o numero um ?
Para a sua felicidade.
Entre visinhos (cômica).

CARLOS GOMES
Companhia Nacional, fundada em i

de julho de 1914, no theatro São
Pedro — Direcção artística de Au*
gusto Campos — Regente maestro
Verdi de Carvalho.

2 — SESSÕES - 2
A's_7 3(1 e ás *9 Sj4

Continuação do suecesso da revista
lu.-o-brasileira

CA' E LA*
que reappareceu hontem com um

estrondoso suecesso ! !
Gargalhada constante com as piadas

permanentes de Brandão Sobrí-
nho e Augusto Campos.

Hoje, sempre e todas as noites —
Extraordinário êxito da grande revis-
ta CA' E LA'*

Para breve — Novas peças dos
mais laureados autores nacionaes.

Theatro S. Pedro
Grande companhia de operetas, ma*

gicas e revistas, da qual faz parte
a actriz ADRIANA NORONHA —
Direcção de A. MIRANDA e
JOÃO SILVA.

—•ÊSPECTACULO COMPLETO—

Continuação do auecesso da opereta

A Brasileirinha1
Original de Alfredo Miranda.
Versos de Octavio Rangel.
Musica de Adalberto de Carvalho '

Protagonista —. ADRIANA NO* jRONHA.  I

Suecesso do actor cômico ALFRE- à
DO ABRANCHES.

REPUBLICA — HOJE, 5 -- A's 8 %
--:-- ESTRÉA --:--

da Companhia. Lyrica, dirigida pelo maestro DE ANGELIS

A opera em 4 actos do maestro VERDI

TROVADOR
ESTREA no protagonista do tenor PIETRO NOVI

Os restantes papeis pelos artistas: Maria Viscardi, Rina Agozzino E.
Fantuzzi, Frederici, Fiore o Savorini.

AMANHA — AFRICANA.
SABBADO — A opera portugueza de Aliredo Keil — SERRANA.

Palacc Theatre
Companhia Aura AbrancliesChab

Pinheiro,HOJE 5 - As 8 3j4. 
comc(j-

morníe

O
ULTIMA da comedia de êxito

enorme

Conde Ba
Crcaçoes cômicas notáveis de At.—

Abranches, Chaby e rtoda a compa'
nhia.

Suecesso do fado "Ai, ó linda',
pelo actor GRI.IO*.

Amanhã — Quarta-feira, 7' recita
de assignatura

A CAIXEIRINH/
Maison Moderne

O empolgante film:
QUEM E* O N. 1 ?

(C 1376S)

Bilhetes á venda aos PREÇOS DO COSTUME, no Republica c Palace, das 10 tm deante e na ca»a
Lopes Fernandes, das 11 horas da manhã, ás 5 da tarde.

THEATRO RECREIO — Reapparição da Companhia Dramática Nacio-Galdós. (C usg0)
DEPOIS DE AMANHA. ;

ml — A LOUCA DE JUÍZO, de P.

A's Pharmacias
Geraldes & Comp.
Importadores de drogas e espe-

cialidades pharmaceuticas e artigos
cirúrgicos, de borracha. Fun-
das, cintas, abdominaes, theriuo-
metros clinicos. meias elásticas pa-
ra varizea, artigos de Laboratório.
Vendas a varqjo; preços baratissi-
mos, ao balcão: rua Uruguayana,
142. entre Buenos Aires e Alfan*
dega, Telephone ôS;7, Norte.

(652O

MACHINAS E PERTENCES
1 machina de carimbar sabone-

tes;
1 machina de cordtar sabão em

tijolos;
23 formas grandes e pequenas

fiara sabão;
8 caixas pc-T.icn.-is de ferro;
1 motor de gazouna de 4 H. P.;
I machina de cortar, geio;
I bomba centrifuga.

Vende-»» na ma da Alfândega
.__ l__m 

.(«519)

Precisa-se liquidar
nesta semana

para transformação de negocio:
CAMISAS brancas para meni-

nos de S a 12 annos de 6$ por 3$.
MORIXS. peças de 10 metros

de 12$ por íojuim.
COSTUMES de superior risca-

do para meninos de 2 a 5 annos de
8$ por 4$ooo.'AVENTA KS para senhoras,
amas. cozinheiras, copciras, para
meninas e creanças, desde t$ a
10S000. •

EXXOVAES e roupa branca,
toucas, sapa;inhos para creanças
sem reserva de preços.

Casa especial de artigos para
manipulação de cintas e espartilhos
unica no gênero.

107, rua da Assembléa, 107
Cintas e espartilhos sob medida.

(642S)P 
I A X O

Vende-se uni lindíssimo piano
allemão. com caixa de carvalho-
rosa, cepo de metal, cordas cru-
zadas, Barão de Mesquita 507,
bondes de Aadarahjr. j_C .14465)

Cinematographo
pa-Tela "Surbrite Patent'

r» projpcçio.
AdAptada em todos os clne-

mas da Inglaterra.
Vende-se na A-cnlda Rio

Branco 35, loja. (C. 14348)

CASA
Compra-se uma casa gran-

de, com todo conforto, bom
terreno, nas immediações
das seguintes ruas: Ria»
chuelo, Laranjeiras, Sena-
dor Vergueiro, Cattete e
Santa I hereza, até Curvello.
Não se admittem interme-
diários. Cartas nesta reda-
cção para M. F. (5848)

INFLUENZA HESPANHOLA
Aos convalescentes

O Nice-Hotel, estabelecimento
moderno e distineto, de installa-
ção inteiramente nova e bygienica,
é uma casa que muito convém ás
pessoas de tratamento que, tendo
sido atacadas da influenza hespa-
nhola, desejam convalescer-se, com
conforto, nesta cidade. O Nice-
Hotel tem telephone e agua cor-
rente em todos os quartos, e o
seu serviço interno é o mais per-
feito possivel. O seu restaurante
é o mais chie e o mais moderno
desta capital, e o seu tratamento
nada deixa a desejar. — Avenida
Mem de Sá, 107 e 109. Telephone
Central 261. (C 14196)

LENHA
Fornece-se lenha em prande

quantidade, mediante contrato, pos-
ta namargem. de um dos rios mais
fundos da Baixada Fluminense,
com fácil accesso paar embarca-
ções Para propostas e mais intor-
mações á rua Dom Gerardo 44.
»ob-açhj, .CC i<_o*U

Sincera e rápida
liquidação de uma

Alfaiataria
Para terminação de negocio ate

o dia 10 do corrente mez, liqui
dam-se a preços baratissimos lin-
do e variado sortimento de casi*
miras inglezas, próprias para rou-
pas sob medida, brins, aviamentos,
roupas feitas, armação e todos os
demais utencilios e mercadorias
existentes, 56, rua do Ouvidor, 56.
sobrado. (6534)

CASA EM LARANJEI-
RAS OU BOTAFOGO
Precisa-se, para familia de tra

tamento, uma casa em Laranjeiras
ou em Botafogo, de prcíerencia
em rua transversal á S. Clemente.
Voluntários di Pátria e Senador
Vergueiro. Carta» a X. I.. nes:-.
;ori_i (C 1440.3,1 i bem.

CORRIMENTO DE OUVIDO
CURADO PELO

Elixir de Inhame
 O vosso m-aravilhoso ELIXIR

IJE INHAME GOULART i um me-
Jieamenio virtuoso para ineommodos-le ouvidos; curou uma minha menina
de 10 annos de edade, apenas com
j frascos, ficando radicalmente cura
da desta moléstia que se manifestava
por um corrimento de pu*** continua*
mente pelo ouvido.

Núcleo Joio Pinheiro, 24 de setem-
bro-de ígió.

Antônio Dias Sobrinho.
(Vulgo Antônio Õutto)

(33.13.

SECRETARIA AMERICANA
Vende-se uma de formato pouco

commum. com divisões para livros
commerciaes e oitenta divisões
para archivo e 4 gavetas. Rua
Senador Dantas 43, térreo.

C =455=)

CARPINTEIRO ¦- EFFECTIVO
Preciía se de um, â rua Soires

13 (S. Christovio). Pa^i-i

INFLUENZA
HESPANHOLA

A TOSSE rebelde deixada por
esta terrivel enfermidade, cura-se,
em poucos dias com Utiphoria e
Bumiphalus, vendidos pela iphar-
macia d.i confiança do Dr. Licinio,
Cardoso. Menezes & Comp. Kuai
da Assembléa, 43 — Rio.

(C. 14.369)

Rolos dc musica , Machina de aparelhar

Pensão CanabaiTo
Tem sempre bons aposen-.os para

famílias a preços razoáveis.
Rua General Canabarro n. 271.

tel. 1.212. villa. (C. 14.427)

Machina Singer
MEIO GABINETE

Vende-se uma. cm perfeito cs-
lado. com 5 gsvetas e todos os
ferros para os diversos fins. Fica
transformada rm uma mesa, quan-
do fechada; na rua Barão -o Bo*n

(C i-is66i IRetiro iso. Eng. Novo (C 14412;.

para auto* 1
pianos de ¦¦
qualquer 1

marca. Pre,* :
cos sem
eoncorren*
cia \

Bibliotlie* i
1 de Rolos !.ira trocar: ;.('.icm tomar i

as5tgnatura Ifv:.t-:\ ar.te compra <u*. apenas 6 ro-
!os),tern o direiio dc trocal-os durante
um anno. Peçam prospectos.

Fabrica de Rolos "Excelsior".

, R. Villela & C. — 28, Rua Eva* !
riaaio da Veiga — Rio (a 2 passos do
Theatro .Municipal). (3974)

Ouro de 2$ a 2$300
Platina

Praia dc 50- á 120 réis: jóiascom brilhantes e pedras, cautelas
do moníe de soecorro e de casas
de penhores, compram-se, quemmelhor paga é na rua Buenos
Aires n. 216 fanti;;a do Hospicio).

(C »•:- ¦ I

Vende-se uma machina de ara-
relhar madeiras, pelas quatro fa-
ces, de 6 x 12, em bom estado;
trata-se na r. da Misecirodia 54,
serraria. (C I444-'1

CASA
Compra-se para família de tra*

tamento, nas ruas Haddocli Lobo.
S. Francisco Xavier, „Condc i'e
Bomfim, Mariz e Barrbs 0:1 trans-
versaes. até 30 :oooSooo. Não se
admitte intermediários. Cartas nes
ta redacção, com as iniciaes S- *•*

(C 143?-^

Machina Tico-Ticp
Vrnde-se uma cm perfeito ec'-

de conservação com todos r'\P.-"
ces e mais uma plaina especial
bem com todos os pertence-; ;
priados para trabalhos. artísticos»
Para ver e tratar á rua Fiack n. -."¦
Estação do Riachuelo.

<C. 14.*>-:-'

MUTILADO L _R.


